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"Ropet om frälsning sig tränger 
så vida. m 

r T es,. l: 1-10. 

Den kristna församlingen i Tessalonika var en 
af de första församlingar, som grundades i vår 
världsdel. I Apg'. 17: 2--4 skildras för oss upp
komsten af denna församling', som ungefär ett halft 
år senare fick mottaga det bref, hvarur vår text är 
hämtad. 

T\Iellan Paulus och den af honom grundade 
församlingen se vi, att det rådde en stor kärlek. 
Och dock var denna kärlek blott en svag återglans 
af den kärlek, hvarmed Kristus älskar församlingen, 
och den, hvarmed församlingen borde älska Kristus. 

De underrättelser, Timoteus medfört om till
ståndet i Tessalonika till den i Korint varande 
Paulus, voro af glädjande art. Aposteln utbrister 
äfven i en jubelsång af tacksamhet mot Gud för 
tessalonikernas verk i b'oIl , deras arbete i kärlelun 
och deras uthållighet i hoppet, dessa tre yttringar 
af det kristliga lifvet, som med hvarandra hafn ett 
så djupt inre sammanhang. 

Hvaraf kom det sig då, att den tro, som är 
verksam i kärlek, liksom det hopp, som icke är ett 
drömmande hopp, utan ett öfverfiödande hopp, som 
drifver till arbete, i så rikt mått fanns hos försam
lingen j Tessalonika? 

Jo , däraf att evangelium kommit till dem icke 
blott i ord utan i kraft och i den Helige Ande, att 
de män, som förkunnat Kristus ibland dem, i sanning 
kunde säga om sig: »1 ären vittnen och äf\Ten Gud, 
huru heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi upp
trädde hos eder.» Evangelii budskap hade därför 
af tessalonikerna mottag'lIs med den Helige ~\ndes 
fröjd. om än under stort betryck. 

:>I blefven ». säger aposteln i sitt bref, »våra 
efterföljare och Herrens. » Vr.l1'a.' Just genom detta 
uttryck påpekar Paulus. hvilket ansvarsfullt värf 
det är att föra andra till tron eller med andra ord 
vara missionär. Vi gifva i arf at våra andliga barn 
de egenskaper, som känneteckna vårt eget andliga 
Iii. Små fel hos andliga leda re kunna växa ut till 
fruktansvärda lyten hos deras efterföljare. Må vi 
därför, så många som utföra Andrea:"tjänst i världen, 
vare sig det är bär hemma eller ute på hednafältet, 
se till, att vi lefva riktigt nära Herren och själfva 
i allt äro hans trogna efterföljare I 

H vad var nu resultatet af att tessalonikerna på 
detta sätt hade mottagit evangelium, att de blifvit 
Herrens och Pauli efterföljare? 

Jo, att de blifvit föredömen för alla troende i 
Nlacedonien , ja, att från dem ljudet af Herrens ord 
utgil.tt icke allenast i de närmast liggande pro
vinserna, utan att öfverallt deras tro på Gud kom
mit ut. 

Ett kraftigt andligt lif föder ovillkorligen mis

sionssinne eller rättare, det verkar i och för sig 
missionerande. Under den första kristna tiden fanns 
icke mycket af ordnad mission, och dock spridde 
sig kristendom en så hastigt, att efter tre århundraden 
hela den då kända världen var genomträngd af 
evangelii förkunnelse. 

På sO.mma sätt går det på många missionsfält 
äfven i våra dagar. Ljudet af Herrens ord tränger 
ut i allt vidare kretsar. Det går, som det heter i 
sången : 

») Hör, hvilken skälfvande ångestfull suck går 
fram: 

Kommer dag ej snart , kommer dag ej snart? 
Hedningars skaror så sucka och kvida, - Ropet 

om frälsning ~ig tränger så vida.» 
Just i går föllo mina blickar på några ord i 

en eng'elsk missionstidning """, som bevisa detta, och 
som jag vill återge, i hopp att de må hjälpa oss 
att fatta s tällningen och behofvet. De utgöra en 
böneskrift från några kineser i provinsen Fuh-kien 
till en mi ssionär i Hok-chiang och hafva följande 
Ivdelse: 
- »Till den vördnadsvärde gamle kyrkolära ren. 

Vi nalkas dig med vördnad och i ödmjukhet. Yi 
äro invånare i en ringa och obetydlig by och hafva 
i hela vårt lif varit försänkta i afguderi. Vi äro 
lika människor. som sitta i ett mörkt hus utan en 
enda ljusstråle.' Vi hafva lyckligtvis sammanträffat 
med eder kateket. Han besökte vår by och talade 
till många af oss. I afsikt att frälsa oss förkunnade 
han med mvcket allvar läran. Sedan vi hört hans 
ord, förstå ~r j , a tt det finns en Frälsare, som kan 
frälsa våra själar, borttaga våra synder och befria 
oss från att vandra på den orätta vägen. 

N u äro vi lika människor, som hafva fått se 
en skymt af solen och himmelen. Men vi frukta , 
att on; vi icke alltid få behålla kateketen hos oss, 
så att vi fa höra mer af läran, skola vi blifva 
helvetets barn. 

Vi bådo innerligt kateketen stanna i va r by 
för att undervisa oss, ~kunniga människor, och öppna 
våra hjärtan, sa att vi icke g'å miste om ljuset, men 
han sade, att han icke utan edert tillstånd kunde 
göra det. Vi förstå, att det är svårt att bygga en 
stor kyrka - det bedja vi eder icke heller göra; 
vi skola ställa rum och möbler i ordning och vilja 
icke orsaka eder något besvär. NågTa af oss skulle 
väl kunna gå till kyrkan i S unga ( I 1/,: mil ), men 
kvinnor och barn kunna icke gå så långt. Om vi 
hade en kyrka här, kunde \'i komma hvarje morgon 
och afton för att lära och så undfly djäfvulen och 
närma oss Gud. Detta skulle vara en stor förm §.n. 

Tid efter annan gifver någon af våra rUm män 
gåfvor för de fattigas lekamliga Väl, men vå.ra själar 
äro viktigare ä n våra kroppar, och vi bedja eder 
allvarligt sörja för dem. Vi hoppas innerlig t, att 
I mån låta kateketen komma hit och h:dla skola 
här , så att våra hustrur och döttrar också kunna 
få höra läran och blifva Guds barn. Frukten icke, 
att vi skola besvära på annat sätt! Vi bedja eder: 

,', Utd rag ur ett föredrag af UL li.'l r1 Fries "id S. M. K:s ,irsbögti cl Kristi HimmelsCi rdsdag, 
*'" C. M. S, Gleaner 1904 s. 71. 
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sitten icke stilla och låten oss gå förlorade, utan 
låten kateketen komma, så att vi få lära att vandra 
på den himmelska v ägen till lifvet! Om detta sker, 
skall det blifva som en nyskapelse för oss och lända 
till F rälsarens ära, Om icke, kunna vi icke lyckligt 
nå det himmelska hemmet. Ryktet om eder godhet 
har sprid t sig vida. Räcken ut b§.da ed ra händer 
och hjälpen oss! Läggen icke armarn a i kors! I 
ett bref är det svårt att uttrycka allt, som hjärtat 
känner, men edert bifall skulle af oss värderas mer 
än en gåfva af J ,000 guldstycken. » 

. E tt smllrtefuUl rop, Från 5.r och till ,'tro 

Kring ö kIla r och haf det så klagande går, 

Ett rop fr,in dc f,)lk, som förtäras af smiirtan. 

Et t rop ifrån suckande, sorgtyngda hjärtan , 

Det kommer till mir!, Det konlIner till di~. 


\ T!trt ~ \·:1 r, o sHg! h;ru h.:r det sig? :> ...., 

Ja, huru ter sig vårt svar? Skola VI lägga 
a rmarna i kors, eller skola vi sträcka ut båda 
hilnderna för att hjälpa:' 

Vi klaga med ~käl öfver att missionssinnet är 
sa svagt. Hvarför är det så) D ärför att vi icke 
mottagit evangelium på samma sätt som tessalo
nikerna med den Helige Andes fröjd och icke i 
san ning blifvit Herrens efterföljare. 

F. R. i\'Ieyer frflgade ny ligen en af den engelska 
a rbetarerörelsens ledande män, hvarför arbetarna i 
a llmänhet hålla sig så fjärran från kyrkor och andra 
gudstjänstlokaler. Svaret lydde: ~Därför att de hos 
de kristna se så litet af den ande, som talar i bergs
o redikan ,,, 
. Och så ännu ett: den första kristna församlingen 
lefde i väntan på, att Kristus skulle återkomma för 
att upprätta sitt rike i härlighet och hålla dom på 
jorden. Månne icke källan till mycket af den slapp
het, som kännetecknar det kristliga lifvet och mis
<; ionsintresset i vå ra dagar, ä r att söka i den slapp
he t, som råde r i fråga om tron på Kristi till
kommelse? Sjä lfva Kristi uppståndelse sättes ju 
ifråga såsom ett historiskt faktum, och man nöjer 
~ig med att framhålla blott uppståndelsens betydelse 
i allm änhet. Och om den tillkommande vreden vill 
man icke alls höra talas, ty "Gud är kärleken ". 

En slapp tro föder en slapp kärlek och ett 
slappt hopp, ::Ylodlöshet, svaghet och overksamhet 
blifva resu ltatet. Må vi djupt ödmjuka oss inför 
Herren, blicka upp till honom i förtröstan och med 
tro lyssna till hans ord: 

,Se, jag kommer snart, behåll det du har, att 
ingen må taga din kron a! » Amen . 

Svenska Missionens J<ina 
årsmöte. 

Kristi Himmelsfärdsdag ~amlades missionens \-änner 
för a tt fira S. M, 1\::s 17de a rshögtid . F vrmiclclagens 
möte hölls i K. f . C. l\I:s hör~al , eftermi ddagens i Bet
lehemskvrkun. 

Sedan de fö rsamlade gemensamt sjungit: "H ela värl
den fröjdes H erren », öppnades mötet af Ordf., Kommen

dörka pten O. v , Fdlitgen, som till inledningsord upp
läste l Tim. ,). 16: "Erkändt stor är gudaktighetens 
hemlighet: H an, so m har blifvit uppenbar i köttet, rätt 
färdigad i Anden, sedd af änglarne, pred ikad bland hed 
ningarne, trodd i världen, upptagen i härligheten. »· 

"Vår Herre Jesus Kristus», yttrade ta l. bland annat, 
»är gudak tighetens hemlighet. I honom ligga fördolda 
a lla visdomens och kunskapens skatter. i\1en icke nog 
härmed, Fran honom är det, som ant lif utflöda r i för
samlingen. H an är själ fva källan, hvarifran all kraft 
kommer, Den tid, då Paulus skref sitt bref till Timoteus 
fanns det endast ett fatal kristna församlingar. Men o r~ 
saken till att dessa små församlingar stodo fast und er alla 
förföljelsens storma r var .Kristus, gudaktighetens hemlighet. 
H an gaf sin lilla troende skara en öfl'ersvinnelig kraft, så 
att den motstod alla otrons, syndens och mörkrets makter. 
H an gjorde församlingen till en grundpelare, ett grund
fäste för sanningen , Hans inneboende i de sina gjorde, 
att från dem utströmmade en sadan v~lId ig kraft, att he
dendomen på ganska kort tid bragtes pft fall. 

Ar icke gudaktighetens hemlighet i våra darra r lika 
stor:; Ar de t månne för mycket att tro, at t hede~domen 
arven i det sto ra kinesiska riket är nära att falla? De t 
fann s icke fler e missionärer inom det stora romerska 
riket, än det f. n. fin nes i Kina. Vi I,unna i sanning 
Säga vid en aterblick på det gångna a ret, att hedendomen 
i Kina skakats i sina grundvalar, och att Herrens fotspär 
där drypa af fetma . 

Om han, som iir gudaktighetens hem ligh l; t, kommit 
in i vart lif, skulle det icke då vara var gladje a tt på 
någo t sätt främja hans verk därute, att offra oss därför) 
Icke förrän bönen blir en bön ända till lidande, till upp
offring, ska ll den bära nagon fru kt. Icke förrän arbetet 
blir ett a rb ete, förenadt med uppoffring, nagot, so m li k
som tager i oss, blir ett utgifvande af oss själfva, kan 
det bara verklig frukt. 

::-1å Herren lå ta sin nad öfverfl öda till oss, sa att 
vi kunna tjäna honom, sasom han vill! Ja, mft äfven 
denna dag bringa ny kraft till \'iira hj ärta n frän honom , 
S(.i!ll ar gudaktighetens hemlighet! :\men. 

lVlissionssekreteraren.1osl.l I-Iollllgrcn meddelade 
därpå utdrag ur årsberättelsen (se nedan,) 

Af Dr. l<ad Fries hölls därefter det föredrag, 
som i tidningen förut är å tergifvet. 

Sedan missionssången »Re'n bädar morgon
stjärnan » gemensamt af sjungits, ställdes af sekrete
raren några minnesord till den un ge man, Rikard 
AudcrsSOIl, som denna dag skulle a fskiljas för 
missionskallet. 

Utgående fr ån orden: »S amuel tj änade inför 
Herrens ansikte >' , framhölls hurusom detta är plat
sen för hvarje Herrens tj ä nare, som vill hafva fr am
gång i s itt arbete. 

J'n/ör Herre1/s amzkte lara \'i känna \'Lr egen svag
hel liksom Guds stora kraft. In Wr H erren._ ansikte lara 
vi a tt hftlla ut i trons frim od ighet och vilxa i denna fri 
modighet. I nför Herren~ ansikte Iii ra d att \'änta all 
seger och framgiing frå n Herren och att gifva Gud all 
äran. Inför Herrens ansik te lära vi kaiula den helirra 
kärlek, som G ud har till oss, och som blef uppenbar~d, 
då han gaf sin Son, Inför H errens ansikte la ra vi känna 
det omätliga värdet af ()dödliga själar och \'äckes i våra 
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hjä rtan en trangtan att g0ra all t för att samla dessa själar 
till Herren. 

Den unge mannen invig'des därefter under bön 
och händers påläggning för H errens tjänst i Kina. 

Med afsjungande af; ,Oss välsigna och bevara » 
afslutades sä förmiddagens möte. 

Kl. l/~ 3 samlades ett io-tal af missionens vän
ner till gemensam middag på Hushållsskolan V. 
Trädgårdsgatan 19. Samvaron , som präglades af 
en stilla och kärleksfull ande, afslutades med att 
herr A . F Tiselz'zts en kort stund talade till de 
närvarande om, huru allt från början till slut är af 
/ldd. Herr Iok Hedl.'1tg·ull gladde äfven de för
samlade med sång. 

Det offentliga mötet vidtog åter kL 6 i Betle
hemskyrkan med föredrag af pastor T L zndltag-en 
och ingeniör TV. ~Vtdmark. Grundtanken i den 
förres föredrag var Jesu ord till sina lärjungar: »1 
skolen ,Jara 7JZl:na vittnen.» Den senare talaren, som 
hade till text berättelsen om ::\aaman och den lilla 
j udiska flickan, framhöll, huru detta barn ägde en 
missionärs /z/ärla, en missionärs tro, en missionärs 
kärlek och en missionärs km/t. 

Drifna af Kristi kärlek hafva män och kvinnor 
från vårt land gått till det aflägsna Kina, där mil
lioner sinom millioner lida under syndens spetälska. 
Deras hjärtans suckan är denna: »0, att dessa olyck
liga vore hos den profet, vi känna! Han skulle göra 
dem fria från deras svnder! ~ Och i likhet med den 
lilla flickan från J ud~ land, som hade den glädjen 
att se sin herre blifva återställd, få Herrens tjänare 
och tjänarinnor därute i Kina i våra dagar glädjas 
öfv'er, att än den ene, än den andre af Kinas folk 
lyssnar till budskapet om den store profeten, hans 
makt och villighet att frälsa, och verkligen vänder 
sig till honom, hvars blod förmår aftvå äfven syn
dens spetälska. Ja, intet ord från Gud :-ikall nå
gonsin mista sin kraft! Sanningen häraf be\'isar sig 
åter och åter. 

TaL slutade med att till de närvarande ställa 
en varm uppmaning, att, ifall de icke hade funnit 
lifvet i Guds Son, icke dröja med att komma till 
Herren Jesus» . Komma vi till honom », hette det 
till sist, »då skola också vi blifva missionärer, som 
sprida välsignelse till många spetälska ; då skola 
också vi göra många fattiga rika och många olyck
liga saliga.» 

Redogörelse för Sv. missionens 

Kina 17:de verksamhetsår. 

A. Missionsfältet. 
,)De skola glädjas, liär dc se lIIurare!(idl'! i Seulli

babe/s Iland.» Sakarja 4: [o . 
E fter en 7o-årig fiingenskap a ten'ände de landsflyk

tige judarnc till sit t egendomsland. Vid Babels elf"ar 
hade de suttit och gråtit, cia de tänkt pil. sitt Sion. Harpo
Ijuden och fröjdeså ngen hade tystnat. ,,/-fliru skIllle 7,i 

kunna sjltnga /-ierrOls sållg i främmande lalld ,c Om jag 
förgäter dig, Jerusalem, så förgäle. m(f mi?! hiigra Iland e' 
j/in lunga ldde vid mill gom, om jag Ii IIllJmes dig, om 

/ a,f ej I/åller Jerusalem för min allra slursta g·läd/e. ) 
Ps. 137: .f- u . 

Und er en Josuas och Serubbabels ledn ing up ptog:' 
med ifver åtem ppbyggancle t af det förstörda templet. 
Utan lllotstand sk ulle detta dock icke äga rum. 

" T udas och Benjamins motståndare lejde rå dgifvare 
mot dem för att göra deras beslut om intet, så länge 
l\:ores, konungen i Persien, lefde, och till dess Darin;; 
"ardt kunung i Persien ;) . Esra 4: l, 5 . 

Efter 15 års hvila å terupptogs det nedlagda arbetet. 
K onung D ari us, som tagit noga kännedom om den a r 
Cyrus utfärdade befallningen, utgaf fö rnyad t pilbud om 
templets återuppbyggande. Josua, Serubbabel och al lt 
folket , uppmuntrade af profeterna Haggai och Sakarja, 
togo sig före att med all ifver fortsätta arbetet. Va l 
fällde de gamle, som tillbed t i det förra templet och 
ihagkommo dess härlighet, tårar vid jämförelsen mellan de 
båda. i'den Herrens ord skedde till dem: »Varen faste 
och arbeten! Jag är med eder. » " Detta sista husets 
härlighet skall varda större än det förstas. " " H vem skulle 
vill förakta den ringa begynnelsens dag? De glädjas, nar 
de se murareiodet i Serubbabels hand.» 

Och vi veta, att deras arbete kröntes med framgEtng 
efter H errens ord . »J udarnes äldste byggde och hade 
god framgång genom profeten Haggais, Se rubbabels, Iddo~ 
sons profetia ; och de byggde och tingo allt L[rdigt efter 
Guds befallning ». Esra 6: Lj. 

I denna tid uppbygger Gud åt sig ett ny tt, anc\ligr 
tempel pa apostlarnas och profeternas grundval och m ed 
Jesus Kristus som hörnsten. De troende i Jesus Kristus, 
det andliga Israel , äro hans byggningsmii n. Och likasom 
fordom åt Serubbabel så anförtror H erren o .k nu ä t 
nagra att taga ledningen om hand. I hemländerna ar
beta ordets förkunnare och lärare, pa missionsfaltet hans 
silndebud. »De skola g lädjas, nä r de se murareloelet i 
Serubbabels hand.» Herren tanker evinnerligen pi\. sitt 
förbund och vakar på ett förunderligt sa tt öfver sitt folk 
och sina löften, afven elii det för människors ögon ser lit, 
som skulle hans riksplan omintetgöras. 

Judalandet ödelagt, Jerusalem förstörd t, templet upp
brändt och folket förskingrad t. H"ilken mörk tafla~ F a nns 
val nagon utsikt till r~idd ning? "H var ar din Gud ?» Sä 
frågade fienderna. D ock, se, han lå ter sig ej sa knas. Ett 
ögo nblick varar hans ned e, hela lifstiden hans nåd. "En
ligt ordet a f det furbund, som han gjorde med dem, då 
de utgingo fran Egypten " (H aggai 2: Ö . var Herren med 
sitt folk saval i den ljusa so m i elen mörka dagen, och 
då frihetstimmen slog, och de kvarblifna jämte de und er 
fångenskapen födda åten'Hncle till sitt land . ch företogo 
sig att uppbygga det neclrifna, gladdes helt viss t H erren 
med si tt folk, då han sag »murarelodet i Serubbabel ,:; 
hand .» 

Den af israeliterna upp byggda tempelbyggnadens 
grunch'al yar begränsad , och templet motsvarade icke i 
prakt och härlighet det Sa lomonska. Den nu under bygg
nad varande andliga tempelbyggnaden a ter stracker sig 
till jordens ände. ,,1 vas ter skall man frukta Herrens 
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namn och i öster hans harlighe t. " yIotståndare, hemliga 
och uppenbara, skola alltid fi nnas, men trots allt resa sig 
murarne högre dag fran dag, ar från år. 

~11 ii tonnen . o tider. han " bTka st'!\· ra, t: 
Snll1 lj use t sig sprider han, Iä~a med ha'l: 
L-tgå i all ycirldcu hans s;indningebud 
Och vittna blaDd svärde n och b:den om Gud .", 

Förödandf' var den storm, som ö fvergick den del af 
tempelb\'ggnaden, som reser sig på Kinas gamla mark, un
der det för all tid minnesrika året I 9 00. »Bland båren 

ch svärden» aHades h ~lrliga vittnesbörd om den lefvande 
( ~ uden, Yäl pröfvades tron och sviktade modet, då nas t~l n 

allt arbete för en tid måste läggas ned, men nu, nu är 
mura reiodet ftter i Sembbabels hand, oc h Herren gUdes 
med sitt folk, 

Di vi nu ga att för missionens vänner afgifva en 
! edogörelse öfver arbetet under de t förflutna ftret, är det 
med elen fUrst ft elsen, att e tt andligt arbete ej kan i alit 
j~l mföras med ett jordiskt. K risti kyrka uppen ba rar sig i 
,.;\vä l synlig som osynlig mott o. Murareiodet har under 
ä ret icke In'ilat, t\' på den gamla muren har lJyggts, och 
Qrunden - J eSlls Kristus - har lagts på förut oupp
hrute n mark . ?\ Iec1vetandet om att det i hemlandet fin
nc;s en stor skara bedjande och uppoffrande vanner, som 
d el tagit med oss i både glacije och sorg, har nu som all
tid underlätiat arbetet. Sft ledes dela z'i amvaret och 
ku nna gemensamt uppmuntra h varandra med a tt arbetet 
icke ;ir fåWngt. »Det sista husets hä rlighet skall varda 
större an det förs ta s. » »J ag skall bo hos dem och vandra 
bland dem, och jag skall vara deras Gud , och de skola 
\'ara mitt fo lk.» 2 K o r. 6: I 6 , 

Tecknen tyda på, att kröningsdagen, då Herren, som 
\'i söka, skall komma till sitt tempel , ej kan va ra sft längt 
borta, Slwlle ej vi fa upplefva den, hvilken nåd dock 
a tt »för \'5 r samtid få tjäna Guds vilja» såsom trogna 
förva ltare a f de gåf\'o r, han 5t oss anfö rtrott I 

Lönen: » Val, du gode och trogne tjänare - gå in 
'j din Herres gWdje » skall mer än ersätta, hvad \' i nu 
fiir hans skull försakat. 

;.:: 

I likhet med hvad under föregäenc1e år varit fallet, 
!'edogöra vi nu för en provins i sänder och göra då biJr
jan med elen, i hvilken arbetet först upptogs, nämligen 

Shansi. 

I Yuincheng förestods under tre fjärdedelar af åre t 
\'erksamheten af syskonen Axel och A7I;w rIa/mc, Den 
senare bitracldes i arbetet af systrarna FredriJ.:a I::lallill 
och Se/dm Sandberg , under det att broder Theodor Sand
berg fortsatt e med skötandet af det maktpåliggande och 
allt mera växande arbetet som sekreterare för miss ionen 
i dess helhet. I maj månad anlände broder Enlt Folke 
till fä ltet, å tföljd af de nya medarbetarne A1!.drezc, Eri,'s
sou och J,Verner ""Vester, 

Till vår gemensamma stora sorg nedbrötos Folkes små 
krafter full ständigt under den va rma tiden, och måste han 
i oktober fltervända hem flir fullständig In'ila, 

Under året ha trenne stormöten hfdlits, och vid det 
sista upptogos genom dopet fyra kvinnor i fö rsamlingen. 
Då. för några fLr sedan distriktet delades, kom större delen 
af detsamma och följaktligen arven ett antal församlin gs
medlemmar under Ish'i, 

Från verksamhetens början haf\'a i Y uincheng döpts 
omkring 60 personer. Vid ärets slut utgjorde medlems
antalet 24, 

Ett större hus med rymlig gå rdsplan har under årets 
lopp förvärfvats åt missionen, Som det samma var be
laget alldeles bakom vårt kapell och sardeles viii lämpar 
sig för skolverksamhet, fvlldes härmed ett kändt behor. 

Förutom hållandet af några bibelkurser har syster 
Fredrika Hallin under h(ist terminen föresthtt en skola fö l' 
Cl flickor. 

Fur närvarande föresdls verksa mheten af sl'skonen 
Th. och Sekine Sandberg, biträdda af syster Fredrika 
Hallin och broder Werner W ester. 

I Ish'i arbetade \'id ärets bÖ ljan syskonen Hugo 
och iVaclIli Lillder, Emma Andersson, il!aria .Harms och 
I7lez Ber3elilts , Prec1ikoverksamhet hemma och i byarne, 
behandling af sjuka, op ieasylverksamhet och under höst
terminen en gosskola har upptagit tiden, 

I ' juli drabbades vi af den smärtsamma fö rlusten af 
vår kära syster ~Va ijmi jämte hennes lille G ustaf På 
samma gång vi alla djupt känt saknad en och deltagit i 
vå r broder Linders sorg, måste \'i gifva Gud äran, som 
gaf seger genom Jesus Kristus, och tacka hon om för det 
kara lånet. H ennes missionsverksamhet hä r ute Inr helt 
visst icke varit utan frukt. 

I och med syster N al'mi Linders frånfälle miste 
anordningar vidtagas för att uppeh?t1la och fortsätta arbetet, 
och således flyttade syskonen Axel och Anna Ha/me i ok
tober öfver från Yuincheng, så att de nu jiimte brodcL' 
Linder och syster Inez Berzelius handhafva a rbetet. Bro
der W. Wester, som under sommaren bodde i Ish'i, flyt
tade samtidigt till Yuincheng. 

Syster Emma Andersso n, som vistats på missions
fä ltet öfver 8 ar och val behöfcie hVila, åtföljde bro
der E. Folke på hans hemresa, medtagande lille Sven 
Linder. 

Syster Maria H arms, som i bö rjan af a ret arbetade 
på stationen, har under större delen af detsamma, vis ta ts 
på olika platser, upptagen med sjukvå rd. 

F örutom på hufvudstationerna hällas regelbundna 
gudstjänster på utstationerna Pei-elulang, Sucn-c!lIta lIK. 
C/tang-chuang och L in-eli iII. Slirskildt har tillståndet inom 
den första församlingen varit mycket glädjande, Gnder 
förföljelsen förnekade ingen af dem, som där tro pa Her
ren , sin Mästare, D e äro afven mycket nitiska uti att 
sjalfva göra allt, hvad de kunna, fö r att utbreda evangelium, 

Trenne stormöten harva hållits, Vid det sista upp
togos 8 pers:mer genom dopet i församlingens gemenskap, 
sa a tt medlemmarnas anta! \'id årets sl ut uppgick till 42. 

Syster Siglle Lagergren har under de senaste måna
derna meddelat undervis:ling at Ragnar Hahne, Gos,"
skolan har haft I3 elever. 

Haicho'W' missionsstation har fortfarande föres ta t t~ 

af syskonen Hmrik och H i/Illa I)'äder, bitrlidda af syst
rarna Frt'da PIJ'lz och Aglles Forssberg, Tyngdpunkten 
af verksamheten har va rit inom PUdlOW-fie's område, dar de 
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flesta kristna finnas, men predikoverksamhet har bedrif
vits och husbesök ha företagits iifven inom Haicllow'SJ O-si
angs och Ruichellg' s områden. U nder sommaren bodde 
syskonen skilda åt. Tjäders i en by - Chi-Ji - 3 mil 
från Puchow, syster Agncs Forssberg i en by, helt nära 
samma stad, och svster Frida Prytz nära Haichow. Pä. 
sa sätt spriddes evangelium till flera delar af det stora 
distriktet. A.fvcn h~ir ha trenne stormöten hållits, och 
under året har församlingen ökats med 12 nya medlem
mar, så att antalet nu uppgår till 53. 

I Puchow-fu stad har församlingen, med undantag 
af lokal, själf underMlIit en gosskola på r 3 elever, och 
uppgår dess under aret insamlade m~del till 125 taels 
(omkr. 300 kr.), något som bådar godt för framtiden. 
Missionen har i staden PucholV genom köp förvärfvat 
sig eget hus, som under år 1904 kommer att bli.,fva per
manent bostad för trenne systrar. Verksamheten inom 
köpingen jifei-ti kommer, vill Gud, att i den närmaste 
framtiden förHyttas till den närbelägna staden Rui-cliellg. 

Shensi. 

Tongchow-fu. 
I april återvände fran hemlandet August och Au

gusta Berg jämte systrarna Amza Eriksson och Jane aj 
Sandeberg. _\rbetet har bedrifvits förmedelst predikningar, 
bibelkurser, husbesök och medicinsk verksamhet. 

I staden Huachow har lokal förhyrts, och har evan
gelisten Kao med familj ditflyttat. Gosskola har öppnats 
under året. 

Dessutom uppehålles predikoverksamheten regelbun
det hvarje söndag i staden Uei?lan och om möjligt en 
gång hvarje söndag i staden Tungkwall samt i en by i 
Cllao-I-distriktet. 

På våren hölls stormöte i Tongchow-fu och pa. som
maren i Ueinan. Vid sistnämnda tillfälle upptogos 13 

personer genom dopet i församlingen . 
:>Daggryningens» flickskola har varit i verksamhet 

under höstterminen och besökts af I 2 elever. 
Sedan i våras hafva bröderna Jakob Bölling och 

Andre,,! Ericsson varit stationerade här, sysselsatta med 
:,;pråkstudier. 

Till följd af broder Erik Folkes hemresa nödgades 
stationsföreståndaren, som tillika var \'. ordförande, att 
upptaga hans arbete. 

Då det ar önskvardt, att missionens fijrestandare icke 
;ir bunden af stationsarbete, torde under det kommande 
aret nödvändiga förändringar i fördelningen af arbetet 
guras. 

Församlingsmedlemmarnas antal är ::!8. 

Han-ch'eng. 
Här hafva syskonen Rober! och Dagny Be?gling, 

biträdda af systrarna Sigrid Bengtsso?l, Cltristim AlIgvik 
och ThOl'a Hattrem, bedrifvit \-erksamheten med predik
Jlinga.r, husbesök, skol- och opieasylsverksamhet. 

Vid de tvenne stormöten som hällits, hah'a samman
lagt döpts J I personer. 

Gosskolan har varit besökt a f 10 elever. 
Ett mycket trefligt kapell har under äret uppförts 

fUr en summa af 574 taeis. 
I staden Hoiang har h11s förhyrts, och hoppas vi 

att inom kort dar fä placera trenne systrar. 

Dessutom har predikoverksamhet bedrifvits på dc 
tre utstationerna Si- iia?l, Liu-ri-tsuell och [ :'-lin, 

I detta fordom så fientliga distrikt har en stor för
ändring till det bättre inträdt. 

Församlingsmedlemmarnas antal är ::!O. 

Honan. 

Troh en tids förföljelse och häftigt motstånd ha r 
a rbetet kunnat fortgå utan afbrott i denna del af vårt 
distrikt. Till följd af skatternas förhöjning var det stor 
oro och jäsning i sinnena, och man fruktade, att en all
män förföljelse skulle utbryta mot såväl oss som de in
födda kristna. Här och hvar voro plakat uppsatta 
syfte att uppvigla folket. Under studentexamen i long
ning stormade de studerande missionsstationen, slogo sön
der en del möbler, stulo böcker o. s. v., men Herren 
sände hjälp i rätta stunden. Hvad som för ögonblicket 
såg hotande ut, afvändes, och våra systrar fingo förnyad 
anledning att tacka Herren för undfilngen hjälp. 

Sin-an. 
Vi äga här tvenne hyrda lokaler. I den ena bo 

syskonen G. A. och j)/fina Stål/lammar, i den andra 
systrarna $igrid Engström och l11aria Pettersson. Gemen
samt hafva de med de medel, som stå till buds, sökt 
sprida kunskapen om Jesus Kristus. Kanske har den 
evangeliserande sidan af arbetet med upprepade besök 
och resor inom distriktet varit särskildt utpräglad. Afven 
i den 4 1/2 mil från Sin-an belägna staden j\Tien-clti 
finnes förh yrd lokal vid stora gatan, hvarest regelbunden 
verksamhet bedrifves. 

Systrarna Sigrid Engström och Maria Pettersson voro 
äfver en månads tid ute i byarna på Honan-fus norra 
landsbygd och vistades äfven en tid i samma by, hvar
ifrån de under förföljelserna år I goo måste 11y. Där 
var rätt mycken rörelse, och de bnde sig uppmuntrade 
af besöket. 

Gosskola har hällits i Sin-an. 
Vid de trenne under årets lopp hållna stormötena\ 

hafva 24 personer döpts, och utgjorde församlingsmedlem
marnas antal vid arets slut 28. 

Iong-ning. 
Med undantag af den förföljelse, som förut om

nämnts, hafva systrarna Anna Janzon och Ebba Buren 
under året kunnat i frid och lugn bedrifva sin verksam
het, som ej heller varit utan frukt. Gatukapellet har 
varit öppe t under alla marknadsclagarna (6 hvarje månad ), 
och många hafva där hört evangelium. 

l\Iånadsmöte med nattvardsgång hålles turvis hvarje 
må nad i staden och turvis uti dc tre byarna L ii-cllia-po, 
.fal/g-po och Slzang-tuan. Dessutom h5.lles hvarje söndag 
af de troencle själfva predikan i tvenne byar, Yo-cll1ta7l/; 
och Ku-tao. 

Flickskolan har besökt5 af 10 elever. 
Trenne stormöten hafva hal!its och 8 per~0I1er in

förlifvats med församlingen, hvars medlemsantal vid a rets 
slut utgjorde 37. 

Honan-fu. 
Kraftiga hafva de försök \'arit, som gjorts, att hiir 

vinna fotfliste, men motståndet har ock varit starkt. Fol
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kets misstro mot utl~indingar, som de ansett för spioner, 
och hvilkas vistelse i provinsen satts i förbindebe med 
de förökade skatterna iämte mycket annat, har gjort hind
ren svåra att öfvcrvinn'a. Broder Blom gjorde upprepade 
besök i staden och underhandlade med ämbetsmän och 
husvärdar, predikade på gatorna m. m., men allt syntes 
fruktl ös t. Slutligen medgaf borgmästaren, att en mindre, 
staden tillhörig bostad skulle ffi tagas i besittning, till 
dess en annan, lämpligare, kunde erhållas. lVIed glädje 
begagnade vi oss af anbudet, och evangelisten Kung med 
familj ditflyttade genast. Efter sin ankomst dit har han 
flitigt predikat evangelium för folket. 

Vid det gamla årets slut kunde vi dock få glädjas 
åt, att ett hyres kon trakt på lO flr va r skrifvet på ett 
mindre hus och penningarna genom mandarinen öfver
lämnade till husvärden, sedan kontraktet blifvit veder
börligen stämplad t. Vår bön till Herren är nu, att det 
ej ma lyckas fienden frantaga "oss, hvad vi vunnit. Honan
folket är kändt för sitt vilda sinnelag, men Herren i 
höjden, han har makten. 

Af hvad som nu blifvit nämndt, framgår, att mis
sionsverksamheten under året ostörd t fätt bedrifvas och 
det med större framgang än någonsin. Vårt arbete, som 
under den förflutna tiden mera haft karaktären af ett 
banbrytande arbete, börjar nu, sedan små församlingar 
här och lwar upp~tått, fä en annan karakter. 

En märkbar förändring i sådl ämbetsmännens som 
folkets uppförande gent emot oss har intriidt, och sur
degen genomsyrar, 0111 ock l:lngsam t, li kväl säkert den 
stora massan. Kina hr pJ manga omr;lden stadt i en 
snabb utveckling. 2.\:[ed eller mot si n vilja måste det »följa 
med sin ticl», och vi fil ju hoppas, a tt det icke helt och 
hållet skall vara tiil landets sbda. 

Postkontor uppstitra s allt fler och fler. Annu n1igra 
å r, och kanske ett par tre af d.ra stationer berö ras af 
järn vägen. E v:tngelii ,egen'agn få r ej blifva efter, och 
då nu v:igen ii!' jämförelsevis banad, gif\'e Herren oss 
nåd att p;'\ allt sätt göra Kristus känd för detta folk! 

. Andens s\';;rcl det biter ii n, 
0111 de t fe;r" af kvinnor eller män.> 

Vid ilrets slut uppgick antalet af mi ssion:irerna pil 
Liltet till 34, diiI'uti då inberiknade de med oss sam
:trbetande systrarna Christine Allg'vik och Thora Ifattrelll 
[r;1n Korge samt Jfaria Bordson fdn Kalifornien, .\merika. 

Halsot illsr;1nde r har p;1, det srora hela \':trit godt. 
Väl hafva vi fatt stil kring en uppkastad graf, och \,til 
har broder E rik folke nödgats ilterdnda hem, men i 
betraktande af d rt stOra antal och a tt tlera.s häl sa ej är 
stark, må;;te \·i ii t\'cn hiirminnan tac ka H erren fö r hans 
godhet. 

Det vore orält att icke i ,amband med d rt arbete 
nämna \'åra infödda ll1edhjälpare, evangelister och bibel
kvinnor. Till ett antal ai ungefiir 20 ha iva de under 
arets lopp stlt t oss LJi i arbetet, de Ilesra af dem på ert 
mycket rillfredsställande stitt. Dessutum tiga vi iri\'illiga 
krafter, so m, då der.," tid meclgiiver, med glädje delraga 
i arbetet för e\·angelium. ,-\ntal et församlingsmedlemmar 
uppgic'k viel årets "kr ti ll 234. 'L-adel' .lrets lopp hafm 
80 nydöpta införlit\':lts med församlingarna. Skolbarnens 
antal utgjorde tillsammans 6 I. 
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Omkring 200 taels (omkring 500 kr. ) har under å rets 
lopp insamlats inom de olika församlingarna, tydande 
på, a tt de sjalfunclerhilllande prmcipern,l smamngom 
arbeta sig fram. De behof, som fö r närvarande mest 
göra sig gällande, hvad utvecklingen af arbetet beträffar, 
iiro gosskolor inom :tlla di strikten, en större flickskol a 
för hvarje provins och en större skola för utbildning af 
infödda medarbetare. Herren, S01l1 ser behof\'en, skall 
fylla dem i sin tid. 

Till alla kända och okända missionsvänner, so m 
med förböner och gåfvomedel under det g<lngna å ret satt 
oss i sdnd att kunna forts ätta arbetet, hembäres ett hjärt
ligt tack l 

Efter den nåd oss g if\'es, \ilja vi i fortsätrningen 
vara Herrens fö rvalta re och edra sänclebud för Tesu skull. 

Herren, vår Gud, \'are med oss, såson~ han har 
va rit med vitra fäder! Han öf\'ergifver oss icke och 
förskjuter oss icke! I Kon. 8 : 57. 

T 'ongchowfu den 31 december 1903. 

August Berg. 

B. f{ernarbetet 
har pågått i likhet med föregående år. :'vIissionens ars
möte hölls Kristi Himmelsfärdsdag i Betlehemskyrkan med 
föredrag på f. m, af ordf. och pastor K. J. Montelius 
samt på. e. m. med korta anföranden af patron J. Heden
gren, kinamissionären J. Eriksen från Norge, d:r Knut 
Bergh och ingeniör r. Landgren. 

Höstmötet hölls i Jönköping den 20 sept. med före
drag af kommitteens ordf. öfver Apg. 13 om den första 
hednakristna församlingens utsändande af missionärer och 
af ingeniör Landgren om eld- och molnstoden i 2 NI os. 
13 samt af kyrkoherden Hagberg öfver Ps. 18: 37 : "Dn 
gjorde rummet vidt för mina fötter. » 

Vid mötet afskildes fröken Ida Andersso1l, som några 
veckor förut hemkommit fr fm sin vistelse på Miss Soltaus 
hem i London, och kurt darpa anträdde resan till Kina . 

Pastor K. Palmberg afslutade mötet. 
De kära Jönköpingsvännerna hafva alltsedan 1890, 

då missionilr August Berg utgick till Kina, ådagalagt 
mycket intresse för S. :\1. K ., och det var därför en sär
skild glädje för de bröder af kommitteen, som kunde 
narvara vid mötet, att personligen fil. sammanträffa och 
hafva gemenskap med dem i Herren. 

iJ1issio1le1ls In'liga tacksägelse - oclt bönemöte h ölls den 
14 mars på Hushållsskolan) 19 V. Trädgårdsgatan, dEL vi 
:tfven hade glacljen att se några vä nner från landsorten. 

Jl f issio7lem bÖllcmötm hafva pflgått under höstterminen 
pfl expeditionen och under vårterminen på K. f. L. 1\ I:s 
lokal. . 

jJi/issiomresor i la ndsorten hafva gjorts dels af se
kreteraren, dels af b r. J. Rinman. 

Inom kommitteen ingen förandring. 

Antagna missionärer: Fröken Ida Alldersson och jVa 
tanad I-:lögmaIl , som under aret b~lda afrest till missions
falte t, den förra i okt. och den ' senare i nov., samt Rillard 
Andersson, som vid årsmötet kommer att a fskiljas och i 
höst, vill Gud, utgä till Kina. 

Missionärskandidater : Fräken il:laria JVj'li71, som sedan 
biirjan af året vistas på Miss Soltaus hem i London, och ' 
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postexpeditören I .Ajetlmall, som i medio af maj kom 
mer att resa till pastor H. Coerpers missionsinstitut i 
Liebenzeli, \\\irtt. 

Hemkomna missionärer : En'k Folke och Eli/lila A?lders
5011. den förre för att ll ten-inna halsa och krafter, den 
sen'are för välbehöflig h vila efter nio års arbete pil mis
sionsfältet. Det skall &äkert glädja missionsvännerna att 
hura, dct br. Folkes h~i l sa redan väsentligt förbättrats . 

Till missionsfältet återvänd missionär. Fröken Almy 
Ramstm åtcn 'ände till Kina i jan. d. lir efter 2:e ärs 
vistelse i hemlandet. H on kommer härefter att arbeta 
tillsammans med vara öfriga syskon' i norr. 

Ur missionen utträdda missionärer. Fruken Emilia 
Ultloch fröken .V, Fogelidoll hafva pa egen begtlran utträd t 
ur missionen, 

Tillkomna ombud: Kyrkoherde J. Plym-Forshell, Bex
heda, kamrer G . Svensson, Lidköping, fo lkskol lärarne C. 
;.Jylin och Karl Sund, Norrköping, komm inister K. G. 
Kjellgrell, Sundsvall och pastor G. E , Söderholm, Öfver
lännes, Cnclrom. 

Hemgången missionär : ender senare delen af juli 
nådde oss den synnerlig-en smärtsamma underrättelsen 
a tt fru 1\a0mi Linder den q juli aflidit i rödsot och 
hennes lille ('; ustaf ett par dagar fUrut af samma sjuk
dom. Detta, det fUrsta dödsbudet sedan missionens 
burjan, kom sa oväntadt. i:'\ \-ss hade hon varit ibland 
oss, och vi hade hoppats, att hon skull e fä tj ~lna Herren 
i Kina under många ar, men Herrens väg var en annan. 
H on hade fu llgjort sitt arbete, och Herren ka llade henne 
till de t land, där ingen död mer ä r, där hans tj änare 
skola tjäna honom i ännu högre mening-, F ru Lin der, 
trogen och nitisk i sin ka ll else, efterlämnar ett stort tom
rum bf'icl e hos sina medarbetare och hos de troende ki
neserna, sasom nedanstående lilla lefnadsteckning, skrifven 
af en syster på samma station, \'isar. - D et s,is i svag
Ilet, det uppstår i kraft. - - _'fed innerligt deltagande haf\'a 
missions,-änner i landet i varm forbön bLlrit vår ~ilskade 

broder Linder fram ti ll Herren, och han har hört bön 
och styrkt hono111 på ett alldeles siirskilclt siitt. 

Hemgånget ombud. En varm "än och medarbetare 
i viiI' mission har He rren under året hemkalla t till de 
e\'iga fridsboningarna, nämligen grosshandl. A. Pettersson 
i Lindesberg. Den hemgfmgne vittnade med frimodighet 
all es tädes om Herren och om hans makt att fraisa . All tid 
talade han om seger, och han sjöng sin segersång in i 
döden, ty hans sista ord voro: "Amen, lo f och pris och 
starkhet och ära, halleluja~" Han yar bland de först a, 
som valdes till ombud fö r »S,-e ns!za Missionen i Kina. " 

S. M. K:s Missions- och Bönekrefsar. En outSäglig 
välsignelse och gIadje ar det att \' a ra förenad med Guds 
folk i bön. Det ger kraft och vederkvickelse, och löf
tena om bön hörelse bli f,-a mer lefvande för hjiirtat , d EL 
man vet, at t nere bära fram behofven inför Herren, 
~-l issions- och bönekretsarne haf\-a darför varit oss till 
stor uppmun tran och starkt vara händer i det goda verket. 
Ledaren för en sad~;n krets skrifver följand e : 

,)Fö rst vilt jag nämna, att vi hafva haft dyrbara 
stunder omkring Herren och hans ord, då vi samlats för 
att taga gemensam del af Sinims Lands innehatt och för 

att bedja och tacka i likhet med mäng-a andra böne 
kretsar. F ör öfrigt hafva \' i haft en god tid från H erren , 
rik välsignelse öfver Guds fol k och mfll1ga själar, som 
sökt frä lsning. -- Då jag säg och hurde, att Gud . i sin 
nåd öppnat mänga n~- a dörrar i Kina, blef det som ett 
behof hos mig att söka göra nftgot mer an hitt ills fGr 
denna mi ssion, hvarför jag med flere bröder och systrar 
bad Gud om upplysning om sättet att här i vårt förbund 
få ihop litet medel att bista denna mission med, Det 
blef klart för mig och de öfriga, att Gud ,-i li e, att vi 
sku lle hafva en offervecka, under h\'ilken vi inför honom 
skulle försaka något och gif\'a är H erren. Vi hafva nu 
haft denna offer vecka, som inbringade tillsammans med 
nftgra SOla belopp i sparbössor kr. 333: 67. Detta belopp 
ä r en särskild gäfva af Gud s:150m s\'ar på vara böner. » 

En annan skrifver: »Hmu böra ej \-fl ra hjärtan jubla 
och fröjda s i lefvande Gud I Men vi hafva ju ej rättig
het eller lust att njuta ensamma af e\-angelium, utan ma 
vi förmedla dess kraft ut till de mörka hednaia nden ! Det 
känns mycket tungt att höra, att de t felas både penn inge 
medel och personl iga krafter dä rute i det folkrika Kina 
och ej hafva nägot att sanda _ Ja, det har smärtat mi~ 
djupt, och mer än en g:mg har jag frågat: »Herre, hvar
lör ?» Sil hade jag en liten be5paring i händebc af ~juk 
dom el ler nagot skulle intrJfl'a. X u vi ll jag s;inda dessa 
100 kr. i hopp, att H erren \-ill och kan am-anda dem 
till sitt namns fö:-härl igande i K ina _ Han, som hittills 
har försörjt mig och de mina, skall fortfarande göra det. 
Infö r Herrens ögon vi ll jag \-a ndra, Han ser ti ll mig i 
nåd. Må tte Gud fä gif\'a oss mer verkligt missionssinne~ 

:f,: :.''

Ett varmt tack till eder alla, kära medarbetare och 
missionsvänner, för edert deltagande i evangelium under 
det gängna aret! 

Ty ljrån solens uppgång oclt i?ttill dess 1ledgållg skall 
mitt ?taJlm vara .'tort ibland folkell, oc/t på Ilvmje rum 
sltOla röl:o!ler frambäras åt mitt nalll?t oclt rwa o!lergtif 
l/or ; ty stort skall mitt ?talmi llara, sliger Hen'm Sebaot, 
}Ial. I : I 1_ 

Slutord. 
Af E . Folhe, 

».l(Ollt1Jl en Ocll sen Guds ",' ed;:; un derbar är !tan • 
det Itan gör mot män7t1skors banz. » Ps. 66: 5. 

Guds r ikes histori a. såsom Guds Ande tecknat 
den i ordet, är helt och hålle t genomväfd af denna 
ta nke: » -nderbar är han i det han gör mot män
niskors barn ». H vilken underbar k ärlek, nåd och 
makt träder oss ej där till mötes ~ H vad har han 
ej varit för sitt folk un der deras främlingskaps t id 
här på jorden I Hur har han ej b urit dem på sina 
herdearmar hela vägen, tills han tagit dem till sig! 
H u r har han ej talat till dem ur djupet af s itt hjärta 
lifvets ord! Hu r har han ej låtit den eviga sanningens 
ljus strå la fram allt k larare t iderna igenom, till dess 
i t idens fllllhet rä tt färdighetens sol uppgick med salig 
het under sina vingar ! 
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Här är den helgedom, dit vi hafva tillträde ; 
här få vi begrunda Guds underbara storhet; här få 
vi skåda hans ljufiighet; här fa vårt hjärta och vår 
kropp jubla mot lefvande Gud. 

Vårt eget lifs historia bär också samma vittnes
b örd: U nderbar är han i det han gör mot människors 
b arn. Hur har han ej förstått att styra vår farkost 
gen" m lifvets bränningar; hur har han ej i stort 
tålamod fostrat oss; hur har han ej öfverhopat oss 
med sitt goda ; hur har han ej värmt oss vid sitt 
hj ärta; hur har han ej hugsvalat och hjälpt! ~Så 
har jag gjort», säg'er han, »och jag vill ännu lyfta, 
bära och rädda. » 

den mån det förunnats oss att vara med och 
se Herrens verk i världen, hafva vi fått ännu flera 
anledningar att med David säga: »Ditt majestäts 
härlighet och ära vill jag begrunda och dina under
fulla verk. » Därför må vi väl efter en kort sam
manfattning af det flydda årets erfarenheter såväl i 
verksamheten ute på vårt missionsfält i Kin a som 
här i hemlandet med frimodighet och under ödmjuk 
tillbedjan tillropa yttra medsyskon och medarbetare: 
"Kommen och sen Guds verk; underbar är han i det 
han gör mot milnniskors barn.» 

Ju mer vi sysseJsättrt. oss med de underbara 
ting han gjort, dess mer födes glädje i våra hjärtan 
och lofsång på våra läppar. Hans namn blir mer 
än förr vår berömmelse, och vi lära oss att med 
förtrö.stan och i stillhet vänta efter hans hjälp. 

Afven genom det flydda arets erfarenheter har 
han velat öfva oss i tro, fästa vår blick på sig själf 
och framför allt förhärliga sitt namn. ),'fotsatsen 
mellan ii. ena sidan makten hos Gud och hans rikes 
stora härlighet, å andra sidan ringheten af de per
soner, medel och omständigheter, hvaraf han betjänat 
sig, har ofta synts oss alltför s tor. Men hur små 
våra resurser än varit, sedda från mänsklig synpunkt, 
hur litet vi än varit i stånd att utföra vårt höga 
uppdrag, har dock Herrens uppsåt haft framgång, 
och därför skall han hafva äran. 

Revisionsberättelse. 
Undel·tecknade, ut,edda 8.f i la!l d~one!l ':aranuc o!ll bud fii r 

- Svenska mission en i Kin;:t : ntt gransk:t dc::nlla llli~ sion:o:l räk enska
pe r fÖl' 'l r 1903 , f:" efte r a tt ha t\-a fullgjort detta uppdrag, eWröfvtr 
a fgifva fö ljallde bel'iittelse : 

Mis ~ i () nt'n~ Inkc,!l1 . ter och utgifter under det g<l ngna ;'lret har\O~1 

utgjort: 

Inkomster: 

BehiJilni ll g f"an 1902: 
På i' anK innc,taen de __ ... ___ . _.. _. ___ _ Kr: 54: 61 

Gåfvomedel: 

T ill Allmäll ll ~ mis -; ions fonde n __ .... Kr. 52 ,902: 05 
Fonå en för infveld" arbetare ___ 2.51S: 
Bokfollcle ll ___ .. . . _.... __ __ ___ _ 259: 

, S kolfond (:u __ . . .. . _ ... . . . . __ .. . __ , 601: 03 

Flickskola n i Tong'chow,fu ...... _ 5UU: 
Fo nden fl,r eV3nge!. utbi ldning ) 500 : Kr . 57.340: 08 

ITl kOnl.-=- ter frc'lTl \ '1i 5s ioIlsh emmet:s 
tri1dg:,,·d... ._ .. _... . _. ... .. ..... .. .... ___ __ . . ... 62: S5 


Ran kmedel __ . . . . . •. __ . . _ _ .__ _......... ____ . ..... 16: 72 


Summ a Kr. 51,4 74: 32 
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Utgifter: 

iYfissionsutgijter : 

Ut6ii"clt till Kina för llli- s ionsarbetet> 
bcclrifvanuc ._._........ _... ..... _____ Kr. 45,031: 90 

Missionilrernas utrustning o Il u(re;;or 1,982: 54 
Mi,, ~ ion,irsk:tndidaterna~ un derh ,\l1 o. 

res or ______ _____ ____ _ 0 •• _. 126: 35 
Hemmava rande llli ss i cs närers och harns 3,929: 43 Kr.51,610 : 22 

Kostnader för fastighet och inventarier: 

Diverse repar" ti on ~ · och underInIIs · 
kos t nader fö r fa ; tigl le\c n vid Dufbo Kr. 

lnvcll b riel' tili Mi- -ion5hc l11 !llel ... . .. • 
Bö~kcr oell konlorsi ll\°l.:l1ta ri cr - o _ __ _ ~ 

Omkostnader: 

Sekreterarells I0n ... _ ___ ............ Kr. 
Biträdand e sekreteraren s lön ___ o • __ _ 

Hyra fö r ex. editio nen . __..... , ... , __ o 

R est"kost l1 ad cr _______ ___ . _____ . _____ ___ . 

Sparbössor, trycksaker, 8.11u On-er och 
skr ifmateriel m. m . .......... ... . ... . 

Porto·, telefon· oc h tel egralllk o<; tnadcr 
Omko,tnader för mi" s ion s heminet : 

Skatter, brandföl'säkring, tele on, 
up pvä rmning llI. 111. ____________ . ___ _ 

137: 22 
29: 
41 : 15 Kr. 207: 97 

2,500: 
750: 
400: 
260: 90 

631 : 13 

2S5 : 58 


710:  Kr. ,0 .''>67: 61 

Behållning till I 9°4: 
På bank innestneIH.le __.. __ .. _... _.. ........ ____ __ __ ____ . 

Till ll1issi o!1 iirerna rri\Oa t iw r llllde r ~\re t Ofversäll dts 

Tillgångar: 

den 31 dece lllber 1903. 

I hemlandet: 

1':1 bank illnestnende ....... ......__.... )(r. 
Egendomen kv. Perlhön :tn i Ddbo._ 
l.ösegendomen ctiir" "l1111 Cl< ttides ..... 
Böcker och konto r'ii nventari er _.._.'_ 

I Kina: 

Ett hus i Yuinchell g ..... ........ _..... Kr. 

Haichn,," ___ 0 ________ • ________ p 

Tongcho\\·· fll . . ........... ___ _ 


28 : 52 
20,000 : 

2,500: 
JOO: 

4,000: 

2 ,000: 


Kr. 


I(r. 51,474: 32 


Kro 2)392::33 

Kr. 22,828: 52 

7,000: =-_ KI·. 13,000: 

Kr. 35,828 : '12 

Skulder: 

lng:l. 

Atkolllsth8.ndlingar till missio nens egendom i Dufbo hal'·" 
bl ifyit revisorerna fö reted da nfvensolll brandförsäkringsb re f ,( 
kr. 20,000 i l:olaget Norrb nd. Hemmets IVsegendolll iil" br"ndför· 
säkrad för kr. 5,000 di S:lm ma bolag. Beträl1"ande d en till egen· 
domen hörande lrädg,',rden, hvilken , såso m omnämndes i fvrra ars· 
beriittelsen, blih'it utarrellderad mot kr. 150 per å r, har den för· 
älldringe ll ,·idtagit~. alt hemmd "umera ~jjlf öfvertagit viirden (UraL 
alldenstllnd tl·il.clgå rden ;; sköts el, sa Wnge ele n var uta rrenderad, icke 
befann: tillfreds,;tillbn d" . Vid besök (, ege ndolll en ha r fas tighete ll 
l'eful111its uti val und erh :'1 l1et skick o 

Riikenskaperna med tillhörande ve rifikationCl' harva befunni ts 
uli utmärkt god ordning, och, då linder revis ionen illgen a nledni ng 
til l anllliirkning f,:;reko mll lit , f:l vi tills tyrka, att ansvarsft'ihet för fö r· 
"Qltningen af rois-ione ns medel under ,' r 1903 varder kOllllllitteell 
beviljad. 

Stockholm dea 3 maj 1904. 

F T Olssoll. Fritz EcRerf. Carl Boberg. 
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Kommitteen. 

O. 	v. FEILITZ[:-'-. konllllelldör/mp· • K. Bn, GH, dofltor, Tra n;" 
ten, ordförande. ' H. DILL:-; EH, kapten, Skellefteå. 

J. HOJ.:-IGRE:-'-, sekreterare. K. FRI ES, fil. dokto/~ Stock·I 

A. H\'L.~NllEll, kyrkoherde holm. 
1. LANDGREN., ingeniör, vice ordf. "E. S.\:-IOBLO~\, apote/mre, JÖn· 
K. G. MAG}.'T1SS0;-.1 illgelli6r. köping. 

f/(/ssaförvaltare. • 'vV. WIf"IARK, il/gel/iör, Hel · 
G. R W TERf:RONA, kapten. singborg. 
J. RI:-'-:.IA:-I, missionslärare. • Konsilltativa ledamöter. 

Missionsexpedition: M,\LM TORGSGATA:-'- 8, 2 TR. 

All post adresseras till KOM~!ITT Et :-l FÖR SVD/SKA MISSION EN 


I KI:-'-", STOCKHOUI. 


På l!1i5~io115fiilte t arbeta missionärer, liIlhö,ande Skandinavi::;ka 
\li ö,i onen i Kina, gn:ndad i Kalifor'nien i j~nuari 1903, i före· 
ning med ' Svenska Missi onen i Kina >. Skanåinaviska Miss ionens i 
Kin~ angehigenheter skötas af en kommitte med sä te i San Fran· 
cisc') och bes tae nde af följande medlemmar: Rev. Albin Anderson , 
ordf., Rev. A. Larson, vice ordf., A. G. Dahlqvist, sekr., David 
Ad en, kassör , P. F. Vold, A. P . Nyl€n, Alb. Gilberg. Dess adress 
är: Kornmitteen för Skandinaviska Miss ionen i Kina, Scandinavian 
Sailor, ' Home, Corner of Drurnm & Comm ercia l Sts. San Fran· 
ci;;co, Cal. Den mottager, utsänder och redov is~r för medel samt pröfvar 
och utsänder missionärer. 

Missionsfältet 
omfattar 38 domsago r i provi nserna Sh~ns i, Shensi oc lr Honan. Vi 
äro på detta område den enda protestantiska miss ion. F ä ltet ä r 
indeladt i följande distrikt: 

I Shansi: utom Yuincheng, som är hela miss ionens hufvud· 
"tation, l) Det ös tra eller [s hi ·d is triktet , om1attar 6 do msagor . St:ttio n 
!shi. 2) Det västra elle,' HaicholV·dio~riUet, o mfattar 5 domsagor. 
S tati oner Haich w och Puchow·fu. 

I Shensi: l) Det södra eller T .)ngchow·di striktet, omfatta r 6 
dömsagor. St~tion T ongc how·fu. 2) De! norra eller Ha ncheng·dis trikte t, 
omfattar' 6 domsagor. Sta tion Hancheng. 

[ Honar.: l ) Det östra eller Honanfu·distriktet , omfatt~r 10 
domsagor. Stationer: Honanfu, Sin-an o ch Yongnillg. 2) Det v;i~ tra 
eller Lingpao.distriktet, o mfattar 4 dOlmagor. 

Missionärer, tillhörande S. M. K. 

"' Eri k Fulke ............ . ..... . .... __ ...... . ........ . ankom till Kin<l 1887 

"Anna Folke (f(jdd Gran) " . .............. ... . __ _ 1888 

Hen rik Tjäder ................................... . .. . 1889 

Hilm a Tjäder (född Blomberg) ...... . . . __._.. __ _ 1892 

F "edrib Hallin __ . ___ ... __ • . ........ ..... . •.. . __ _ 1889 

Anna Janl.oll _______ . _____ . _____ ____ ___ . _____ . __ _._ 1890 

Frida Prytz ................... __ . _...... . .. . ....... . 1890 
Augus t Berg ... . . _ .. . _. _____. . .. ... . _. . _. . . .._. ' 1890 
Augus ta Berg (f(jud Huiand er) .. _... __ . . _ . • __ 189-2 
.-\xel Hahn e _. ___._ _..... . _._ .. _.... _. .. .__ . __ . 1890 
Anna Hahne (fiicld W:ttz) ...... ... .... _.0 .__ . . . 1893 
C:trl F. Blol1l . .._.•. _.... ~ .... _• . _.. _ . . .. .. __ _ 1892 
Teodor Sandberg . '" _._ . . __ . __ ..... . . • _ 1892 0 •	 ••• •• • _ 

S ekine .s~ndberg (född S lorhaug, . .. .. . ... ...__. 1891 
Robert Bergling ___ __ ________ .. _. _____ ' 18920 ___ '0 ___ . _ 

Dagny Bergling (föclJ /\ as) ... . . _....... •. ..•... 1893 

Anna Eriksso n ____________________ _ .__ . _. _, ___ __ _ _ 1892 
Ebba B"",;n ______ .. .. _....... __ • • __ ••• _ • ••• _ _ 1894 
0 _ • . 

Hugo Linder. ___ __ . _____ __ _ _ __ o _-o " _. __ __ __ ___ 18940 __ '0 _ 

~Elllm3. Anders;:,o ll ______ __ _. ____________ . ____ • _ _ 1895 
Agl1 €:s Fors s berg ____ . ____ _. ____ ____ . _____ ._. ___ .. . 1896 
\laria Pettersson ___ . __ o __ • __ • _ _ • __ • _. _ • __ • _ • • _ _ __ _ 1896 
Sigrid Engs tröm _._. __ _. _____ . ____ . . . .. _. _. ... . 1897 
Mary r~al11ste n ............ . __ . .. . .. .... . .. __ .... .. . 1897 
Gustaf Adolf St:ilhammar _ .. _. .. __ . ... __ __ ... __ 1897 
Mina Stilihammar (född S\' en~~on ) ._. .. ..... •. 1897 
J a ne af San ci eberg ... _. ... ___ .......•..... . .. . " ' 0 :> 1899 
Sigrid Bengt,son ......... .......... __ _. .. ........ . 1901 
Maria Harm s ___. _____ ._ ... __ • • • __ 1901. ... . _.00 " •• •• • 

E. O . S "inhoff . . __..•. ...__ 	 1902 

[ 	 he!lll a!lde t. 
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Jakob Bölling _ ....... _ •••••• .. _. ankom till Kina 190'2
_0 ••• __ __ ••••• 

Inez Berze lius ....... __............. ___. ___ .. _.... . 1902 

Signe Lagergren ... . ... _. ___ . __._ ..... __ . ____ _. __ . __ 1902 

Verner Vester ....__ .... . _ .... __ .•.. . ... _ ........ . ~ 190el 

And rew Ericsson ._ ......_.....• . .. . .............. . 1903 

Ida Andersson ........_.... . ...... ... .. . ..... __ .. . . . 1903 

Nathanel Högman ___ " __ '. ' .. . ....•_... . ........ . 1903 

Rickard Ande rsson . 

,\olarie B. Bord son C--e s id. 26) 


Fö rutom omnamnda missionärer linnas sedan flera ar tillbak a 
äfven norska missiol13rer, som delt~ga i arbetet. Dessa ä ro f. 11.: 

Fr0kna rna Christin<o i\ " gv ik, Ragnhild och TllOra Hattrem s~mt 
Charl otte Land mark. 

Ombud landsorten: 
Ahlborg, J. o.. folkskollärare , I(lämma, O--kn rsha mn. 

Ahlgren V. , kyrkohe rde , A~by. 


Ah ls trand, 1( . O., folkskollärare, Risinge, F inspo\1g. 

Ande rsson, A., folkskollärare, Kristinehamn. 

Andren, Karl, folkskollärare, Aker. 

Berg, M. E. , handlande, Ödesh ög. 

Bergh , A., kyrkoherde, Barkeryd. 

"Bergh, 1(., doktor, Tranas . 

Bergströ m, E., kY"koherde, Odensvi, Odensvihollll. 

Bergs t rö m, G., fil. dokto r , Arboga. 

Blo mberg, K. M., f. d. fO lk sl<o ll., Dufbo . 

Bod orff, P. A., kyrk oherde. Hallto rp, Värnan äs. 

Bohlin, A., folkskoll ä" ar e, I(ällunge, Got lan d. 

Bratt, 1. , kapten, Göteborg. 

Carisson, C. A. , kyrkoherde, Norml') ,a, Manto rp. 

Dahlborg. F. G., folkskolWrare, Vedum & Götened. 

Da hlgren, F . J., folkSkoll:irare, Ånge. 

Dahlin, A., predikant, Ofva nm y ra. 

Dnhlstedt , L. , kyrkoherd e, \oVilhelmina. 

Dickson , A. E., godSEigare , G uteborg. 
Didoff, A" ri tiä rare , V~txi C:) . 
" Dillner, H ., kapten, Skellefteå . 
Ehn, P. E. , herr, Nyhem . 
Elmers, O., kyrkoherde, Va nga. 
Eriksso n, E., förs te lärare , Falun . 
Fors häll, J. Plym·, ky rkohe,·de. Bexheda, Hvetlanda. 
Gr~ner, G., fo lkskoIWr:lre , Mot~la \·erkstad . 
GyllenskölJ , A., komm endö rkapten, Karlskrona, 
Hagberg, S. L , ky rkoherde, S~ndser.yd, J ö nk ö ping. 
Hall., G., hemmans äga re, Böneryd, Odeshög. 
Hed engren, J., brukspatron, Skepst~ , Björnlunda. 
Hultin. J. W ., folk s kolbrare, Torsto rp, Finspong. 
Hultkrantz, K. J. , godsägare, Bj 6rnö, Heljebol. 
Häggq:'öm, L. , kommin iste r, Norrköp ing. 
Johans so n, J., folkskollär:tre. Fahrr1. 
Johanswn , S., handlande , Eksjö. 
J on5son, P .. handlande, Sigtlln" . 
Jörgens en. N., dire ktör, Tullgarn , Jerna. 
Kjellberg, E., brukspatron, Göte borg. 
Kjellgr'en, K. G., ko m l1l ini s ter, Sundsvall. 
Koch, C. O., tan d lakare. Linköping. 
Kris tolle rsso n, J., folkskolliir a re, Sanda, Gotland. 
Larsson , P. , folkskollärare, H ö rst~ , KlIrnia. 
Lind b lom, F., kontraktsprost, As keby, Linghern . 
Lindkvis t, E. , kOi\i;u l, No r rköpi ng. 
Lingströlll, A., fo lkskOllärare, ÖfverruOl. 
Ljungqvist , c., handlal1 Je , ~.l u l1sj (j . 
Meurling, Ch.• kontrakts prost, [(ristd~b. 
Mogense n. F., h:tntlla l1de, Gl em mingebro. 
Nil sso n, A., folk s kolbr'are, Hac k\\"ad . 
Norbiick, O., pasto r, OsWttfor-s. 
No rli ng, J., folkskollärare , Kramfors. 
N vlin, c. . folk s kollärare, KlIml~. 
Od hncr: c., n\d l11~ n , ~hriesta d , 
Olofsson , J. F. , folks kolI tirare, \ iklau, Roma, GotJHnJ. 
Ols s on, P .. he mmans!igare. Granby, HalJsberg. 
Ottander, O. A., kyrl;oh erd e, Österv'; la . 
O,:e lq visl, N., \' erkmästa re, Hus kvar na . 
Pettersson. A. J. , koni mkhprost, To r<, ker. 
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Pettersson , C. F ., folksk ollärare, Skaitungeby . 
Pettersson, P. E., handlande, Hvetlanda. 
Q\'arnstrGm, K. , kyrkoherde, Askeryd , Aneby. 
Ram sten, H., kOlllmendörkapten, -"lal111ö. 
Rinman, Axel, herr , GGtebo rg. 
Risberg, P. , komminister, Mö rlunda. 
I~yden , A... kyr koherde, Matfors. 
' Sandblom, E. , apotekare, J unköping. 
Sa nd~n , Joh ., kyrk oherde, Askersund . 
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~ Konsult a ti \' ledamot. 

fågelperspektiv. 
'Viiren 1892 anlände den första missionären till I sh·i. 

Nyheten spred sig genast i staden. Men sedan den 
första nyfikenh et~n lagt sig, var intresset ocksa till stö rsta 
delen borta, och besöken blefvo allt ffitaligare. Alla försök 
att med evangeiii glada budskap upptina kölden och 
likgiltigheten eller att med Guds lags åskor väcka de i 
fa 'lskhe t och orattfardighet bundna samvetena visade sig 
fruktlösa . Ta , till sl ut kände sig nämnde Herrens tjdnare 
liksom profeten mången gäng färdig att utbris ta: " H vem 
tror var predikan, och för hvem varder Herrens ann 
uppenbar ?" 

Ar det dfl möjligt, a tt evangeiii utsäde kan slå rot 
afven i en saclan jordmån) Ar det mil.nne icke klokare a tt 
nedlägga sina krafter där, hvarest marken genom civilisa
tionens insteg i någon mån blifvit förberecld ) 

Ej långt från missionsstationen ligger ett högt berg; 
imponerande reser det sig mot skyn. Vi följas il. t upp 
till dess topp. I det hänförande panorama, som nu ut
brecler sig för din blick, ska ll jag utpeka några punkter, 
elit stralarna af nadens sol, trots alla för det mänskliga 
förnuftet oöfvervinneliga hinder, banat sig v~ig för att ur 
det tusenåriga mörkret frambringa doftande planteringar 
till Guds ara. Må det starka din tro och lifva din nit
ä lskan I 

I söder ligger framför oss östra delen af den vLlldiga 
Singanslätten, o !Ug~irdad sasOnI med en skyddsmur af en 
100 km. lång bergskedja. Städerna Pucho\\', ' ~hsiang, 
Haicho\\' och Yuincheng äro belägn" pä denna slätt. iVl en 
jag vill nu beratta om en liten församling, belägen 35 km. 
frän Ish'i vicl foten ai den as, S0m från öster ti ll väster 
genomskär slätten. Platsen kallas 

Chang-chuang. 

Där samlades söndagligen en skara troende, nListan 
alla f. d. opierökare, som genom tron pit Kristu~ 105 
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gjorts fr an det fäderneärfda lefve rnet fö r att tjäna den 
sanne Guden. Det rader stor torka, och hungersnöd 
star för dörren. Angslan och bekymmer intaga allt mer 
sinnena. Hufvudmännen för byarna i grannskapet besluta 
hållandet af en stor afgudaprocession samt tvä dagars fasta. 
Idan skulle gi't. »man ur huse », hvar och en med hufvuclet 
omlindad t med en pilkrans, fö r att deltaga i processionen 
för att dymedelst beveka himlen att Sända regn. De 
kristna samla sig på aftonen i all hast. " H vad skola vi 
göra) Skona oss själfva och gil. med eller vägra att del
taga och bära följderna) ) Efter bön om ledning beslöto 
de a tt sil.som en man stå fasta för Herren. Procession en 
gick af stapeln. Deltagarne skuro tänderna af raseri och 
förklarade: :)Vänta, tills fastan är förbi, sa skola vi nog 
näpsa eder, som väga reta gudarna och förstöra \'årt 
verk! " I sin nöd sände bröderna bud till sin pastor, 
bönfallande honom att uttä nka någon utv äg för att komm <t 
dem till hjälp: »Detta är ingen vanlig förföljelse, u tan 
stort lidande vantar oss», så slutade brefvet. Den alls
mäktige Guden, hva rs ögon äro vända till de rä ttfärdig;!' 
stillade dock fiendernas raseri genom en sin tjänares 
me llankomst. 

Norr om slä tten pa åsen vid bergets fot ligger byn 

Chou-chia chuang. 

Afven här har Herren en liten skara fUrsamlings
medlemmar och forskare i bran . Bland de senare är 
äldste församlingsmedlemmens dotter elt slående exempel 
på Guds näd. Dä fadern hemk om från en opieasyl 
sil.som en n yr människa och talade om Jesus säsom Frälsa-, 
ren, gjorde detta djupt intryck på bil.de hustru och barn. 
Aldsta dottern, tidigt förlofvad i grannbyn, blef kort d är
efter gift och inträdde som medlem i en kristendoms
fientlig familj. Som hon ej haft tillfälle till skolgång, 
hade hon ej hunnit lära sig läsa mer än nagra sånger i 
sångboken, som var henne en stor skatt. Genom att pil 
bladen fastklistra röda tyglappar, som stucko ut ur boken, 
kunde hon hitta dessa sanger. Hon skulle i sin nya 
omgifning få kämpa hftrdt för sin tro och måste ofta 
uppbära bannor, t. ex. då hon blef funnen böjande l,n;[ 
i bön. Värst var det, när man gömde hennes skatt, sång 
boken. Hon bar d ock allt undergifvet. ?\ar föräldrarna 
om söndagen samlades till bön, kunde hon vanligen komma 
hem och fa tröst af de sina. Så hOll hon ut år efter 
år. Genom sin flit och sitt vördnadsfulla llppfUrande mot 
»de gamla» lyckades hon till sist sa vinna hela familj en, 
att förföljelsen upphörde. Ja, hennes man ti ll och med 
ålade henne, dfl hon nyligen begaf sig ut på en resa, att 
" flitigt läsa och bedja». 

L il tom oss nu kasta en blick a t norr och väster! Vi 
kunna tro oss vara förflyttade till nägon af ~orges el ler 
södra Europas högsW.tter, så hänförande ligger landet 
framför oss. Längst bort i fjärran vid » ~\.d e lstensporte n) 
bryter sig Gula floden plötsligt väg t\'ärt igeno m de n 
massiva bergsryggen. Strax nedanför ~portenl> upptar den 
biiioden Fen och slingrar sig sedan som ett brec!t siI L'e r
band mot söeler till Tungkwan. Från floden höjer sig 
landet terrassformig t {l, t söder och öste r, bildande vidsträckta 
plataer, öfversållade med bya r och genomskurna af väldiga 
raviner. Hela grottsamhallen äro här utgräfcla i det 
maktiga loes-lagret (den i Kina vanligast framtradande 
jordformatio nen), och i dess botten fin ner odlaren rik 



S/N/MS LAND. 


lön för si n möda. Närmast oss ligger på berget staden stationen. J ag handlade i o tro. M en pastorerna trodd e 
Uan-chi.ien , h\'ars fö rsamling har sin mötesplats i bnl på Gud och bidade efter battre tider. Och så står jag 

i dag inför den stö rsta samling af kristna, jag någonsin 
Suen-chuang, sett I Jag beder eder a Ila om förlåtelse.» 

3 .'5 km. från Lhi. - Det fira.s kristlig begrafningsfcst i 
hm. Den unga än kan efter den aflidne, som var en af 
Iursamlingens pelare; har motsa tt sig de hedniska sbktingar
n~!s fordran på hednisk begrafning. Guds namn blef 
förhä rligadt. Sa kom hungersnöden 1 900. Ensam i 
lif\'e t, utfattig och ansatt af fo rdringsägare, mftste änka n 
böja sig för en gammal farbrors vilja och lata bortgifta 
sig till en fullLwmligt hednisk fami lj. Hon blef nu a lagd 
alt afbryta allt umgange med de troende. Vid aterkoms
ten efter förföljelsen sökte hennes gamla viinner, missio 
narerna, att k~mma i förbindelse med henne. r.Ien så 
strängt hölls hon af sin man under be\'akning, att allt, 
lIvad man efter hemliga budskickningar vagade öfverens
'omma om, var, att hon . kulle sta i porten till sin gärd, 
när hennes forna lärarinna vid en viss tid skulle gfl förbi. 
De fingo da vaxla blickar men vägade ej visa någo t 
t ecken till igenkännande. Sedan dess har f. d. änkan 
varit före mal för mycken bön, att frihetens timme en 

. gå ng måtte slft för henne. Dömen om missio närernas gl;idje, 
cl å bland de gäster, som infunno sig vid det sis ta stor
m,llet i I sh'i, arven infann sig - hennes man. Isen 
synes bruten. Bedjen för församlingen i Suen-chuang l 

40 km. n ordviis t från 1sh'i och 20 km. vasterut 
(dm vär obsen'ationsplats ligger nära Gula floden byn 

Pei-chuang 

med sin församling. En batkar! hade i en opieasyl genom
gått en genomgripande yttre och inre förvandling. Fu!1 
af nitalskan samtalade han ofta med byfolket om lifvets 
viktigaste frfigor. En dag köpte en af hans grannar en 
bok: "Två \'hnners samtal », som oemotståndligt fängslade 
honom och smäningom öppnade hans ögon. En dag 
sade han till sin hustru: »Jag skall gå till staden.,' 
ll H\'acl skall du göra där; » - »BesöKa utländingarna. » 
- Förskriickt utropade hustrun: »Gör du det, så kas ta r 
jag mig i brunnen!» - Mannen mäste da afsta från 
resan. ATen sannings begäret br~inde i hans sjal som en 
eld, och så vände han sig en dag åter till hustrun och 
sade, fullt besluten att ej låta hindra sig: »1 dag går jag 
till staden». Hustrun kunde ml ej hindra honom men 
beslöt noga be vaka honom efter hans hemkomst. Med 
förundran säg hon honom böja kna morgon och afton 
samt \'id alla möjliga tillfall en läsa sina nya böcker. Hvad 
som dock mest grep henne, var hans förändrade sätt 
mot henne och andra. Till slut var ho n öfvervunnen. 
' Jag vill ocks§. bli en kris ten », sade hon en dag och 
böjde så knä tillsammans med sin man. Detta \'ar början 
till den Jifaktiga församlingen i Peichuang. . 

Det \'ar stormöte i I.'!ti~ våren 1 9 00. Kapellet, som 
ej rymde hälften af deltagarna, \'ar upplatct ät kvinnorna. 
Männen fyllde det stora missionsta ltet från A merika . Vår 
bekante Chang, ii ldste i Yuinchengs församling, var utsedd 
att leda första mötet. l\Ied rörelse började han: »Jag 
\'ill bedja er alla om förlåtelse. Jag har varit en otrogen 
tjänare. Dfl pastorerna ville öppna denna station, afrädde 
jag saken och tillradde dem att gå till en mera betydande 
stad. Och då jag sag, att det, som jag förutsett, gick 
mycket sakta fram fl t, rådde jag dem äter att uppgif\'a 

Förföljelsetiden är längesedan förbi, oc h det är Mer 
stormöte i 1shi, hösten H ,03. Utom troende fran ofvan
nämnda församlingar se vi äfven representanter fr~tn u.'> 1'

samlingen i staden 

Lin-chin, 

hitkomna för att fr~tn 1sh'i såsom centralpunkt fil ledn ing 
och hjälp i striden för Herren. Vid församlingsrnötet h .. 
redan sju personer genomgått förhör och af församlingen 
godkänts till dopet. Den åttonde Jr en ung flicka, 17
18 år. Hon blef i barndomen trolofvad i en hednisl; 
familj. Fadern har ifrigt försökt få förbindelsen uppslagen, 
men' ännu är frågan oafgjord. --:- "Ar du fast besluten 
a tt hela d itt lif följa Jesus )>> fd\gar pastorn. »J a. » 
»Hvad det än må ko~ta dig) ) - »Ja. » - "A fven om 
din far nödgas gif\'a dig till elen hedniska familjen ) >> 

»Ja.» - »Om det då galle r ditt liP " - S\'aret dröjde 
en stund men kom sedan klart och tydligt: "Så \·ill 
jag ällda icke till bedja afgudarna.» Det är ett minne för 
li fvet att ha varit vittne till en sådan bekiinnelse. 

Vittnesbörd,mötct, som vanligen är en barometer pa 
församlingens andlig:!. tillstånd, visade, att förföljelsens 
\'(lgor i stället för att fördriinka lifve t blott tjänat till att 
rentvå församlingen fl'an sådant, som varit till hinder och 
anstöt för andra. Vi sjöngo bland andra sflngen: »Yill 
du med). Ledaren framhöll, att det gällde för 11Var och 
en , som ännu ej helt gått ut från världen, a tt besinna 
sig och i sitt eget inre besvara fragan. Han hade ej 
talat till slut, förr an den ena efter den andra började 
ropa: Jag vill gå med, jag vill ga med l » Det var \'isser
ligen ingen vacker musik, då dessa »utomstående », miln 
och kvinnor, sedan ensamma af hela hjärtat sjöngo : »Jag 
vilt med, jag \·ill med I .-\ck ja, jag \'ill gå med till det 
harliga land.» Men helt \'isst gladdes änglarna i himmelen 
fl t den sången. 

Himmelriket iiI' likt ett senapsko rn. Det iir ock likt 
en surdeg. Det har under den korta missionstiden för
ändrat föres tällningar och tänkesatt , som i flx tusenden 
hftllit människorna i fångenskap och mörker. 

»Tiden stundar att samla alla folk och tungomäl , 
att de mil komma och se min härlighet », Es. U(l. Rvem 
\'ill va ra med att »samla, i Kina) » - - ty han såg 
efter lönen» Ebr. I I: 2 ( ,. 

.HI//(O Lillder. 

f\xplock från T ongchovJ-fu 
T ill vår uts tation i Huacbow giillde min resa allra 

först. Hsias, en ny v11n, ehuru gammal bekantskap, kom 
med sin ,tora, grå muli\sna och \,(lgn för att vara min 
körkarl. Sjalf ~ir han en förmögen lancItbrukare, fet och 
rund och äfven något dryg af sig i medvetandet af sin ~l 

silfverbitar, sitt jordagods och sina kreatur. Han har emel
lertid nu för andra gången vants af fran opium (fö,"ta 
gangen för 6 är sedan) och vill pit sitt satt tro pfl Gud. 
Vi komma emellertid m~'cket godt öfverens, han och jag. 
PfI. kvjllen hunno vi ej fram utan stann ade i köpingen 
Risas-Z, där n§gra barberare :ifvensom nägra andra finnas, 
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som \'ilja tro på Gud. }'å afto nen hade VI möte i deras 
lilla lokal. En af barberarne, liksom tre a f hans bitr;iden, 
;il' mycket snäll . En annan däremot ar d et mvcket s\'{(rt 
<ltt blifva klok på. Kunskap, nit, okunnighet och synd 
aro p,i ett besynnerligt satt hos honom bla ndade om h\'ar
<Indra. H an ar ej d öpt, och jag nastan misstri.)s tar om 
honom. 

Vid \'ar ankomst till Huacho\\ \'ar var lokal i allm 
basta ordning. \lå r käre .l(ao med familj bor dar. Jag 
skulle nu börja gosskolan. Flera elever voro anlända och 
redan i full gflOg med sina studier. Tillsammans med 
lararen uppgjordes kursen för termin en, och så f'ingo cle 
förstås si tt lilla förmaningstal. I H uach o\\' ha vi ock en 
troende barberare, C/U1l Kuang-sill, han, som under bi
bel kursen på tillfrågan, lll'a r hans böneplats var, svarade: 
» Vid Jordanfloden I " Han tog sig fritt en hel dag i 
glädjen öfver att jag kom, den kare lille mannen. Kao 
visade mig en synoptisk öfversikt öfver hela bibeln, ;;om 
han själf, utan tillhjälp af konkordans eller parallellspråk, 
utarbetat. 

Lik .\pollos, "mäktig i skrifterna " , lefver han ett 
tadelfritt lif och ar respekterad af alla, kristna som utom
stående. :\lIii Herren få bevara honom 1 

Frän Huachow bar det af till 117ei1Ia1/ . En gang 
hvarje mi't nad aflägger jag ett besök clär. Vi ha där en »Dio
trefes» , »so m vill vara den fr ilmste », och som är min pale 
kötte t. :\[en \'i hafva ock nagra få, :> som icke hafva 
besmittat sina kl;lden'. :\Iitt besök a fsflg nu likso m alltid 
att »predika ordet, tillr~lttavisa, bestrafla, förmana med all 
sa ktm odighet uch undervisning », 2 Tim. 4: 2. 

En några och femtio å r,; gammal militär, som sedan 
förra Elret börjat tro på Gud, hade föregaende ga ng af 
mig fatt Herrens biin till laxa. Han repeterade den nu, 
och då han kom till orden: »Och inlec\ oss icke i fres
telse, utan fral s oss ifrån ondo») utropade han: ;>Jag ha!' 
just nu fått erfara, lwad dann ed menas », och omtalade 
så följande: :> F u r någon tid tillbaka konlIllo de till mig, 
folket i min by. för att uppbära penninga r till en afgu
ela fest. Jag vagrade att betala, förklarande orsaken IlVar
för, men sade, att jag gärna skulle gifva till något annat 
andarnål , som fJr hela byn kunde vara till nytta. Jag 
hörde ej af dem på några dagar, tills ell dag, då jag 
var ute pa faltet, en yngling kommer till mig, stigande: 
DDe äldste i byn \'ilja tala med er. Det tir fraga om de 
dar pengarna, som de \'ilja ni skall betala. ») På \'agen" 
hem mötte jag en annan, som sade: »De ~lmna s lå 
eder, df! ni kommer. ;· Då blef jag litet rildd m en gick 
ändä. Väl framkommen fann jag byn i fullt uppro r. men 
icke för min skull utan af en helt annan anledning. 
~attvakten, som hela byn aRönar gemens~lmt, hade på 
begäran uppslagit sitt vakttält utanfVr den rikaste mannens 
hus vid ändan af byn och ej i dess miclt. H;lröfver voro 
nu alla misslynta, och hade de, just som jag kom, tagit 
och slagit elen förmögne mannen med den påföljd, att 
min affär helt och Mdlet fick trtida i bakgrunden: C nder 
tiden blef mandarinen underrattad, och har han lofvat 
utgifva en proklamation, som uppl\'s cr folket om att dc 
];:ristna ;lro befriade frfll1 utskvlder till afgudafester. » Så 
J;'dde hans berättelse, och ä ~nu en gång utropade han: 
) Inled oss icke i frestelse utan frills oss ifrflll ondo! )) 

Detta var ju en praktisk förklaring. som för mannen 
i fråga helt visst har sin stora betydelse. 

Pa hemvägen besöktes ilter 'Hsias-I med dess bar
berare. Kaos hustru, som hade varit (Hlr och undervisa t 

L A iV D. 

kvinnorna n ilgra dagar, följde nu med oss hem till T ong
cho\\' för att hälsa på sin syster. 

V i äro alla, sa långt jag vet, tämligen friska. Ryktet 
förmäler om Japans seger ö fver Ryssland, hva rö fver Kina, 
naturligt nog, gläder sig. Då Herrens d ornar gå ö fver 
jorden, lara sig folkens innebyggare rättfärdighet. 

:'\Iars [90+. August Berg. 

oTankar vid återblicken pa mitt 
första år Kina. 

Tiden går, nej , jag , kulle vilja säg,' r"sar iväg med 
samma hastighet som våra dagars snalltåg. Det är nu 
öf\'er ett å r, sedan jag landsteg i Kina, och snart tio mö.
nader, sedan jag anlände hit till Tongcho\\'-fu. Denna 
tid ha r för mig va rit full af nya rön och intryck; ;:tll t 
har ju varit så fullkomligt nytt: land , folk , språk, seder 
och bru k m. m. Och då jag nu lå ter den flydda tiden 
passera revy för m in inre syn, ä r d e t, likso m sutte jag 
och blickade ut genom ett kuperönster på det s tändigt 
\'äxlande ~ceneriet dilr utanför: har ett leende lalldskap , 
som strax därpå aflöses af en mera karg och torr natm, 
hvilken i sin ordning fin gifva vika för ett majestatiskt , 
\'ördnadsbjudande panorama o . s. v. Bilderna växla, men 
öfver d em alla skiner dock samma h im melska sol, lysande 
och vilrrnande. Sa afIösa hvarandra i mina tankar min
nen .. rön och erfarenheter från mitt första år på m issions
fältel. En missionärs lif J.r dock icke en lustresa; det är 
arbete och möda, men jus t da ri gifver Herren sin glädje 
och sin. Välsignelse. 

Det förs ta arbete, den unge missionären har att gripa 
sig an med, är språkstudierna, och dessa harva flit, 
ihärdighet oc h tfdamod. Har man icke lä rt sig det förut, 
så far man nn .bra det -- jag menar icke blott som en 
teori utan som en lefvande erfarenhet -: att af oss 
sjalf\'a aro \'i till intet dugliga. :\Ien fär så Herren ut
tömma css pf. all egen kraft och inbillad förmåga, dä blif
\'er det rum fu r Guds allma kt. Kär man stapplande söker 
taga de första små stegen örver tröskeln in i de kinesiska 
skriftecknens labyrint. hur godt att då hafva en lefvande 
fÖ [\'issning um, att Herren själf giir före och bereder vä
gen J Och nilr sEl ö rat kan uppfånga ·ett och annat o rd , 
kanske en och annan mening, so m man förstiIl', och tungan 
stapplande börjar framstamma några smfl fraser, h vilka 
kineserna kunna fatta -- hur glad o.::h tacksam kan ner 
man sig icke l Smäningom banar Herren \':igen: i sin 
tid utrusta r han sina sändebud med språkets gåf\'a och 
s:inc1er dem Lit i det praktiska arbetet. » Bed och arbeta J " 

Dari ligger den gamla \'älbeprö f\'ade och säkra vägen till 
ett fruktbärande arbete i Herrens tjanst. Det förs ta aret 
ute pft missionsfaltet :ir en pröfningens tid.: det synes mig. 
likso m låter Herren sina nyutkomna tjHnare genomgfl en 
förberedande examen, innan han sander dem ut i \'ingårds
arbete t bland hednaskarorna. De tre stora h ufl'llcl frågor, 
som \'år i\Histare då framställer , aro: " Älskar du mig! 
Vill du helga ditt lif helt åt min tjänst ) Yill du helt 
förlita elig på mig) Och kunna \'i SJl i ödmjukhet med 
Petrus svara: »Herre, du vet allting; du vet, a tt jag har 
dig kar ", du vet, att jag vill lcfva fö r dig, att jag vill för
trösta pr, dig );, då sänder Herren oss ut i a rbe tet med 
sin \·alsignelse. Någon skulle kanske vilja invanda: "men 
den examen mflste väl hafva aflagts före resan ut till 
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missio nsLdtet)" Förvisso, missionärskandidaten mEiste hafva 
genomgatt denna pröfning, innan han kan styra Hirden 
ut till hednaiand. :'I'Ien då han ute på fältet stälits an
sikte mot ansikte med verkligheten, och alla hägringar 
och inbillade illusioner försvunnit, dfl är det, som om 
H erren ånyo toge sin tjänare afsides och läte honom ge
nomgå en n}' priifning. Och bestå vi genom Guds n ,·td 
(([ve n detta prof, sl sänder Herren oss med karlekens 
och fridens evangelium ut i det direkta missionsarbetet. 
N är sft tiden ~ir inne, att Herren bn tillropa oss sitt "gå 
ut», i det praktiska arbetet, d ä tillfogar han äfven: "Du 
är min tj änare; jag har utvalt dig, och jag förskjuter dig 
icke , fruk ta icke, ty jag är med dig! Sök icke hjälp hos 
an d ra, ty jag är din Gud ! Jag· sLirker dig och hjälper 
dig och stödjer dig med min rältfa rdighets högra hand. » 
1.::5 . 4 I: 9-10. Med frimodighe t och glädje kunna vi 
d it d raga ut, » vetande, att värt arbete icke är fMängt i 
H erre n ». 

D å man vista ts härute pfl miss ionsfältet öfver ett års 
tid . bö rjar ma n småningon sätta sig in i de kinesiska för
hftIl andena ; steg för steg hir man känna fol ket) d ess lif 
och vanor, ta nkar och å skådningss~i t t. Man lär sig älska 
k in eserna, m a n lär sig alska missionsarbetet bla nd d em. 
Y isserl igen te r sig detta arbete i en annan dager nu, ä n 
da man P;l af~tånd betra ktade det genom fantasiens och 
illusio ne rn as färgglas. När man icke langre befinner s ig 
i en fantas ivä rld u tan står midt inne i verkligheten, d :! 
lu tt LlS och renas, då fördjupas den gamla kärleken till 
a rbetet b b nd de m, som famla och trefva i m ö rka skug
ero rs land. D ag fö r dag lär man sig mer och mer inse, 
!J I·i1 ken nild d e t är a tt fil. resa Herre ns baner bland hed
naf lken. 

" Gan u t, gJ n ut igeno m portarna, jämnen en väg 
fö r fo lket, gören viig, gö re n viig, rensen den frä n stena r, 
lIp prese n e lt ban er fö r fo lke n. » E s. 6 2: JO. 

T o ngcho \\·-fu mars 1 9 () -~ · A 1Uirc,u Ericsson. 

rå resa 

K na ppa;; t ka n Ol<lll Uinka sig något m e ra '-gråt t i 
gr ,- t \;; i"i n e n bi t af norra Kinas slättlalld en mulen d ecem
lJermo rgo n. ::iA lftl~gt ögat n ä r, endast den gragula färgto n, 
, om utlll[lrker Kin as jo rd. Husen ha samma fäl·g, enäl· 
de , i d e fles ta fal l, äro uppförda jUSl af denna jordlera . 
Cyp ressern a, .sk ra ngliga, nesiga, spridda h~lr och d ä r på 
liilten, p tmilrkancl e nägon graf eller tempelgärd, stri ta \·[n
te rt id en m e r i b runt iin grönt, och den späda hvetebrod
den, som sedan ett par manader tillbaka slicker upp ur 
jorden. ar ännu ej kraftig nog att verka som ett afbrott 
j taR a n , 

:'Il en -- se d a r! H\·ad [ir det, so m fängslar blicken 
och ko mm e r e n a tt utan vidare re fl exion tiinka: »sEt vac
ke r t det va r ,, ) - Hm --- b;:ra en h ög vackert, gulrcidt 
teg·e l utm ed viig·kanten ! »Sil litet det är, so m ka n synas 
\·;!cke rt, nii!" allt ri et o mgifl·a nde ~ir fu lt '" va r min första 
tanke, snart fö ljd a f en a nd ra . 

Jag mi~:ita r mig n og ej , n~ir jag drar den slutsatse n, 
a tt cl essa tegel äro ämnad e till en nr tempel byggnad in
I·iel I · ~i g·en. Sådant är ej sva rt a tt fö rstå , nar man fär
dab li tet i Kin a . Ma n ser nam ligen aldrig ett hus ute 
p1t la ndsbygde n, uppfö rdt a f tegel ell e r pEt annat s~itt väl 

eller vackert byggd t, aldrig - d et är endast, som ofvan 
nämnts, den gulgrå jo rdlel·an, som tj ä nstgör som bygg
nadsmaterial fö r kin ese rnas o ftast så bristfälliga hus. rhar 
helst en någorlund a snygg byggnad s ticke r fram - något 
som tyder pa ordning och omso rg i den vagen, kan man 
vara alldeles viss pfl, att det ä r ett a fgudate mpel. 

O, hva d d e t ä r fö r en skä ra nde ta nke, att detta arma 
folk , dessa kineser, so m sjä lfva till så s tor del lefva i 
smuts och trasor , lä mn a det bäs ta , d e kunna ho pskaffa , 
för att kunna bygga te m pel - - å t hvem ) Tänk dig 
svaret, du, so m ve t, att ä nn u i d essa dagar endast ett 
försvinn a nde - o, så försvinnande! -- f?tlal af Kinas befo lk
ning lärt kä nna den G ud , so m vill till bedjas i Anda och 
sanning - h va rs tempel vi äro , o m vi fa ttat vår up pg ift r:itt I 

H vilka sorgliga re fl exioner ä r d et ej, som a ter oc h 
å ter vilj a gripa en v id en blick på d e t ta .Iand och p~: 

d etta fo lk I 
iVl e n i h u ru m vcket ko m ma d ock ej dc; , ) hedninga !· 

må nga kris tna på skam! D e g ifva det bästa d e ha ti 11 
s ina in billad e gudar, utan Ii f, utan kraft, - å t väsen , so m 
de tän ka sig, som de fa m la efte r, som de frukta fö r. 

H vad ge r dit å t den Gud , som d u känn e r, so m du 
vet le fver, som du vet iiiskar d ig. hvars trofas the t oc h 
godhe t du p rö fvat ka nske sil. lå ngt du ka n m innas till
baka ) L å t ej hedningen komma dig p i s ka m ! 

Ctf det bCista du luu· ! 
Gif d ig själf helt och sätt sed a n Gud och G uds in

tressen främ st i allt d itt ha nd lingssä tt ! 
En dagsresa 1~Ll1g ko m flter och [lter den tanken för 

mig : d et bas ta de ha, gi fva de si na gudar - för s tumma 
träbeläten lagga de ned sina små tillg<t ngar, frukte n af 
sm svett och möda. 

Det bästa de ha fl t gudarna! 

Gud ske lof, det a r e tt tem pelbygge på bö rjadt i det ta 
stora hed ninga lancl, oc h vi ä ro ka ll a d e hi tu t at t till d e t 
templet samla sten ar, le fvande stenar, som H e rren u tvalt, 
och a llared an se vi en liten grupp här, e n d är. ~\ck , 

lll·i lken gbdje att se d essa små g ruppe r l 
l.ikso m ij/{at fa ngslad es a f a n blicken a f någ ra i V <1( 

ker färg to n hållna t egels ten~,r utmed lill1dsvägen , så fyll as 
v ilra Il järtan med jube l vid tanke n på [lI·a r oc h e n a f 
Killas fo lk, S0 111 med sit t li f, i s in vande l, st ickcr a f mo t 
den hedniska. o mgifninge n. "'( il! ej du , som lilser dessa 
rader, hjill pa till att öka a ntalet a f cleBsa Icfvande s tenat· ) 

Du kan göra det gen o m troge n förbön, genom di tt 
intresse och genom dina med e l. Mil du oc h jag g·ö ra 
allt, hva d vi kunna ! 

I 1lez B erzeliltS. 

Våra tillfällen Kina. 
Af James Siwester, F oocho \\", Kina, 

Kina utg(jr f. n, m edelpunkte n flir värld e ns tan ka r . 
Kapita lis:er, ;,öpman, s ta tsmän och mili ta re r ._- al la hafl·a 
blicken Listad på detta land, såsom det el ilr äger den 
allra sti.lrsta betydelse för d e ras oli ka intressen, Järn v~igar 
och grulTöretag·, köpande oc h stt lj a nd e, dip lo ma ti och 
krig;;fartyg -- d et ena som d et andra ha r sa m band med K ina. 

Rvad för intresse har då den kri stna kyrkan i Ki na , 
och hvi lken sWllning böra vi sasom kristna intao-il ti ll 
dc tta land) Pä gru~d af J esu befallning till sina lär~mgar 
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a tt gå ut i hela världen ha r församlinge n mo t d e tta land 
fö r plikte lser, som mflste u ppfy llas. Men till verkliga resulta t 
komma " i end ast, om Kristus gar fö re. Kin a kan genorr.
korsas af jä rn vägar, få a ld rig så m ånga gruf\'o r upparbe
ta de, blifva värld ens fö rnämsta la nd pa affäcslifv e ts om råd e, 
haf,'a en regering sa god som nägot annat land, men 
',\tan Kristus sko la a ll Zl. dessa väls ignelser bevisa sig vara 
en f,J rbannelse. Det tjugonde århundradets civilisation ä r 
~ n frukt a f kristendomen. Att gifva frukten utan fröet 
skulle vara o na turl igt och darfu r o tjänligt. Före väs ter
lande ts lä rdom, fö rbättringal' oc h uppfinn inga r mås te evan 
gel ium trä nga in. 

D e resultat, h vartill de n kris tna missio ne n under det 
fö rflutna ko mmit, gör förpl ikte lsen ännu me r bindand e, 
Erfztren heten har " isa t, a tt kineserna kunna frä lsas. Ett
hu ndra tjugufem tusen döp ta protes tant iska kr istna och 
lib mfll1ga dop ka nd ida ter elle r forskare be visa framgå ngen 
a f hitti lls gjorda bem öd and en, De infudda kristn as håll
n ing under boxareupproret å r 1 9 °° bevisar äfven ged igen
heten af de t a rbete, som ut förts, Skolor af olika slag 
ha fva inratta ts och öfvera llt öfvertrafElt äfve n d e mest 
0plimistiska fö rvä ntnin gar. Tryckpressarna betala sig nu
mer, och ö fvera ll t hä lsas inrä ttandet af sjukh us såso m en 
väl. ignelse i e tt la nd, d är sjukd omar äro si allmä nna, m en 
bkekonsten i sjä lfva verke t ä r okänd . 

,Men hvarje o m,'ä nd kines ä r sa att säga liktydig 
med et t halft dussin sa nningssökande, och h varje nybyggd 
l,yrka innebä r detsa mma som l1era nya och öppnade fa lt. 
Sl,;olo rna ha fva uppviickt e tt allmännare och m e r dj upg§.end e 
beg'ir efter kun skap, och try ckpressarn a hafva skapat e tt 
beho r af li tte ra tur, o möj lig t att f. n, tillfredsst ;llla. 

I denna stlll1d st,"l i Kin a fyrahundrase~: millioner 
miinniskor mo ttagliga fU r e vangelium. För tio a r sed a n 
fu nnos i de: ta land ') 00 a f mura r omgifna s tad er, i hvilka 
m issiu na rer "oro förbjud n:, a t t inträda, och i fem hel a 
provinser va r allt slågs m issio nsa rbete fa ktiskt oka nllt. 
::\ u ha fva m issio nä rer intr:ing t i lwarj e provins, nu har 
h varj e af Ill urar omgifven stad öpp na t sina porta r för 
G uds budbärare. 

D en na väld iga befolkning utgcir i sj;ilfva verket en 
e nhet. D är fi n nes egentlige n in tet norr och söder i Kina, 
inte t rasproblem att 10S:l, inge n uppbland ning a f främmande 
n ati on a liteter. Kin esern a ~i ro , antingen d e tr~iflas i P ek ing 
e ller Canton, i Kia ngsu elle r Sz-chuan, i grund och bo tten 
h vn:'a ndra lika . Bfld e i inte llektuellt och mora l.iskt 
afseend e ~iro de det basta bla nd alla hedna folk. K orsets 
m is;,ion ~ ire r ku nna ga Il "a rt so m helst bland d etta folk, 
s to rt t il l antalet, st rt till s ina utveck lingsmöj ligheter, s to rt 
ti il si n fö rmiiga, och u tan mo tstå nd bl a nd dem fra mbii ra 
s i Il budska p. 

I nom K ina skullc blot t under loppet af et t ä r 2 5°,000 

män niskor ku nna nas, o m "i endast för fogade ö fver tilI 
räd liga person liga krafter. lha d vi mc na a r, att i I1va rj e 
la nd, där mission har grundats, fi nnas såJ a na, som ha f,'a 
fc',rlorat sin tro pEt hedend omen och stå öppna för e vaIl
ge lii sanning, m en sonl ännu icke äro till räckligt u pplysta 
IOr att kunna mottaga kristendomen. Vi kunna lugnt 
uer;tkna . att a nta let a f såda na perso ner i Kina up pgt1. r 

till 2 5°,000 

Begä re t efter vilste rliln dsk bi ld ning' ha r blif" it nara 
nOl! aiimi'int. R egeringe n " iII halva ko nfucia nska skolo r, 
m en fo lket "iII hafva \;r is ~n a skolor. Detta bedsas dåraf, 
att regeringens skolo r äro fatalig t besök ta, ja, a tt eleverna 
t. " . m . maste beta las för a tt komma, medan d e kristna 

sko lo rna äro öfverfylld a, a fven fas ta n eleverna mastc: be ta la 
a ntingen hel a fgi ft eller en d e l af d e med und e rvisninge n 
före nade kostnad erna. D nder d e sista fem å ren ha fva 
flere s tuderan d e m~st a fvisas, ä n som kunnat mo ttagas, 
utes lutande på. grund a f brista nde lokaler och lära rekr a fte r. 
Tio tusen dagskolor skull e inom en månad kunna öpp nas, 
om vi hade nog m ed lä rare och tillräckligt med med el 
till deras underhall. A,t Kris ti församling erbjuder sig 
tillfälle att uppfostra nästkommande kinesiska generation, 
Om detta tillfäll e nu försumm as, skall det måhända a ldrig 
å terkomma, och K inas eva ngelisering skall blifva ojamför
ligt mycket svåra re, ä n d en f. n, ar. 

Kinas million er, lidande undel' sjukdomar, vid riga 
fö r ögat och smä rtsamma fö r känslan, hafva bö rja t inse 
väl signelsen af utla ndingarnas läkemedel och ha lsa dä rför 
läkaremissionären ö fvera llt välkommen. 

Bcgiiret efter lit teratur har vaxt till den grad , a tt 
h varje tryckpress, s i !l1 äges a f de kristna, ha l' vida me,' 
arbete att utföra, än so m medhinnes. Två gEmger sii. 
många pressar skul le behö fvas. 

l'vleclan allt, som i det föregaende nämnts, ha r a f
seende på arbete t bla nd kvinnorna lika väl som blan d 
männen, gör d en förn edrade sUillning, hvari Ö sterns kvin
nor befinna sig, de t sil m ycket viktiga re att gr ipa de t 
tillfälle, so m e rbjudes för d eras höjande. F äder sä nda i 
stort anta l sina d öttrar till våra kristna sko lo r, och de 
kristna k vinnor, som besöka hemmen för a tt bära eva n
gelium just till kvinnorna, ha fva ald rig varit så välko mn a 
som nu. 

Det största falt i världcn IlVitnar till skört!. Bed/cn 
därför skördem Herre; att Ila?l utsander arbetare i sill säd! 
,Kalls/?e viii !taJl 1dsällda dig, eller vill lla?l bedja (Ii>.:' 
!zjälpa ltOnoiJi att '/t.!.<ällda ?lå{{oll a1lna?I.' 

En salig dödsbädd, 
Berättelse a:' S d inc S andberg . 

U nd er d et kinesiska m 'åre ts högtid förra {l re t ko m 
en ung blomstrand e kinesisk d a m hi t, som icke myckc t 
had e hör t eva ngeli um 0111. J esus Kristus. E n tic! da reftcr 
kom hon igen, men d å sjuk, kom fö r a tt sr""l hjälp och 
bot för sitt onda. V i funn o he nn es sj ukdom Sflcla n, att 
intet hopp om hä lsa Wrefa nns - dud en hade blirjat 
higga sin hand på de n unga kvinn an. V i talade med 
hennc om Jeslls och Låuo henne anflirt ro sig u.t honom. 
Men d et cnda, ho n t:.'cktes fraga efter, v:t r att aterfil 
si n hä lsa . 

U nder fö rra "{l ren hade vi möten i o lika d ela r af 
stad en , i d e :> sökandes" hem, J ag frAgade da den o m
nämnda unga kinesiskan, om vi fi nge ha fva e tt m öte 
arve n i hennes hem, och om h (,n "ilie in bj uda sin a vannct' 
dart iII. H on svara d e, att vi voro så v~il kom na. Nii r vi 
infunno oss i hen nes mycket p rydliga hem, mötte oss 
d ä r sju af hennes vti nner, unga da mer, kliidda i de mest 
eleganta k inesiska gröna och röda d räk ter, m ed rikt på
hangande si lfvers m:.' cken, m ed armba nd, h ftrs mvck en och 
pap pers blom mol' i hfiret. DesSiltom voro d era 'S ansikten 
smillkacle röda och hvi ta. Efter mötet kä nd e vi, att vi 
had e komm it hV:lra ndra nä rm a re. - i\l er oc h mer aftogo 
d en sjukas kra fte r, o ch clft vi icke kunde g0ra n <lgot för 
a tt aters talla hennes hälsa, t ill kallad e ho n en kin esisk Iiika n: . 
D et dröjd e icke lange, !On a n ho n måste intaga sängen. 
D~ir låg hon nu med sina ungdomsrosor vissna d e me lL 
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med sin b lick ijppen fUr sanningen. L"nder januari be  Trpt kronor 3 S ~ : l) 
()sle:rgötlands AnsgariiförcJl. gm C, O. 1(, ___ ~~~ ___ _sökte vi henne fl itigt och dold e därvid ej för henne, att 343· 	 3°0: 

344· D:o cl:o r\:o tiil evanhon 	snart skulle du. Det var fUrst en strid [ör den unga gelisten K aos underh ........... _______.. ___ .. _.. __ 
 I S O. 

hinnan vid t1nken på att skiljas fran denna värld, från Till infödd ilihcJkvinua gm d:o _______ .. __ .. ___ .... _ 

sin man och sin lilla dotter, men ;:30 fingo Guds l;ärlek Fdn E. S. gm d:o ____________ ...... _______ ..... __ .._ 

5°: 


M. 	 G. gm cl:o __ .. __ .. __ _. __ .... __ _.... ________ ______ __och 	 tanken pil. evigheten rum i hennes hjärta, och nu 
Till Fredrib Hallin tu r anordn'lUde af bibclk urserblef 	hon sti lla. De frön, Herren hos ltcnne nedl3gt, k iC.lc för 	 Jdnesi~ka kvinnor gm S. S. _ ~ __________ ___ ~_ 

siagit rot och skjutit upp. H. B., Mal mö ..... ____ .. _______ .. __ ...... __ .... ___ .... __ 
Hennes ord till oss voro: ;Jag tror på Jesus som 35°· A. de B., Stockholm , \i ll inf. e \'angc! ist åt Bergling 

Bidrag till frakt för jnllf,dorna gm E. L., Dalby __ ~..,. 5° 

349 · 

min 	 FralsClre, jag tror på Jesus för mina synders förlfttelse. 3S 1. 

35 2 . 	 Sparbiissemcrl cl fr. B. S., GeR€ _______ __ .... ____ _ S: 0, han alskar mig, och anda har jag så litet tänkt på L B. gen A. R., Gbg ti ll B öliings underM ll .. ___ _ 

honom. Snart får jag komma till honom och se honom.» 354· B. H. M., :',[oc!dj'ird ...... _.... __ .. __ ._____ _ ____ .. __ _ 

Ofta begärde hon också, att vi skulle sjunga en sang, som 355· S. T., SimonstQrp, Sörb)', till inf. e"angeli,t __ .. __ _ 15°: 


353· 

356 . 	 Kollekt i Risebo gm o. A-n....... _~ __ ....... __ _ 5:
började: ».Tesus älskar mig. » Hon bad mycket och bad 	 SO 
Fr,la 	eo missionsY ii n i K. ___________ ~ _________________ _·35 i· 	 10:iifven oss bedja med och fijr henne. Själf uppmanade 

35 8 . 	 Karlslundn syfören. gm J. A. H., Idehul t, Påryc! _
hon 	 sin moder till bön, och sin lilla dotter hade hon 359· J. E., Hör, till frakt ' för jullåclan ................ __ .. . 

redan lart a tt bedja. När jag för några dagar sedan var 360. J. E. S. , Stnc!dlolm __ .... __ .. __ ....___ .. ___ ........ __ 10: 


F. H ..... __ .. _______ .... ______ _ .... __ .______ .. __ .... ___hos 	 henne, sade hon leende : »Jag är så trött - för trölt 36 I. 
362 . 	 G. R. __ .. .. ____ .. _______ .. __ .... __ ............ ___ .... ___ _


att 	 berlja, men jag hvilar hos honoIll. Mitt hjärta är 
363. Frakt till jullådao, onämnd Sld\ne ...... __ .... .. _____ lO;


fullt af frid, ty han har förlåtit mig allt. Bed, alt han 364. ~ Kr. 20: 6. 12 ____ .. _......... __ ...... _. __ __ .... ___ __ _ 100: 


mvcket 	snart hämtar mig hem. » 3 65. ?II. E. B., Ödeshög ....... _ .............. ____ ........ __ 15: 

För en stund sedan kom bibelkvinnan hit och om
 366 . 	 H. & E. til! giistemo ltagning på S-r, station __ __ 20: 

E. \V ..... __ ..............__ _.......... ___ . __ ........ ____ _ 100:
36 7.talade, att Herren tagit hem den unga kvinnan. Lycklig, 
368 . Lindes syförenin~ar gm C. C .. Lindesberg ....___ _ 50 : 


full af frid och ljus, hade hon gått hem till sin Frälsare. Till infödde evangelisters utbildande _______ .. ______ _
369. 	 ~ o: 

)Jesus, 	 tag emot min själ", vor o hennes sis ta ord. (Hon 370. K. F. U. M:s missionskretsar til l Beinhoffs under-

MII gm P . W. ____ ____ .... ____ .. _____ .... ____ __
afsomnade i nov. förlidet år). De grannar och vänner, 	 4- 3: 6-o 

3i l. 	 L F. frakt till julIädan .......... __ ____ ...... __ _____ _ , :
som 	såg o hen.ne dö, voro hapna öfver, att hon ej fruktade 
3i 2. P. G P., Erik-k il, Borås .... ____ .. .. _. _ __________ .. _ 10 0 : 


för döden och förklarade, att vid hennes dödsbädd voro 
 K. F. U. :\1:s missionskreb Gbg gm A. R. till 
då inga o nda andar närvarande. 100: 

373· 

De bådo sedan bibelkvinnan komma också till dem .3 7 4· U nd~~;'\~~~: ~~~~c~l~~t! ~.' X.-~~".-_-_· ~ ~ ~~~:~~~~~~_-~~~:~~~~ ::;0: 
37 ). A. B., till fr"kl för julIådan ____ .... _______ .... ____ .. __ ::'):för a tt lära dem samma dyrbara sa nningar, som den af
37 6. L. U. till hus i Honanru . __ .. ____ .. ___________ .... __ 10:


lidna hade I[lrt att tro på, och som gjort henne S;l lycklig. 

J;' •• . Tacksamhetsgärd a t Herren frI\ n å rets natt\'ard slIo g

dom gm. O. E., Vänga .... __ ........ ____ .... _____ 3 I: iS 
378. H. L., Visby, till fmkt lör j umdan __ .. ____ ___ .. __ _ 9: 
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Den 2.3 juni detta år 
hämtade Herren hem till 
sig en af våra kära med
arbetare, nämligen ingeniör 
.H TF T/Vidlllark i H elsing
borg, som sedan sju år 
tillbaka varit konsultativ 
ledamot af kommitt6en för 
S. TvI. K. 

Ingeniör "\iVidmark har 
besökt tvänne afmissionens 
årsmöten och därvid hållit 
föredrag, som genomandats 
af verkligt intresse för mis
sionen liksom för Guds rike 
i allmänhet. Hans sista be
sök var vid värt årsmöte 
i maj , då han talade öfver 
detta ord: "Och den lilla 
flickan sade: 0, att min 
herre vore hos profeten, 
som är iSamaria !» 2 Kon. 
J .•). Härvid ställde han 
en innerlig inbjudning till 

hvar och en, som ej 
lämnat sig åt Herren, 

~~~ 

H. W. 
 Wid mark. 

t 
l 

T el ef on: 

att komma till honom och 
sedan i sin tur blifva missio
när i den kallelse, H e rren 

I: gifvit honom. 
Kommitteen, som känner 

stor saknad efter den hädan
gångne medarbetaren, min
nes honom med glädje och 
tackar Herren för den tid 
den fa tt sa marbeta med 
honom . »Den rättfärdiges 
minne lefver i välsignelse. » 
Måtte Herren hugsvala 
hans efterlefvancle maka 
och barn! :Må missionens 
vänner ihågkomma dem i 
förbön! För dem, som älska ' 
Gud, ar skilsmässan helt 
kort, och det blir ett evigt 
återseende inför Lammets 
tron, där ingen död mer 
skall vara, icke heller någon 
sorg, icke heller någon 
värk. 

Ingeniör Widmark var 
född den 29 april 1839 och 
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SOIl till dåvarande I:e landtmäta ren, sedermera lands
höfdingen i Korrbottens län, P. H. \Vidmark. H an 
kom i unga år till E ngland och blef chef för en 
s tor lokomotiv verkstad i Bri"tol. U nder 18 års tid 
var han medlem af George Mullers församling. Till 
Helsingborg kom \ 'V. i slutet af 1870-talet och 
öfvertog där posten som chef för Helsingborgs 
mekaniska verkstad, hvilken under hans iedning 
kom till ett stort uppsving. 

Ingeniör V, iclmark var mycket verksam för 
den inre missionen och uppträdde ofta med andliga 
föredrag såväl i H elsingborg som pä flera andra 
platser särskilelt i Skåne. Han åtnjöt e tt allmänt 
anseende för sin stora duglighet, sin redbarhe t och 
sin kristliga vandel. 

skolen vara mIna vittnen. ", 
Apg. l: l - l l. 

Vi hafva samlats för att fort sätta och afsluta 
Kinamissionens års möte . D et ligger förvis so synner
ligen nära för en mission att fira sitt clrsmöte just 
på Kristi himmelsfärdsdag. H vad var det nämlig en , 
som framför allt annat ..ynes hafva sysse lsatt den 
till sin härlighet återvändande Kristu,; uncler elen 
tid efter uppståndelsen. hvarunder ban då och då 
uppenbarade sig' f,)r sina lärjungar) I-Ivad var det, 
som liksom utgjorde hufvudsumman, af hvad han 
da särskildt lade dem på hjärtat? Jo, hans hjärtas 
djupa åstundan, att evangeliun1 om honom skulle 
komma ut i världen. Därom lämna oss de his toriska 
urkunderna fl era vittnesbörd. Vi hafva nyss läst, 
huru Jesus, när han sista g'ången samlade sina lar
jungar, innan han for till himmelen, g'af dem det 
loftet, att de skulle unc1t"<i kraft , när elen Helige Ancie 
skulle komma öfver dem. (ch i hvad syfte, det 
framgår af det, som härnä!".t folj er, då han säger: 
d skolen vara mina vittnen både i. Jerusalem och 
i hela Judeen och Samarien och intill jordens ände. » 

Läsa vi de fyra evangelisternas berättelser om 
hvad som tillc:rog- sig mellan Jesus och hans lär
jungar före himmelsfärden, så få vi af dem också 
tydligt bekräftadt, att det var lllirsz'(J/tssak c,/t, Som 
låg honom allra mest om hjärtat. J Ohannes berättar 
för oss i s itt 20:do kapitel om Jesu 'sammanträffande 
med lärjungarna pä uppståndelsedagens afton. Och 
hvad är det för ett ord, som vi där höra från den 
uppståndnes läppar ? H an säger enligt ,r. 2 I: "Frid 
va re med eder! Såsom Faoern har sänc1t mig, S[l 

sänder jag ock eder.» Och när han hade sagt 
detta, blåste han pfl dem och s:1de tiU dem: »Tag'en 
den Helige Ande.» Detta är såsom en handpenning 
på elen andeutgjutelse, som på pingstdag'en skulle 
komma dem till del, och som ::;kLllle utg öra deras 
hufvudsakliga utrustning för fullgörandet af hZlllS 
uppdrag. 

Gå vi till Lukas evangelium, finna \'i i det 
sista kapitlet ett samtal. mellan J eSllS och hans lär
jungar, där han enligt v. +7 f. säger till d em: 

"Bättring och syndernas förl åtelse predikas i hans 
namn bland alla folk och först i Jerusalem. Men 
I , ären vittnen om detta, och se, jag sänder öfver 
eder min Faders löfte, i\{en I, blifven kvar i staden 
Jerusalem, till dess I varden beklädda med kraft 
af höjden ". 

Gi vi tilll\Iarkusevangeliet, möta vi där ,i kap. 16: 
15, 16 dessa Jesu ord till sina lärjungar: -»Gån ut 
i hela världen och prediken evangelium för hela 
skapelsen. ,> 

Vända vi oss slutligen till :Matteus, finna 'i 
äfven honom i det 2S:de kapitlet förtälja oss om, 
huru just missionen framför allt lag Jesus om hj ärtat, 
så att hans sis ta ord till lärjungarna voro: ":Mig är 
g'ifven all makt i himmelen och på jorden. Gån 
fördenskull ut och g ören alla folk till lärjungar.» 

Hvad som framför allt läg Jesus om hjärtat, 
innan han uppfor till himmelen, var således att i 
s ina lärjungars hjärtan riktigt nitfästil det uppdraget, 
att de skulle g& ut med evangelium i hela världen. 
Och hur skulle det för äfrigt kunnat vara annat? 
Var det icke för 7/ärldol, han hade gifvit sitt lif? 
J:-Iadc han icke gifvit sig till en lösen för il11a ? H ade 
han icke med tanken på sin korsdöd sagt: »Kär 
jag varder upphöjd från jorden, skall jag drag'a alla 
till mig ) H ur skulle det då kunnat vara annat, än 
att han såsom den uppståndne, när han återvände 
till himmelen, fijrst och sist skulle lägga sina lär
jungar på hjärtat att g å ut med ordet om honom i 
hela världen ? 

När vi nu på Kristi Himmelsfärdsdag få samlas 
inför den himlafarnes ögon, må då det, som låg 
honom allra djupast om hjärtat, och som ännu i dag' 
är hans lifs sak, där han tronar på majestätets högra 
sida i höjden, också genom hans ,\nde riktig,t in
ris tas i vara hj~irtan! Man skulle ju kunna tycka, 
att d et måste Wlra alldeles naturligt för ·hvarje 
lärjunge att bära sin Mästares rikssak i hjärtat. 
Det borde väl icke kunna vara på annat sätt, när 
man sj älf smakat och sett, huru ljuflig- Herren är, 
när man själf gellOm tron rätt clel af all den andliga 
välsignelsen i det himm elska, när man sjä lf få tt del 
af det, som är i Kristus Jesus, än att man också i 
sitt inre skulle vara upptänd för att i sin mån söka 
gifva andra del däraf. D et synes ju själffaliet, att 
om Kristus genom tron blifvit född i våra hjärtan, 
också hans kärlekslif, hans lifs intresse skulle vara 
vårt. ::\1en hvad säger erfarenheten i det stycket ~ 
Har elen icke mången gång något ganska ned-· 
slående att förUilja oss) Jag menar icke andras 
erfarenhet utan äfven din erfarenhet, ty hva r och 
en ma ju här gå till sig sjäH. Det synes verkligen 
vara en möjlighet, att en människa, som själf genom 
tron kommit i åtnjutande af fr älsningen i Kristus 
Jesus, så utec;lutande bar omtanke om sin eg'cn 
frälsning, att H erren J esu Kristi stora rikssak på 
jorden icke far uppfylla hennes hjärta, icke verkligen 
far komma till heders såsom en sak, som griper 
honne äncla in i hjärta t, som tvin gar och clritver 
till någon verklig oFfe rvillighet för denna Herrens 
rikssaks befrämjande, 0, man kan midt i det andliga 
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Jifv8t va ra ylt8rligt själfvisk, andligt själfvisk ' Men 
det iir en fö rbannelse. och, s,h idt som d et fort sätter 
så. måste det fö ra till andlig- (leJd. ' 

, ..:\. andra sidan ingår ~det i Kris ti lärjungars 
e rfa renhet, att man k an blifva ljum i sitt hjärta, a tt, 
sedan k ärlek en till Herren och hans rikssak under 
f()rsta tiden af nådelifvet brunnit med tämligen klar 
låga, si a tt de t verkligen va rit en nitä lskan, för aU 
H errens 2ira skulle blifva uppenbar i världen, denna 
eld smtll1ingom mer och mer aftager och kanske 
till slut blir såsom en g löd uncler askan, som enda. t 
då och då kommer till synes och c1rl ofta i form af 
en ankl agelse i samvete t fö r den ljumhet h va ri 
man blih,'it ill 'nä rj d . J a, det kan gå ut/är med en 
lärjun ge lika visst, som de t kan gfl upp/ör, Och 
fö r öfrig t, månne vi icke allesammans såsom lär
j ungar ständig t på ,ny tt b8höfva väckelse till att 
ni tälska för H err8ns r ikssak pa jorc18n? Månne v i 
icke ständigt på ny tt med elen tröghet, so m i a lla 
händelser ligger i vår syndiga, kö ttsliga natur, be
höfva höra det dä r ordet från den himlafa rne Frälsa
ren: "Gån ut i hela världe n och preJik en evangelium 
fö r hela skapelsen! I skolen \-a ra mina vittnen ,, ? 
B ehöfve r icke d8nn a vittn esplikt, som tillhör hva rje 
J esu lärjunge, b åde direkt och indirekt lik 'om på 
nytt k omma till oss med sina kraf men också med 
sin välsignelse? J o, förvisso, D ärför behöfva också 
vi denna stund på ny tt höra detta ord af H erren 
Kristus: »J skolen 'iJara mz>w 7./Z/tllcn ," 

::\l1en låt0l11 oss också akta på fortsättning8n af 
d8tta ord ! »1 sk olen ", hete r det, "vara mina vittnen 
både i J erusale m och i hela J udeen och Sa marien 
och intill jordens ända,,, J esus v ille, att då hans 
lärjungar unclfingo \nden frå n höjden utg juten öfver 
sig-, de skulle beg y nna med sitt Ydnande, just där 
de s todo, men a tt de sedan efte r hans ledning' skulle 
utvidga s itt verksamhetsområde förs t till Judeen, 
som läg- närmast omkring J erusalem, sedan till Sa
marien med dess ha lfhedniska och halfjudiska be
folknin g, och sedan ut öfve r hela vä rlden ä nda till 
jordens ä nda. lIans menin g' var icke, a tt dc, nä r 
de hade vittnat en tid i J erus:d em, liksom alld eles 
skulle bmna J erusalem och g å till Judeen , och, 
sedan dc vit tna t en tid i Judeen, a lld eles läm na 
J udeen fö r a tt g'å till Samari en, och, sedan de vittna t 
där en tid, a lldeles läm na S amarien för a tt gå tiil 
världens ände, Ack nej, de skulle med fotfäste i 
mede1p lll1kten, dä r H erren själf hade uppenbarat 
sin nåd emot dem, e ft e r hans ledning mer och mer 
utbreda sig , så a tt det ingenstädes skulle fa ttas 
vittnen, Vittnenas skara s kulle städse förökas och 
en eft er anna n efter 1-18rrens ledning sändas ut a llt 
längre och längre, så att s lutligen hela jorden skulle 
blifva omspunnen af ett evangelii, nät dä ri själarna 
kunde infångas till fr älsning . A nnu i denn a dag 
är det ta Herrens ka llelse till hans församling , Det 
är el en väg, han vill ,. a tt hans fö rsaml ing aLltjämt 
skall taga, H erren vill icke, att vi skola lämna 
elen ort, c12ir vi sj älfva hafva fått uppenbarelse af 
Guds n åd, så att där icke fortfarande skulle vara 
ett \'e rk för honom. ~ej, han \-il l hafva et t verk 
t ex, i eletta S tockholm bla nd dess många tusen 
själar, som äro så bortkom na från honom och hans 
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sanning, Han vill hafva ett kraftigt evang'clisk t 
arbete midt ibland oss och uppväcka nya kraft er , 
som gå ut med lifve ts säd bland dessa skaror. 
H an vill v idare, att i vå rt eg'et älsk ade fosterla nd, 
som kan sägas vara det Jlld~en, som ~luter sig om
krin g' denn a stad, ett krafti gt evang-eliskt arbete skall 
bedri fvas, och han v ill härtil l kalla 'nya krafte r liksom 
äfven stärka och pil nytt uppväcka de g amla krafter, 
som finn as, H an vill, att hans evangelium öfvera llt 
skall k omm a till kraftig ut\'ecklil1 g och gå hans 
iirenden till människors frälsning. Men så vill han 
också k omma at S amarien, Om vi då skulle kunn a 
jämföra något särsk ildt om rade med Sarna rie Jl, mil v i 
vända vå ra ög'on till de katolska länderna med deras, 
man må väl ; aga, haltkristna och halfh ednis ka g uds
dyrkan , Där v ill H erren , a tt ordet skall sås, Där 
vill han, att korse t skall pla nteras, på det odödlig'a 
själa r, som under århundraden v;lrit fängslade i 
gärning slära, måtte vakn a upp till a tt mottaga fräls
ning en af nåd i Kristus Jesus. Men så v ill ha:1 
äfven, att församl ing en , midt under det den a rbetar 
på a lla dessa olika områden, sk a ll g'å ut ända intill 
jordens ändar, ut bland de folk, som icke hilfva 
hört evangelium, ut ibland I srael och ut bland 
hed ningarna, ut bland de olika folken och stammarna, 
på det a tt de, so m sitta i mörker och dödens sku gga, 
emed an de intet sett och in tet hört, måtte få d el af 
evangelium och dess nådeskatte r. H an vill pa nytt 
väcka sin förs amling till att full göra denna sin 
vittnesplikt i J erusalem, i Judeen , i Samarien och 
intill jordens ä nde, och han önskar i sin församling 
utg juta. en sådan kärlekens kraft , a tt den förmår 
utspänna sina tä lt och uppslå sina tä itpluggar allt 
länoTe och lä ng re bort för a tt inom evangeii i hör
håll samla de odöd liga sFilarna, 

I\' vänne r, l vi låta oss uppväckas till1ina skol<
detta ) \ ,-i äro här blott en liten del af Kris ti för
samlin g-. rd en afven till denna lilla del af försam
lingen ~ ser den himlafa rne denna stund, A rven 
denna iill a del af för.samlin gen vill han på ny tt 
uppväcka till a t t g å hans ä renden, 

I dag tänka vi särski !dt på de t s tora 1\ ina med 
dess millione r dä r borta i ö:;ter, där krig ets fackla 
just nu så fru k ta nsvärdt lågar. D et är en a nnan 
eld, som skall tänd as därute, än krig ets eld. De t 
är CZJClllgdt i' d d , Därute behöfvas flera fridsbucl
bärare, både män och k vinnor, Vi fröjda oss ij fver 
dem, so m redan stå där, utsiin cla fr ån olika länder, 
öfver bröder och svstrar. sända afven fr ån vå rt ege t 
älskade fo:-; terlancl." D e s tå där silsom vaktpo~ter 
bilr och dä r i elet s tora i\iI idtens rike. Det är en 
missionsstation här, en dä r, en missiunä r här, en 
där. Det är små ljuspunkter på elen mörka taRan . 
:\1el1 det behöfves flera vittnen därut~, liksom det i 
hela värld en ropas efter flera arbetare i den stora 
skörden, Kanske det fi nnes någ'on ibland oss. som 
i dag har anledning , a tt ställa sig inför den himla
farnes ögon och fråga : »Herre, har el u något ä rende 
till mig i detta syfte) >> bnnes här nägon, som i 
dag förnumm it en väckelse i den riktnin g en, någ'on 
kallelse fr an den himlafarne ? A ck, böj dig då inför 
Herren och säg såso m en gäng Esaias : :> HeHe, 
bär är p g', sä nd mig. » Jag förs ta r, ait om det är 
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första gången, kallelsen liksom nAr tram till dig, 
har du icke lätt att med ·sådan afgjordhet s~iga 
detta. Du kanske sväfvar på rösten, du darrar, 
du vet, hvad det gäller. Men böj dig anda inför 
Herren och säg: »Herre. mil du, vdl du, oc~ kan 
jag, kan jag, så SilUd lIng·.I Gör mig viss! Uppna 
väg-en för mig! Uppna dörren! " Jag vet, att det 
bl~nd oss finnes sådana, som velat gå men lcke 
kunllat gå. Det kan kännas svårt för eder en sådan 
stund som denna. Mån I mnäd att böja eder inför 
Herren, under hans underliga ledning med sitt folk, 
och må han göra eder brukbara i sin tjänst här 
hemma, eller där han annars kan vilja ställa eder! 
Må andra gå i stället! Må andra låta sig uppväckas 
till att gifva Herren offret af sig· själfva för hans 
rikssak! Det vore jn en gåfva åt den himlafarne, 
som han förvisso med tacksamhet och glädje skulle 
taga emot. Ja, må Herren tungt och kraftigt m 
lägga var vittnesplikt pZl allas våra hjärtan och på 
nytt hos oss inskrifva det ordet: »1 skolen vara 
mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen 
och Samarien och intill jordens ände!» 

H. A. W. Bergling. 

t 

Den 27 mars hemkallade Herren till sig makarna 

Berglings lille son HlIdso1t Adolf Willlelm. 2 år, 4 måna
der och 14 dagar. Dödsorsaken var, som det tros, stry p
sj uka. 

Må mission ens "anner bedja all hllgs,·alelses Gud 
fylla tomrumm et i de sörjande f(ir ~i1drarnas hjärtan, sft 
att de midt i sin smarta ma kunn a siiga : " Herren gaj, 
och Herren tog , ,·älsignadt vare Herrens namnh 

Från missionens ledare på fältet. 

De senaste månadern a hafva varit mycket Sjukliga. 
Difteri och skarlakansfeber gå epidemiskt. I Han-ch'eng 
hafv::t nästan alla, utliindingar och kineser, varit Iller eller 
mindre sjuka. För närvarande äro dock all::t där, Gud 
vare lof, krya. 

Tongcholl·-fu har hälsotillståndet fatt vara godt. 
Vid senaste sto rmötet afskildes till förs::tmlingsäldste Kao
Ilsi11g--slmc11 och Ch{l1lg ellill-llOl/g. Vi tro, att cletta steg skall 
föra fUrsamIingen framåt ett stycke. Fli ckskolan i Pucho\\'
fl! måste vi till ,·flr ledsnad upplösa, emecian såval syster 
Frida Prytz SOI11 ett antal af ele'·ema insjllknat i sbr
lakansfeber. Flera "oro allvarsaml sjub, men intet döds
fall har intrMfat. 

Broder Henrik Tjäder har haft en lindrig lung
inflammation men är nu aterstallcL Systrarna Sekin e 
Sandberg och Signe Lagergren hafva rest till T::tyucn-fu 
fö r att riidfråga läkare. 

I HaicllOlI· och lsh"i haf'·a stormöten ägt rum, och 
döptes vid dessa tillfallen 8 personer. Annll äro ej alla 
v5.rmötena öfver, och det troliga är, att neri! ge nom 
do pet komma att upptagas i församlingen. 

Vi ha haft att glädja oss åt besök af broder Franson 
och af Kina Inland-missionens direkto r, mr Sloan. Båda 
tjänade oss efter de gMvor, Herren gifvit dem, och v:1l
signebe åtföljde deras vittnesbörd. Vi äro mycket tack
samma, atl Glld då och d1 sänder ut sina tjänare att 
uppmllntra och veclerkvicka oss. 

Den ,) april hade vi gliidjen ffl viii komna vara 
sysko n, fröknarna iVra ry Ramsten och Ida Anderson sam t 
broder ~ath::tnacl Högman. Fröken Ramsten uch broder 
H ögman skola st,ltioneras i Han-ch' eng, syster Ida Ander
son i H aicho"·. Kriget i ijster berör oss icke. Ambcls
mannen hafva fått befallning om att noga beskydda oss. 
()fverallt finna vi öppnadc dlirrar, och Herren verkar i 
mångas hjilrtan. 

Vi längta efter att till hösten fa ;;e vår evangelist 
skola öppnad. Ännu ar ej vägen klar, men vi vilja hå lla 
pa att bedja. )i] en som beder, h::tn far. ;> 

Den 23 april Il) O!f. 

AlIgust Berg. 

Ish"i den 30 mars 19°4. 

Herr J. Holmgren. 

Jem frid.l 

Jag har just nu kommit hem från en liten missions
resa, hvilken var mycket uppmuntrande. Afven på platser, 
elilr miss ionilrer icke förr varit, blef jag vänligt emot
tagen, och många voro icke allenast villig::t att höra 
c"angeliulll utan afven villiga att emo ttaga det i hjärtat. 
I ett af dessa hem beslöto de ;[[ven att ej mer tillbedja 
afglldarne, hvarför de brande dem, meda;1 j::tg var d~ir. 
Mannen i del hemmet heter Sie-lifeng och har mycket 
litet hört om JOSUS, hvarförhan särskildt behöfver våra 
förb öner, att han må gå framåt och blifva bevarad trots 
allt motstånd. 

Det folket, som 7Jattdrar i mörkret, skal! se ett s/ort 
ljllS. 

I Herren förenade 

Aglles Forssberg. 

Yuincheng den 9 april 19°4. 

Kare herr Holmgren! 

»Ha1l ledde dem odt ingell allnan. ;) 

Vi, el. v. s. frliken N.amsten, herr Höo-man, mr Lutlev 
(missionar tillhörande C. r. M.), som ~skorterade os~, 
och jag sjal f, ankomma hit till Yllincheng lyckligt och 
väl sistlidne tisdag den 5 april. Om man frånraknar d c 
tre dagar, vi voro i Hanko,,·, sil. har resan ifrån Shanghai 
till Yllincheng tagit endast 3 veckor, och det är ju en 
snabb resa för alt var::t i Kina. 

Från Hanko,,· reste vi med den nya järnvägen till 
Chll-matien, hvilket tager en dag. Här stannade vi i 
ett värdshns öfver natten och fortsatte så niista dag med 
grust§get till Yen-ch 'eng, hvilket tog omkring 4 timmar. 

I 
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Har sla nnade d öfver sö ndag-e n ho~ mr odl !Urs Lack 
af C, I. M" och på mfll\clagen begynl e vår resa med de 
så I11\Tket omta lade karrorna. Vi hoppades att komma 
fram till Honall-fll till n~ista sijndag, men llar vi rest ett 
par dagar och SflgO v~igarnas dåliga sk ick , uppgMvo vi 
detta hupp , Till följd af den Hlngvariga torkan var sanden 
fi v;iga rna n:ls tan futsdjup, hvilket gj orde de t tungt för 
d e arma djure n, 

Vi tilibringade så söndagen å ett värdshus, och här 
firade jag min fli rsta födelsedag i Kina, Det var en 
skön, stilla dag, och trots de yttre omstandigheterna fick 
ja g i sanning skåda och se H errens Ijunighet. 

Niistfäljande tisdag nådde vi Honan-fu, men som 
missionsstationen därs tädes iinnu ej iiI' i ordning, bodde 
VI a ett \'ärclshus utanför staden, Vi dröjde hilr en hal f 
dag, ity att \'i skulle byta om brror. 

Herr Blom hade dagen förut res t till Yuincheng 
för att öfvervara e tt ftnansl11ötc, men herr BeinhofT surjde 
för vårt vä lbefi nn ande. Brödernas kock lagade en god 
uWindsk middag och bar till oss i viirdsh uset. 

Nästa dags afton öf\"erraskad e vi syskonen i Sin-an. 
De blefvo alla så fön'5.nade öfver vå r ankomst. Det ä r 
ju alldeles nflgo t nytt, alt man reser denna vag, och inte 
voro de llnclerrii ttacle pil förhand, 

Maria Pettersson kom hem en stund efter sedan vi 
anlandt efter a tt hafva varit borta en mfl nad, Hon sade 
sig hafva kommit hem »af Andens tillsky nd else:) , Hon 
\'ar ej alls väntad den dagen, och själf visste hon ej, 
hvarför hon res te hem men kände sig diirtill tvingad, och 
hemkommen fann hon lösningen pft gä tan , 

Vi å to a lla kvällsva rd hos systrarna, och sedan följde 
jag med fru Stål llammar hem och sof hos hen ne ä fver 
natten, Fröken Ramsten stannade hos systrarna, och 
herrarne gingo li ll v~irclsh llset. Herr Stfdhammar \'ar för 
tillfället i en by 90 Ii från Sin-an, dar han har en op ie
asyl. Vi IXlsseracle också denna plats och fingo så triUfa 
iifven hon om. 

Pflskaftonen nadde vi Gula nod en, Vi fingo ganska 
latt en båt, som skullc taga oss öfver. S5. instufvades 
vflra Uirror med deras laster, alla djuren , vi sjä lfva och 
många kin eser med deras bagage, Det såg mycket för 
tungt ut, och lw mna ett stenl,ast från la nd fastna de vi ii 
en sandbank, Vinden var ofantligt stark och emot oss, 
så där sutto vi, Efter ett par timmar togos djuren ä fver 
pft en annan bat. Man nen arbetade allt hvad de kund e 
för att ra vår båt loss men utan resultat. Kineserna 
synas icke vara sardeles hjalpsamma, Så lunda var det 
manga af passagerarna, som kunnat hj tilpa till, men som 
nu helt makligt sago pä, Slutligen utsändes dock en 
segelbät till vår hjalp, och nu Voro vi snart öf\'er på 
andra sidan, Vi hade användt 5 timmar för en resa, 
som-"kunde ha gjorts p il. 15 minuter. Andtligen upp
komna P~l bergen på andra sidan va.r det n ~i stan skym
ning, och kunde vi så ledes ej fortsatta bngre den dagen 
utan finga ti ll bringa påskdagen i en by 90 Ii ifrån Y uin
cheng, 

?\asta dag reste vi ej mer ~in 50 Ii , ,Vägen var 
mycket svär och bergpassen så smala, a tt \'i oupphörligt 
blefvo fördröjda af mUta nde ~i kdon. Vi mutte hundratals 
åsnor, mulor och kärror, alla lastade med salt från Yuin
cheng, hvilket skulle föras ned till floden. 

PEl tisdags f. m, anlan d e vi hit och blefvo så hjärt
ligt emottagna af "yskonen, Vi kOllul.lo just i tid för alt 

fil träfb :-;a ndberg~ och Signe Lagergreu, h vilka dage n 
diirpa res te ti ll Tayenfu, 

Fröken H allin är nu husmor, och herr Linder kom 
hit i gå r k\- till för att vara har under herr Sandbergs 
bortovaro, 

Nasta vecka ' kommer mr Sloan, och dä vänta vi att 
få se fl era af syskonen här. Tjäders komma upp, och 
så följer jag med dem till Haicho\\", dilr jag skall bli 
stationerad, H vad oss resenii rer angår, hafn vi hela 
tiden varit \'id god hä lsa, Godhet och barmhiiltighe t 
hafva följt oss hela vägen. Gud har i sanning bered t 
a llt. Det var en ofantligt sto r fUr mån att f:.'1 resa i mr 
Lutleys Sä llskap och fil. del a f hans rika erfarenheter i 
arbetet. 

Fruken Hallin, fröken Ramsten, bröderna H ögman 
och Wester, alla bedja om sin häl sning, 

Eder i H erren tillgifna 

I da AndersOll, 

* * * 

Han-ch'eng den I I april 1904. 

L\. lskade viinner i hemlandet I 

Frid! 

Vi ha/va denna skatt i lerkärl, på det att den ö/7m'
s71imuliga l~ra/te1/ må vara Guds och icke af oss, 

2 K or. 4: 7. 
Till dess Itan finner det. Lule I s: 4 , 

Det första af ofvan citerade bibelställen har ul~der 

den fö rflutn a vintern varit mig till mycken v~ilsigne ls e 

liksom hela kapitlet, h varur denna vers iiI' hamtad. Siir
skildt under början af detta år, da jag' under en månads 
tid var ganska kl en och svag, komm o dessa ord flter och 
åter fUr mig. Herren brukar sfl många medel flir att 
bryta ned oss, på det att vi alltmer må få känna och 
erfara , hvilket verk vi äro, men, prisad t vare hans namn, 
också h vad ha1t är, och h vad han förmår. Såsom svar 
på m flllga s gemensamma bönerop har H erren återgifvit 
mig hälsa och krafter. Prisen honom med mig, kära 
missionsvänner, flir den nåd, som blifvit mig \'ed erfaren, 
för ha ns egen ljufl iga närvaro, för kära syskon härute, 
som i kärleken värdade mig uncler sjukdomen -- ja, fUr 
all hans oförskylda nåd ! Viljen I afven tillika med mig 
bedja, a tt de dagar e ller är, som han ännu behagar gih'a 
mig harnere, må tte mera helgas till hans tjä1tst, efter hans 
vilja och till Ita 1ts ära! Jag har nyligen på ett sarskildt 
sätt blifvit påmind om detta lif\'e ts ovaraktighet, da jag 
under loppet af några veckor stått \'id två öppnade grafvar. 
U nder d en sistförflutna tiden har jag arven frän Sverige 
mottagit und erriittelse om en älskad broders hastiga bort
g/lIlg. Den fUrsta a f dem, som kallades inom vår krets 
harute, var en af värft församlingsmedlemmar, som för ett 
ä r sedan fick emot taga dopet. D en andra var en af 
syskonen Derglings små gossar omkring 2 1/2 år gammal. 
Har har varit mycket sjukligt en tid, och många hafva 
skördats rundt omkring oss. Lille » Wille», som nu är 
hemma hos J esus, var under bÖljan af detta ä r mycke t sjuk, 
men Herren sparade honom dit för en liten tid fö r att nu 
efter endast l 1/2 dags sjukdom kalla hOl1Om hem. Han 
var allas vår lilla »solstråle», glaci och liflig som han alltid 

http:kOllul.lo
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var, med ett för sin illder ovanligt förstil nd. Han var ej 
rlidd för någon utan mötte nlltid kineserna med sitt glada 
»p'ing-an» (frid) och bugade sig, liksom de göra. H an 
har i sanning silväl hos dem som hos oss lamnat ett 
stort tomrum. Jag tycker mig ibland linnu höra honom 
sjunga pil. de kinesiska sånger, som han delvis hade lart. 
Sista kvällen han var frisk, var jag inne hos de smEl och 
höll just på att hjälpa lilla Edla bedja sin aftonbön, då 
han ej kunde vänta, tills vi slutat, utan gång pa gång 
ryckte mig i kladerna och ropade : »Tant, jag vill bedja." 
Föga anade jag clii, att det var sista gången han bad sin 
aftonbön. KväLlen därpå var han så hes, att han endast 
med stor möda kunde hviska fram n5got enda ord. 
Herren har hö rt gemensamma böner och pa ett silrskildt 
satt hugsvalat vara syskon här med sin egen hugsvalelse. 

Det andra af ofvan citeracle bibelställen kom med 
sB.dan kraft till mig, då jag för några veckor sedan var 
pil utstationen Liu-r'i-tsuen, hvarest arbetet är ganska 
tungt. När vi komma dit, samlas visserligen folk et 
bi\.de för att se och höra, men det lyckes vara svart, 
innan n5.gon kan besluta sig för att öfvergifva sina gudar 
och tillbedja den lefvande och sanne. Guden. Vi hafva 
under en tid haft regelbundna möten där tre söndagar 
i månaden. Men då nitgon af våra infödda varit där 
för att leda mötena hafva i allmänhet endast nftgra ffl 
kommit, hvilket gjort, att de ibland kommit hem ganska 
nedslagna. Jag vill dock omtala, alt vi redan sett någon 
frukt af arbetet på denna pla ts, i det att en kvinna fdm 
en liten by nära intill förstört sina afgudar och inlamnat 
sitt namn såsom sökare. Di Thora Hattrem och jag 
för första gängen i början af förlidet är voro pft denna 
plats, kom hon till oss och tycktes genast fattad af ett 
visst intresse. Hon frilgade oss, om vi kunde spisa en 
särskild kinesisk rätt, som hon niimnde, och då hon hörde, 
att vi kunde det, sade hon: "Da bjuder jag eder till mig 
i morgon.» Andra dagen skickade hon efter oss, och vi 
hade drl tillfälle att för den lilla byns befo lkning förkunna 
om Jesus, syndareS Frälsare. Sedan dess äro vi alltid 
valkomna till detta hem. Denna kvinna har Mven varit 
hos oss tvfl gånger. Sista gilngen jag var clar, bekände 
hon frimodigt inför sina sHiktingar och grannar, att hon 
liin1l1at sina falska gudar och uppmanade dem att göra 
detsamma. Becljen för Liu-r'i-tsuen och äfven för oss 
såval som för våra infödda medhjälpare, att vi måtte få 
mer af Jesu nitillskans glöd, hans, som med uthilllighet 
går efter det förlorade - »till dess han fillner deh! 
J a, må vi sil vic! alla vatten, vetande, att skörden kommer 
enligt Herrens löfte, Mven om vi ej fä se det härnere. 

Syster Angvik har haft flera uppmuntrande erfaren
heter inom den kvinnliga opieasylen. Några af hennes 
patienter synas ha fått ett verkligt intressc. 

Da vi för några dagar sedan besökte vår privatlärares 
hem inom Ho-iang-distriktet, förstörde en af de kvinnor, 
som varit här, sina afgudar. Sonen och grannarna hade 
gjort allt för att hindra henne, men sedan vi bcij t knä 
tillsammans med henne och anropat Herren om styrka 
och kraft, förstörde hon tidigt följande morgon alla de 
gudar, hon til'lbedit unc!er mfl nga år, och sft fingo vi prisa 
Herren för bönhörelse. Hjärtlig h~ilsning från 

i Jesus tillgifna 

Sigrid Bengtson. 

* 

L A LV D. 

Utdrag ur enskildt bref. 

TongchO\\-fu den 12 april I () f,) ~! . 

Kare broder! 

Glids frid! 

För ett par dagar sedan hemkommen fr:LI1 en lit en 
rundresa nedå t Si-an-slätten, skall jag delgifva dig n:\gra 
an teckningar dilrifrån. Som du kanske förut hijrt, har 
broder Franson, ..I"ll iansmissio nens stiftare, varit stad d på 
en vidstrilckt missionsresa har i Kina. Han har f,ltl va ra 
till stor dbignelse på mänga sullen , bland annat i Chefoo 
bland missionilrernas barn vid den cbr af Kina Inbnd
mi.)sionen upprättade sku lan. Kommen dilrifrfLn har han 
besö kt nilstan alla stationer i Shansi på väg ned till Si-an, 
Alliansmissionens huf'ludplats, och under mars mallad 
äfven våra sta tioner. 

Den 23 reste jag öfver Gula noden för att afbärnla 
honom i PuchO\v, där just vårens stormöte var ordnadt i 
samband med hans ankomst. Pllchow-församlingen är den 
talrikaste här på vårt fält. Och utom dess medlemmar 
hade ett stort antal »sökare» - katekumener och utom
stående - samlat sig. Guds Ande var särsbldt n:ira, 
det förnams tydligt, uch mfmga bädo om syndernas fi ir
lätelse och beslöto följa Jesus i bekcinnelse och Iif. Guds 
kraft uppenbarades också till botande af flera sjuka som 
svar på bön. Det är ofta, man just i detta stycke finner 
en enfaldig tro hos kineserna, som kommer vår lro lxI 
skam. Ledsamt nog insjuknade broder H enrik Tjader 
under mötet och har sedan en tid varit bunden vid sjuk
bädden, men iir nu bättre. 

Den 26 ankommo broder Franson och jag hit. 
i\'löten voro hilr ordnade för honom på söndagen , d~1 ej 
så fEt samlades . Och vi tro oss kunna mecl tacksamhet 
säga, att äfven har välsignelsen ej utebiet. Vi hafva 
mycket bedit för vara tjanare, att de,sa skulle fii näd att 
fnllt taga ut steget på Herrens sida. De äro j Ll så snilIIa 
och tillgifna samt veta så mycket Om sanningen, men det 
afgö rande steget har fattats. Det syntes, som Olll någon 
för:indring :tgde rum med somliga nu, med andra under 
det korta diirefter intrafbe!e stormiitet. 

Harifr5.n afreste F ra nson direkt till Si -an, elit jag var 
honom följaktig. Vi anlände dit på eftermidc\3gen treelje 
dagen efter afresan hari från och aRade fiirst ett besök 
hos mr Shonock, (tillhörande engel.ska bap tistmissionen), 
som här i östra förstaden och i en by en dagsresa h:lri
frfm har en storartad verksamhet. Dessa båcla platser 
aro medel punkter, från hvii ka denna pft ett underba rt 
sätt välsignacle missio n sedan utgrenar sig at olika häll. 
HClT och fru SIlOrrock hafva en följe! af är sbltt så godt 
som ensamma, hvadan mycket af arbetet ligger i kinesernas 
egna hiinder. Vårt besök blef endast helt kort. Jag 
hade bland annat att till mr Shorrock framföra en in
bjudan att komma öfver till Tongcho\\' och medverka vid 
det kommande stormötet. Dessutom behLifcle vi fil nHrmare 
reda på, lIVar Alliansmissionens mi~sionss tation \'ar belHgen. 
Det Ur naInIigen ingen Wtt sak att hitta i Si-an, ty staden 
har villdiga dimensioner. Den har ju en tid varit Kinas 
hufvudstad. Invånareanta let är numera betydligt minskacle 
Cppgifterna aro mycket olika, men saker t torde dar fillIlas 
en 350,000 människor. Vi fingo en man, som sk ull e 
visa oss "Hgen, och sittande pil kärrans öppna fram del, 
hade jag tillfalle att taga galorna i betraktande. D et är 
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en ingalunda HUt sak att med en bred k~irra komma fram 
genom de trfl nga gatorna, dar utrymmet tyckes vara be
raknad! med matematisk noggrannhet, men de kinesiska 
körkarlarn e ii ro märkvärdiga , Utan tömmar, endast med 
tillhjälp af piska och tillrop, kunna de klarera hvarje väg
sUille. I den mä n, som Kina öppnas för västerländsk 
kultur och industri, ser ma n, huru gatornas utseende i 
storstäderna ' mr en mer »ci viliserad» prägel. Ocksa kan 
mall numera i Si-an fil köpa ungefär samma varor som 
i kusts täderna, cl~ir västerländska förhällanclen i mängt och 
mycket rfida. Dock äro prisen på grund af frakter och 
mellanh~inde r :innu så höga, att det ställer sig billigare 
a tt rekvirera frän kusten, I den mån jarnvägarna bli 
f~irdiga , torde någon förändring häri intr~Hfa . 

Omsider letade vi oss fram till syskonen Hagqvists 
missionss tation i närhete n af vastra stadsporten. Broder 
Hagk vist, som är Alliansmissionens finanssekreterare, för
medl a r också alla försändelser och all frakt till norra Shensi 
och Kansllh. Hans arbete är därför af hufvudsakligen 
praktisk beskaffenhet. Det egentliga evangelisationsar
betet är förlagd t till västra förstaden, där syskonen 
K ordluncl jämte ett par medarbetare äro bosatta. Har 
skulle ocksft broder Franson hå lla sina mö ten. Jag hade 
ej tillfalle alt ö[ven'ara desamma utan mil.ste dagen efter 
\:är ankomst antrada återfärden, synnerligast som jag 
skulle taga en om vag för att besöka syskonen Ahlstrands 
i Kien-cheo, Arbetet i dessa trakter d. v, s. nordvast 
fran Si-an, tyckes vara jämWrelsevis hflrdt. Den naturliga 
jo rdmånen, ehuru mycket beroende af nederbörd, är af 
"den allra bäs ta beskaffenhet, hvaclan befolkningen är ganska 
vall1låencle. I-la r ute som där hemma besannas det, att 
"det ar svårt för en rik att ingå i Guds rike ». Där de 
lekamliga behofven ;.[ ro fyll da, tyckes föga rum finnas för 
de andliga, K ommer hartiii bris t på förtroende till ut
Unclinga rna , ökar detta svfuigheterna, 

I-Lirifrä n tug jag hell1\'ägen öfver Li-isuen, där herr 
och fru Renius, tillhörande Alliansmissionen, nyss börjat 
a rbeta, samt San-lien, vår gamla verksamhetsort, cHir broder 
Berg en tid var stationerad, och hvilken plats nu är öfver
t 1gen af den förut omtalade enge lska baptis tmissionen. 

Efter niira tvänne veckors bortovaro återkom jag hit 
el en 8 april, dagen innan vårt stormöte skulle börja, På 
grund af förh ålland ena måste det denna gilng inskränkas 
till endast tvänn e dagar, i s täll et för att, SOlll ofta annars 
iir fallet, h,'dlas under tre. Mö tet inleddes tidigt på lördags
mo rgo nen den 9 med l1l 0rgonbijn af evangelisten Kao 
från HUClCho\\', Seda n höllos på f. m, fi.i redrag af August 
B erg och mr Shorrock, som an land t pEt morgonen. Efter
middagen upptogs af församlingsmö te med val och af
skiljande af alcLste, vidare af kolI ektllpptagning samt be
hand ling af en del praktiska frågor. Själfva a fskiljningen 
iigde rum pä h allen och präglades af en högtidlig Andells 
närvaro, Broder Berg riktade till dc bftda valda, evange
listen Kao fdin Huacho\l' och herr Chang från Ueinan, 
några varma och manande ord, utgft endc frfln I P etr. 
5: 1- 4, ang!lencle en Uldste!> plikter, Sil. förrattacles af
skiljningen under bön och hanclpftIaggning, hvarefter upp
muntringsord st~illd es till de bilcIa afskilcla af flera bland 
dc n~irvarancle, Mr Sltorrock riktade till församlingen 
några ord angaende dess plikter gent ellliJr dessa sina 
bäda tjänare. Jag afslutac\e sedan mö tet, Den andra 
dage n, söndagen, uörj ades med morgonbön af C llang, 
den elle af ck ;ildste. Vid förmidd agsm0le i hacle flera 

a f mandarinerna lofvat närvara, men de sände 5.terbud 
till följd af cle t regniga vadret. Mr Shorrock och Kao 
talade godt, elen förre om den Helige Aneles ämbete i 
församlingen, den senare om Lasari uppväckande. På 
e. m. var nattvardsgil.ng samt sedan möte med kateku
mener. Konferensen afslöts pil. kväUen med vittnesbörc\s
möte, inledt af Andrew Ericsson, som för första gängen 
yttrade sig på kinesiska och gjorde »en god start». 

Dagen därefter troppade samtliga af, glada efter de 
bäda dagarnes samvaro , Vi hafva stora skäl att vara 
tacksamma, ty en god och stilla ande rådde, tack vare 
att vissa stridiga element uteblifvit. Sista kvällens vittnes
börd bevisade ock, att många fätt nåd att taga emot 
sanningen på ett satt, som förviss o skall bevisa sig i deras lif. 

Syskonen här förena sig i en hjartlig hälsning till 
eder alla genom 

Din i Herren tillgifne 

I BölliJl/[. 

* * 
Till Sinims Lands läsare! 

Sinan den I S april 1904. 

»Jag har diJla vittnesbörd till min eviga arfvedel, ty 
de äro mitt hjärtas fröjd, ,, Ps. I 19: I I I. 

"Hart utväljer ilt oss vetr ar/vedel. » Ps. 47: S. 

Jag har annu i friskt minne, huru ofvan anförda ord 
för mer än tio år sedan tilltalade mitt hjärta. Jag hade 
då ingen aning om Guds tankar och planer med mitt lif 
och fann det därför egendomligt, då jag märkte, att dessa 
ord: » Dina vittnesbörd äro mitt eviga arE» ständigt likt 
kallande klockor ringde i mina öron och drogo mig allt 
mera ifrån det, som jag räknade för att vara min del, 
mitt arf. Det är sedan dess icke hl gånger i mitt lif, 
som de orden »intet hafvande» haft sin bokstafliga till
läm pning på mig, men aldrig har jag känt mig så zJerkligt 
äga någollting som just elå, och af hela mitt hjärta har 
jag kunnat saga: l) Tack Gud, att »dit/a vittnesbörd äro 
mitt eviga at/. » »I-Ian uppeh il.ller sin a rfvedeh. 

Skulle jag nu blifva tillfrågad om mina erfarenheter 
under den sista månadens arbete ute i en kinesisk by, 
så skulle jag s\'ara: Det var anstrangande . Jag saknade 
min kamrats bislftnd i arbetet och hade inga särskilda 
uppmuntringar, utom att många fillgo l/öra om sinnes
~indring och syndernas förlåt else i Jesu namn. 

Halfva månaden sysselsatte jag mig hufvuclsaklig;rst 
med att undervisa nagra kvinnor, 11\'ilka, som vi tro, äro 
varda att räknas med bland Guds församling. De ftdaga
bde stor flit men iiro inga ljushufvuclen, hvarför vi lingo 
arbeta ft båda hållell, Så kom tiden för marknaden i 
staden, då folket »fran bergen " skulle komma ned för 
att bevis ta densamma och i förbifarten se pä »en ifrån 
kvinnolandet », hvilken benämning de i sina samta l van
ligt vis gåfvo mig. l\Ianga besynnerliga rykten voro i 
omlopp, och hvarken dessa eller. nyheten om, att tjufvar 
brutit sig in i närmaste hus och stulit bort nastan allt 
som fa nns, syntes betrygga var ställning, helst som vi 
voro endast kvinnor i den gard, hvari jag bodde, och de 
troende mannen i byn vora borta. En underlig kansIa 
be!ll~iktigacle sig mig, då jag lIled värkande hufVllcl gick 
till hvila pft min hårda badd, Tack vare dage ns tt'agna 
arbete somnade jag tungt men vaknade med en kän~la 
,d' djup fröj eI. Och om du får höra Herrens o rd till 
111Ig: »De saktmodiga skola besitta landet och 11llKtWS aj 
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stor frid», så förstar du helt visst, hvarför jag icke mer 	 Trpt kronor 1,7 47: 16 
4 13. Förså ld lysduk för samma ändamål gm cl:o ....... __ 25:
kände nagon fruktan hvarken natt eller dag. M. B. gm d:o ... __ .. ______ .... ____ ...... ___ . __ . _____. _4 14. 	 20:

E n illa beryktad kvinna från byn syntes träffad af E. S. ____ .. _______.... ___ o ______ • ___ _ __ • ,_, ___________ _ 10: 
sanningen. H on lärde sig under min vistelse där en hel Tackoffer gm d:o .... _____ ._ .. ________ . ________..______ . JO: 

4 15. 
4 16. 

E. N . gm d:o ____ ......... __________ . _____ .. ____ .._____ .
liten bok och nilgra sånger utantill och försummade icke 4 1 i· 	 5: 
4 18. ; Ränta i Bikupan > gm d:o ____________ .... .. .... ____ .att komma med på våra gemensamma bönestunder. En 	 4: 55 
4 1 9. Missions viinner i Hörst" gm P. L. till A. H ahnes 

god son äger denna fruktad e kvinna. Han älskar Herren underh,\1l ____ .... ..... ___ . __. ___ ___.. .. _ .. 3'~ . . 
o .. _ . ___ . 

H. S., H edemora ____ ........ _____ .. __ . _____ ___ ......_.
och beder mycket enträget om sin moders omvändelse. 25: 

"Allt kan ske för den, som tror. » 
 K . F., Stockholm ____ ......... ___ .. __ . _...... .. .. ._.... __ 50: 


]. T·s sparbössa __ o • ___ .... _____________ • _ _ ____ ._ ... __ _ 5: 42Två af de kvinnor, som vid mitt besök förra ilret 
F., F ornabocla ____ ....... _. _............ ______ ....... ___ _ 10:


sade sig tro på Herren, hade fått lämna denna jord. »F örtrösten pi honom all tid " allm. kassan 550 kr.; 
En af dem hade, medan hon lefde, lös t sina fötter, men till Bokfonden kr. 100 ; frak t ti ll juJlådan kr. 50 700: 
fick dem ånyo bundna efter sin död. Hon hade fått 4 2 $. Till N ath. H ögmans un clcrh iill gm G. E . B.._.. __ 4°0: 

426 . Från "En änka som lef"er p,lundanlag' gm G. G . 10:lida mycket för sin tro, innan hon fick sin bön uppfylld 
42 7. Gm G. G. , 2-10tala Verkstad __ __.... ._. 25:och blef ~fri att tj äna Jesus », hvilka ord jag s~irskildt 
428. A. A. Kristineham n, T ackoll"r ,t t H errcn ____ . __ _ 25: 

minnes, att hon brukade använda. Nu är hon fri! . 4 2 9. Från D aggryninge n i Skellefteå gm K. :1d. A., till 
Efter omkring en månads bortovaro från vår station skolan i T ong·cheofu . _______ ...... ___ ... __ .. ____ . 340: 

43 0 . Af onämnd . Ett löfte åt H erren gm K . \\1. ____ __ 10:var det något inom mig, som sade, att jag skulle skynda 
43 r. Lilla Barnt id ningen , J önköpiug ________ ....... __ __ __. ).
mig hem. Stor blef i sanning min glädje, när jag såg, 	 5:43 2 . O. S. gm r. T. 0.. . ---------.--.-.. --.----.--- .. --- .. --- 

att Gud lät mig komma hem för att träffa vil ra kära 433· 10; 
syskon, fröknarna Ramsten och Andersson sam t broder ~: f' _~ ~~~~.~'__ ~.t~_l~ ..-~_.~~~:: :::: ~.-.......: ::: :::::::::: ::: 10: 434· 

s. ]., Gransbo, Tra nås ........... __ . _.... __ .... __ . __ .. . 60:
Högman på deras genomresa till Shansi. Sedan ha vi 43 5· 
43 6. K ollekt vid Säbylunds och Folketorps ungdoms·också. haft besök af mr Sloan, hvilken efter fyra dagars 	

25:konferens gm K. J. ____ ._________ ._ .. __ . __ ___ ... 
vistelse lämnade oss tillika med broder Stålhammar för Friin Ungdomsfö ren. gm d :o t ill Ves tcrs underh il lI 2$: 
att forts~ltta till Yuincheng. 43 8. Buldsbods mfg gm ;\1. E. B., Öcleshög .. ___ . ___ ... 2" 

437· 

K. S ., Norrköpi ng g m L. H .... ______ .. ____ . __. __ . 10:I Herren förbundna 439· .. E. H. ii Kin akort gm d:o .. __ .... ________.. __ .... __ .. . 
Jvfrtria Pe!ltrsso11. 441. N . M. K., T dit hnlt, Kristdala __ ____ ..._____ ......... __ 14: 5° 

440 . 

44 2 . A. & E. R .. Göteborg, ti ll Böllings ullderh ,tlI . __ 30: 
443 · Till ;minne af en m issiOllsdno gm H . R ., Kvarscbo ~5:

För S. M. K:s mlSSlons- ~ Sldrf. ta syförcni ng gm E. G., Sollcfterl ...._.. _. __ . 114: 5i444· 
A. A ., S tock holm ..... __ .. ______ ..... __ ............ __ .. . . 2-').
445· 
V. E. . ..... __ ...... ____ ...... __ ............. __ ____ .... .. __ 10: 
~-' och bönekretsar 446. 
, T ackoffep . ___ ___ ................. ____ .. .- ____ _____ ___ . . J ja:
447· 
G. J., H öre cla, l.ckeryd .... __ .. ___ ... __ .. __ ........ __.
BÖlleällllle : Att missionens evangelistskola snart må 448. 	 15 : 
D. S., Arvika .. ____ .. __ .. ___ ...... .... ...... .. __ . ____ .. 10:
449 ·kunna komma till stånd. J. F. A., Upp~nl(\ ____. ____ .... _____ _ ......... __ .. _ _ 5:
45 0 .

Tacksäg elseämlle: För tvä nne nya medarbetare; [ör 45 J. A. E ., S köfde, t ill arbetet prl Aug. Bergs stat ion. 50: 
återvunnen hälsa bland många af de under \'åren insjuknade. 45 2 • E. L ., K :dJnar, till gos~ko [an i HergJings di stri k t 10: 

Barkeryds uugdom, fören. gm K. J. A., E , percci,Aug. B erg. 453· 
Nässjö ___ ____.... ______ .. . . ______ ... __ ....... __ .... __ 25: 


B. P·n, Inge ls t - n gm S. A ., Höganiis öfre . ___ __ SO: 
K ollek t i F:lrho gm M. K . ... _____ ...... __ .. ___ . __ .. J S: 

454· 
455· 
45 6 . Hj. S., Trellehorg, I st. f. krans 'l " "id marks I"' r So:Redovisning O. och H., Y stad __ ......... __ ......... _______ ..... __ __ 10: 20 
45 i· 

för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 	 45 8 . K.' J. L., Göi<shc,j m ...... ____ ...... __ ___ _ ....... ____ . 30: 

-15<)· E. r-l. ti ll hj älp ,lt fattiga i Kina ..... ____ .........._. 1:
under Juni månad 1904. 

C\:o. Kr. Ö. Summa laonor 4,29 1 : 40 
Fnl ll banlnl i ~::.; i o l1 sförcn. i Berghäll, Hc l s ing(or~ gm303· 

M ed "arlllt tael, ti ll h varj c g ifvarc..!\J. L. __ . ..... ............__ . _....... ___ ...... ..... .. 

Ragnestorp' jungfru förc n. gm C. A. C., Fin 394· 
spong, t ill A nna Erikssons ulltlerld ll. .. "' _.. .. 50: I /hOl lm:!:; Ilaf7!il omsorgen om IIIIIUl barll Odl 01/1

G. R . __ ... ______..................... ... ............ ... __ _ 5:
305 · IIl!1W Iländers zler!: . K. G. M . ...... ___ .... .. .___ . __ ___ ... __ _____ .......... .. 10:
. ; 96. 
Till V cs te rs u ndcrh,l.Il ..... _.... __ _....___ .... ..... .... .. 10:39i· 
K. R . .. ........... _................ __ .. ... . _____ ...... __ .. 60:
398. 


30'). Auktionsmedel eran Sigtuna 1.nlh. mfg gm P . J.-- 9 0 : Jullådorna. 

E . O. U ., Stockholm, till en infödd mcd hj;ilparc 4°°· åt Bergling _________ __ __ ._________ __ _______ . __ ___ __ 5°: Tyvärr medg-af oss icke utrymm et 1 JuninumretGm M. N ., Uppsala __ . _____..... ... . ...... ___________ . 26: i5 

F. M., SUillberg .. __ .. __ _ __....... ____ .. ____ . __ .. __ _. __ 15: att meddela, det jullådorna, i å r [2 till antalet, af
Bdbygdcns Jung-frnfö ren. gm Ch. t-. r., Kristdala __ o 75 : gingo från Stockholm den 2 l maj, och fi vi härmed 
Gm F ru L. __ o. __ _________ ..... ___ ..... __ .. __ ... -_ ....... I' säga e tt hjärtligt tack till alla dem af missionens 
O niin111 d gm M. B. __ _._____ ... __ _ __ .... __ _ .. _ ..o _ __ S: vänner, som med kärlek och omtanke ihågkommit
Auktionsmcllc.l från Malmö gm J. S. ____ _ _ . ______ 446 : S2 

O nämud gm 1:0 __ __ ._. __ .... ____________ ._.. __ . __ ... __ _ 340 : 

vara utevarande syskon. 

T estamente med r,inta gm d ito __ _______ _ ._. ___ . __ _ 268: iS 

H. H. gm dito ._.. ____ o __ __ .. ___ ..... __ o _______________ • JOO : Vi tacka Gud för eder alla, läll/..:ll1lile på edet· iSyföreuingsl,assan gill d:o __ __ _________________ ____ ___ _ 65: 18 

-våra böner, oaf !åtligell inför Gud t!{:/t Vill' Fa der illtlg-A. R. till bibeIl,\'inllua ,H i\ l. P. ' / ." ' r, afgift gm el:" 25: 

~1. L. Skolhus.hyra till F. Hal lin ' gill d:o ___... 25: 1:OlllJJlilmlc edert zJer/:. i IrtJ71 och edert arbde i kdrld,en. 


Trpt kronor 
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