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Upprop från mission~rer i Kina till 
de kristna församlingarna 

hemlanden. 

Sommaren 19°.3 höllo de missionärer, som \'ista
des på mellersta Kinas stora sommarsanatorium, 
Kuling-, e n serie möten för öfverläggning om hvad 
som b orde g'öras fö r att p å b~bta sättet förbereda 
firandet af den protestantiska missionens hundra
årsjubileum 1907. lJncler ö fverläggningen kom man 
till klarhet om att med Kinas stora behof fö r ögo
nen och på grund af de stora m öjligheter, som nu 
öppnats för missionsarbetet bland kineserna, m.an 
ej kunde fira detta jubileum på ett m e r värdigt 
sätt än g'enom att fördubbla missionens arbet"krafter 
i Kina. En kommitte tillsa ttes då med uppdrag 
att uppsätta ett förslag t ill uppro p till de kri"tna 

hemlanden att med uthållig bön samfäldt 
arbeta för saken. Vid ett s to rt möte i där
varande kyrka antogs enhälligt kommitterades för
slag' af de 240 miss ionärer, som voro närvarande, 
och hvilka tillhörde 26 olika missionssällskap. Innan 
det sändes till hemlanden, skulle det emellertid till
ställas samtliga missionärer i Kina fö r deras god
kännande. Sedan detta nu ske tt, hafva äfven 
vi fa tt del däraf jämte uppmanin g att göra det 
kändt i så vida kretsar som möjligt. F ö r Kina 
bildades en centralkommitte med säte i Hanko\\'. 
De~s sekreterare har vid öfversändanclet af dett a 
uppro p vändt sig särskildt till präster, predikanter 
och söndagsskollärare m ed bön, att de måtte göm 
allt, hvad de kunna, för dess spridning. Ordföranden 
i denna kommitt l' är den kände missionsvcteranen 
d:r Griffith John af L ondonsällskapet, hvilken i 49 
år verkat i Kina. Då det var han, som gaf upp
slag till · detta upprop, bör detta borga fö r, att det 
ej är tillkommet blott genom en stundens ingifvelse. 
Det är därför värdt att göras till före m~tl för vår 
allvarliga eftertanke och b ö n. På samma gång' vi 
här nedan meddela detsamma, vilja vi också för 
vår del uttala den önskan, att hvar och en, som 
nitälskar för Herrens rikssak i Kina, måtte göra, 
hvad han kan, för förvocrkligande af d essa våra 
bröders hjärteönskan. 

G ppropet följer härmed : 

Det flvdda sekl ets erfarenheter pa faltet samt elen 
ki nesiska fö;samlingens närvara nde ställning och stora behof 
uppfordra oss shal till tacksägelse för h vad Herren har 
utfört som till bekännelse af sy nd och brist samt till bön 
för missiooens vidare utveck ling. 

A. Vi böra tacka Herren. 
I) För de många trogna tj iinare, han utsancIt. och 

som följt i l\Iorrisons fotspar. Somliga a f dessa i[ro annu 
i Iifvet; andra hvila sig frå n si tt arbete, hv ilkas nam n 
dock aldrig Wrgätas, ty genom deras a rbete har Kristi 
b ' rkas historia blifvit iinnu rikare pil vittnesbörd om den 
tl:O, som försätter berg, om heligt nit och om den kärlek, 
snm hallit ut ända int ill blods, 

2) För miss ionsförsa mlin gen i Kina, som, d <'t d en i 

slutet af det 19 sekl et J{allades a tt dricka H errens kalk 
och döpas med hans döpelse, "ar redo att uppgifva 
hundraden af sina söner och dö ttrar till att besegla Si tt 
vittnesbörd Illed sitt blod och tusende andra till att lida 
bespottelse och gisslingal' och därjämte bojor och fängelse, 
nöd lidande, p lagade, misshand lad e, kringirrande i öknar 
och berg och hido r ch jordens klyftor. . 

3) För öppnand et af hela Kina för eva ngelIlIm. 
Icke ens prov inserna H onan och H un an aro langre 
s tangda fijr oss. Det är nu en ghcljand e verklighet, a tt 
intet enda af Kin as och l\landschmiets 1906 regerings
distrik t a r till slut et för evangelii förkunnare. Får darför 
ej hvarje kines in om detta mission ens första il rhundrade 
höra sanningens ord , ligger ej sk ulden clii rtIl I hos kl11e
serna. 

4 ) F ör rikare och mer vid tom fattande tillfallen ti ll 
verksamhet. 

Aldrig fö rr ha sft stura skaror samlats a tt höra evan 
o·elium som nu. Sil val vi d friluftsmöten som in omhus, i
b 

vara kapeIt och gästrum gifvas större ti llra II en iin kansk e 
i !lagat annat land att p redika Kris tus för folke t. , 

~'\.I cl rig förr hafva kineserna visa t en sådan törs t elter 
kunskap som nu. Både högre och liigre missionsskolor 
äro öfverfyllda af lärj ungar, som sö ka intrade, och manga 
maste på grund af bristand e utrymme till ba ka visas. 

Aldrig flin bar kristl ig lit teratUl' haft en sådan af
siittning som nu, Traktatsällskap och andra. som ha fva 
till lIPIJg ift att förse de kristna och katekumeuerna med 
god lasning, mi!ste anlita alla sina resurser utan att dock 
kunna fdla behofvet. Och behofvet ar i ständ ig tillvaxt, 
tv vi h~f"a hiir framför oss den talrikaste nat ion i \'arl
elen, som bet janar sig af ett och samma sp rak . 

Den m~dicinska verksamheten har vida re ~inda fl a n 
börj an visat sig kunna öppna hjärtan , so m varit oatkom
liga för andra med el. Dess infl;·tande ökas a llt mer och 
iir i sjiilfva verket obegränsad t. 

Rika till fällen till kä rlekstjänst gif,'as bland det sto ra 
antalet blinda, döfstumma, spetäl ska, va nsinniga och andra 
obo tligt sj uka. 

5) I Kina äro slutligen d e fattiga alltid niir oss, oc h 
niir vi vilja, kunll« ,·i göra dem godt. 

B. Vi , ha "icIare orsak att framträda med 0cImjuk 
bekännelse inför Herren: 

I) F ör a lla gilnger, vi ko mmit till korta, och för alla 
misstag, vi begat t. 

2) För att sa mallga af elen kristlla kyrkans med
lemmar i Kina aro kö ttsl iga i stället för andliga, ~innll 
barn i Kristus i stallet för att hafva hunnit till en full
kommen man, till Kristi fullh ets å lders mått: ty de hafva 
ej ännu sina sinnen genom vanan öfvad e till att ski lja 
mella n goc1t och ond!. 

3) ~För at t den stora tilIviixten i förmögenhet i hem
landets kyrkor ej leelt till motsvarande förökande af mis
sionsbidr'lgen. Det har tvartom visat sig, att äfven då 
slImman af det, som afsa tts för missionsändamal, vari t 
större än tillfören e, har dock hvarje medlem gifvit mindre, 
an da församlingen riikn ade färre och fatt igare med
lemmar. 

C. K inas och elen kinesiska för"amlingens tvingande 
behof nödga oss också till bön. 

l.åt oss d i! först tHnka på Kinas \'id s trUckta ehuru 
;,nl\l\ glest befo lkade I}'dliincler, som i sjalfva verket Unn ll 
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;iro näs tan uberörda af mission~verl;:;ambet. Till dem 
raknas Tibet, det enda faste inom hed endomen, so m 
iinllu haller sina portar sta ngda för korsets predikare. Vl 
föreslå, att Tibet under dessa tre hr göres till föremrd 
fUr allmän bön, att de mi,.;sioniire r, som nu stfl vantande 
vid dess östr,l, södra och svd\·~i.s!ra granser, må \'irll1a 
inträclc i landet. Vi begara förb0n för dessa missio närer, 
vi begära frivilliga att förena sig il;ecl dem och med 
deras :l lIfö r fätaliga medbröder och medarbet,lre i del 
aflagsna iVIongoliet och Turl,estan. Sådana frivilliga mfiste 
äg'a en stark fysik och en annu starkare ande, att de 
må kunna lida säsom goda Jesu Kristi stridsmän, 

Därefter komma vi till de 18 provinserna , h\'ilka 
'utgöra det egentliga Kina och det kin esiska fulkets hem
land. 

Svarligen kunna vi fatta dess ytvidd, öfver tre mil
lioner b·.-km. Annu svärare iir clet för oss alt fatta 
storleken af den m;Inniskomassa, som där lefver och rör 
sig, omkring 400 millioner själar. 

Huru stor arbetsstyrka fOrfoga \'1 då öfve r för 
att föra evangelium till dessa millio ner, och hur iir denna 
arbetsstyrka fördelad på Kina och iHandschuriet? 

Af de sis ta statistiska uppgifterna i Beach '" atlas 
finna vi, att missionärernas antal uppgår tiil 2,,8 ,5, de 
nattvardsberattigacle kinesernas till 112,808, hnlraf 6,.388 
agna sig ilt mera direkt miss io nsarbete ~in de hundraden 
och tllsenden, som mera tilWilligt deltaga i verksam
heten. 

Visserligen fin n a~ missionärer och missions försam 
lingar i alla säv~il det egentliga Kinas som i\Iandschurieh 
provinser, men i de I ,90() distrikt , i hvilka landet iir 
indeladt, och h vilka ll\'art och ett har fltmi nstone en och 
en stor del j1era viktiga qacler, fi nnes det blo tt 400 
missionsstationer; d. v. s. omkring fyra femtedelar af Kina s 
1,9°6 distrikt äro nästan helt och hållet i saknad af evan
gelium. På grund (lit ra f är det tydligt, att vi behöfva 
.!iirstärkni71g utefter lula li7ljm. 

I ) .\ntalet af kristna behöfver förökas. Detta nr 
på samma gång målet för vflr verksamhet oc h början till 
vär arbetsstyrkas förstärkning. Vi predib, att \'i(ra ähörare 
mrl tro. Dn de tro, beriitta de i sin ordning för andra 
om elen Frälsare, de funnit. Därför, ju större antal tro
ende, dess större styrka för Kinas evangeli:3ering. Har 
ha vi då det första b0ne~il1l'1et: 13ecljen, att de kristnas 
antal ma förökas! 

2Y Vi behöfva ökad förstarl,ning af infödda med
arbetare. Vi ve ta, att innan Herren utvalde de to lf, 
tillbragte han hela Ila tten i bön. Diiraf se \' i, alt ett nara 
sammanhang äger rum mellan föröl:andet a f arbetskrafter 
och bön. Behofvet af kinesiska medarbetare är m\'cket 
stort. ::\len om vi på grund häraf handla alltför hastigt 
\'id valet af miin utan att iu vänta Herrens ledning i b0 n, 
äro \·i i vida siimre ställning, än om vi vore alldeles utan 
medarbetare. Därför bedja vi eder innerligen: 'Förenen 
eder meel oss i bön om flera infödda arbetare! Bedjen, 
att Herren \'ille i de kinesiska fursamlingarna uppvacka 
miin och kvinnor, hvilkas hjartan brinna af Wngtan att 
föra sina landsmän till Kristus, och hållen ut med att 
allt framgent bära på bönens armar dem, som Herren 
gifdt till svar pEl eder bön I Nar helst I kommen ihåg 

ss i bön, kOlll:nen också ihåg våra kära infödda med
arbetare, h vilkas tjanst är så ou mbärlig för OS3. 

J) Vi behöfva tj),ad förstarkning af miss io närer. 

L A ,N D. Of 

.\fven här mäste cikandel af arbetsstyrkan föregas af och 
sa mmanhänga med ihärdig bön. I annat fall kunna vi 
väl få en tillökning men ingen \'erklig förstarkning af ar
be tskraftern,1. u tsiind,ls sadana, som ej ara sanda af Gud, 
IJ lifva ele endast till hinder i verksamheten, 

Hurudana miin behMvas då, för att de skola vara 
en \'erklig fö rst~i rkning~ För de gamla s tationerna be
hö[\'as sfldana, som kunna fos tra andra, för de nyare 
sådana , so m kunna leda andra, för de ouppbrutna falten 
sådana, som kunna uppsöka och rädda andra. 

R vem ~ir skicklig till della) H el t Säkert ej en sä
dan, som misslyckats i hemlandet, ej helle r en sådan: 
som är skicklig i sina egna ögon . Hvad \'i behöfva, äro 
män och kvinnor, starka i tro, starka i hopp och framför 
allt sta rka i kärlek, miin och kvinnor fyllda med elen 
Helige Ande. 

För h\'ad slags arbete behöfva s dessa missionärer ~ 
För hvarje godt verk, den Helige .\nde må leda oss till. 
I de kristna hinderna finna vi många slag af verksamhet, 
h\'ilka hafva sin rot i kärleken till Herren, men som äro 
fullkomligt 9kända i Kina. Diil' finnes t. ex. intet hem 
för obolligt sjuka . Endast ett hospital, en skola för 
döf,.;tumma, nägra fa hem fUr blinda och nagra sjukhlls 
för speta!ska, se dar allt, so m finnes. Beltof\~et af sådana 
hem iir därf(ir mycket stort 

Med hvilken oandlig sorg mflste ej H erren se mänga 
af ~i na bekännare i besittning af s tor rikedom men utan 
någon känsla för hans lidande och fattiga bröder! Hvilka 
tillfallen gifvas ei i vflr verksamhet att visa kineserna 
fullheten och fullkomligheten af det IiL K ris tus har gifvit 
oss, i det hall uppenbarat hemligheten af Guds brlek! 

Hvad ater skoh'erksamheten, det Iitteriira och det 
medicinska arbete t ang5.r, så behöfva vi s{n'al mall so m 
lokaler. Vi behöfv<l sådana miin, som ej blott "jii lfnl 
arbeta utan ocLil kunna fostra kineser till arbete i alla 
dessa grenar. Diirför bör kyrkan siinda oss de basta 
uch mest kompetenta lararc, doktorer och sjuksköterskor. 
Intet offer ar fö r stort för delta verk, och ingen ar för 
god darför. 

lVI en framfiir allt behöfva VI sflcla,la, som kunna 
predika Jesu Kristi evangelium, sädana, som vilja förkunna 
del glada budskapet i städer och byar, på \'agar och 
st igar, i kapell, salar och gastrum, ute uch inne. Tiink 
på den stora skaran af syndare i Kina ()ch eless stora 
~yndfullhet! Endast Kristus kan fraIsa dem. L'nder 
bön och akallan ropa vi därför till Herren genom den 
Helige Ande, att han matte sanela man, som kunna s~iga 
med l'aulus:: Krist i kärlek tvingar mig, och ve mig, 
om jag ej predikar e\'angelil!m:» 

Då vi betrakta storleken af det fält, som nu ligger 
öppe t för oss i Kina, och cle stora tillfallen att göra 
goelt, som här erbjudas den kristna församlingen, tillfallen , 
som till' stor del helt nyligen blifvit oss gifna i synne rhet 
som e.n fru\;( af martyrernas blod 19°°, frflga \'i : 

Ar det verkligen möjligt alt under dessa tre ar för
dubbla missionärernas an tal i Kina ) Utan bön är det 
absolut omöjligt, men med bön är det lika möjligt och 
rimligt som det var för l\Iorrison att begynna sitt ar
bete 180j , 

Lyften upp edra ögon och beskftden \-fn uppståndne 
och himlafarne Herre, dar han stilr på Guds högra hand 
och beder för oss I Kommen ihag, ;Ht han ingått i det 
allra heligaste säsom v;lr förebecljare, och att vi harva 
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frimodighet att inträda där och förena vara böner med 
hans! Kommen ihåg, att han sändt oss en annan före
bedjare, som hjälper vära skröpligheter, närhelst vi ej 
veta, huru vi skola bedja, sasom vi böra, och sägen med 
frimodighet: »Är. hvad vi bedja i öfverensstämmelse med 
hans vilja, sa skall det ske. » 

»Och detta är den tillförsikt, vi hafva till honom, 
att, om vi bedja nagot efter hans vilja, hör han oss, och 
om vi veta, att han hör oss, hvadhelst vi bedja, så 
veta vi, att vi hafva det ombedda, hvarom vi hafva bedt 
honom. » 

från hemarbetet. 
S. M. K:s bönemöten för hösten togo tisdagen den 

I r okt. kl. 7 e. m. sin början i Stockholm fl K. F. U. 
M:s lokal. 

En stor glädje var att se, att si många af Herrens 
folk hörsammat kallelsen och infunnit sig för att i bön 
och tacksägelse bära fram missionens angelägenheter in
för missionens Herre. 

Vid detta bönemöte hade vi afven glädjen fä höra 
vittnesbörd fran tvenne bröder, som för tillfället gästade 
Stockholm, läkaremissionären d:r G. 1--V. Guinness fdm 
England och majoren H. Dill1fer från Skelleftea. 

D:r Guinness, som utgick till Kina år r897, var en 
af dem, som Ull der boxarrörelsen r 900 var nara att falla 
ett offer för förföljarne. Under en hel manads tid var 
han jämte några missionärer stadd på flykt, och fingo de 
härunder utst§. obeskrifliga lidanden. Med ett hjiirta, 
som brinner af kärlek till Herren och af nit för själars 
frälsning, atervänder emellertid d:r Guniness troligen denna 
månad till Kina för att i provinsen Honan [lterupptaga 
sitt arbete bade som missionär och läkare. I hög grad 
uppmuntrande var det för öfrigt att höra flera af hans 
meddelanden fra n Kina, som vittnade om, att vflr eud 
är en bönlzijl'allde Gud, och kraftigt belyste hans textord : 
»Hafi!ell tro på Glid! » 

l\[ajor Dillner framhöll i sitt anförande vikten af, 
att vi icke sysselsätta oss med oss sj:tlfva, kretsande 
kring vårt eget jag, utan att vi i stället i allt låta Glid 
vara den förste. 

* 

C r d:r Guinness' föredrag meddela vi här tre små 
beriittelser fran Kina, dssa om, att de skola glädja h\'arje 
missionsVall. 

»Jag satt en dag >' , så berättade han, »i mitt rum 
och studerade, då en af mina medarbetare kom in och 
frägade, om jag icke ville gä till kapellet för att tillsam
mans med de öfriga troende pa stationen bedja Gud af
\'ända en mycket hotande hagelskur. Skörden är i Kina 
för folket sft att säga allt, och med den kraft, hvarmed 
regn- och hagelskurar där kunna komma, händer det icke 
sällan, att en lofvande gröda på några få timmar blir 
totalt förstörd. Himmelen var nu betäckt af svarta ovä
dersmoln, som hvilket ögonblick som helst hotade att 
urladda sig. Jag sky ndade till kapellet. :.\fän och kvin
nor lago pa sina ansikten inför Gud. O, hvilka bönerop 
där uppstego ~ Jag önskar, ni kunde. höra de troende 
kineserna bedja I Emellertid bröt ovädret löst, och där
inne i kapellet hörde vi , hur haglet smattrade mot tak 

och gator. Huru, ~a frägade \'1 oss, skulle Gud nu be
svara sina barns nödrop) 

Efter omkring en timme klarnade det. N agra af 
oss gingo ut och upp pä stadsmuren, hvarifrån vi hade 
utsikt öfver landet. Och hvad fingo vi se? Jo, den 
Gud, som har allt i sin hand, hade begränsat haglets 
framfart, sä att det traffat endast staden. Den kring
liggande landsbygden var skonad och grödan således 
räddad. Vi vände nu om till kapellet och höllo där 
tacksägelsemöte. 

* 
En svensk missionär var jämte ett par yngre bröder 

pa väg upp till en station i det inre af landet. De 
komma till en stad, där inga utländingar förut varit. Det 
dröjde icke länge, förrän det lilla värdshIlset, där de 
tagit in, var omringadt af en skr~inande, hotfull människo
skara. Den äldre missionären , som förstod, hvad detta 
innebar, uppmanade de andra att med honom böja sina 
knän och framlägga hela ställningen inför Gud. Så skedde. 
Och se, medan de båda, sände Gud en haftig regnskur, 
och inom nägra minuter vara gård och gata såsom ren
sopade. Kineserna äro nämligen ytterst rädda för att 
hår och hufvud skola bli väta. 

Några andra missionärer blefvo under en resa öfver
fallna af röfvare. Härvid blef en af svstrarna bl. a. bestulen 
på sina filtar. Pä den plats, dit 'hon kom, kunde hon 
icke fä köpa nägra. En troende kinesisk kvinna frågade 
henne, hur hon nu skulle bära sig 1'It. Hon s\'arade, 
att hon hade anförtrott hela saken åt Herren och var 
\'iss om att han ville sörja för henne. Nasta dag an
lände till stationen en lada under hennes adress. Hon 
öppnade den och fann den innehälla tva sköna jäger
filtar. Ifz:em som var den jordiske afsändaren, hade hon 
ingen aning om. i\Ien h \'ad hon visste, var, att bakom 
denne stod hennes Fader i himmelen, att han hade 
tankt pa sitt barn , ja, svarat, redan innan hon ropat. 

.Han skall aldrig mer utgå. 
Upp. 3: 12. 

Här ljuder d et ständigt: »gå ut, gå ut 
I världen den stora, vida»; 
Ej nådatiden ännu ar slut, 
Du fär icke längre bida. 
Gå ut att lösa en syndens träl , 
Gå ut att fraisa en dyrköpt själ, 
Tag med dig frälsningens glada bud, 
Gå ut, - och visa dem vag till Gud. 

En dag får du höra: ga. in, gå in 

I glädjen, e \'iga friden , 

N u efter kam pen är segern din, 

Det är en ände på striden: 

Gå in till himmelens sabbatsro; 

Gii in att uti Guds tempel bo, 

Dar evigt, evigt du Jesus ser, 

Gå in, - du aldrig skall utgä mer. 


Jane af Sandeberg. 
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~)v1eddelanden - '- '--' 

~---~ 
från lfedaklione!7. 

Vi bedja fä fästa viira läsares uppmärksamhet pi 
den i dagarna utkomna julkalendern »Hans Stjärna i 
Östern », som vi \"lIga hoppas skall emottagas med glädje 
af missionens vänner. Se vidare innehallsförteckningen 
fl sid. 95, 96. De redan inkomna rekvisitionerna skola 
expedieras med första. 

* 
Vära vänner i StOckholm bedjas vara välkomna till 

missionens bönemöten tisdagskvällarna kl. / ii. K. F. e. ;\I:s 
lokal (Norrlandsrummet). 

* 
Det är med mycken tacksamhet till Gud, VI emot

tagit underrättelse ~m att viir syster Anna Hahne och 
broder Rulling, som n§gon tid varit klena till hälsan, blifvit 
bättre. 

, Br. Andrew Ericsson, som under den heta tiden bott 
tillsammans med Hugo Linder i grottor, sjuknade hastigt 
i svär rödsot och måste föras till Ish"i för bättre vård, 
och det är ett Herrens stora under», skrifver broder \Vester, 
»att han icke blott finnes kvar bland oss utan ock är 
fullständigt återstäUd». 

Broder J. Sandberg meddelar, att missionär Böllings 
och frk. Berzelii bröllop var utsatt att iiga rum i Yuincheng 
söndagen den 25 sept. 

S. :\L K;s missions- och bönekretsar torde upp
m:irksamma missionärernas upprop till tacksägelse och 
bön (sid. 90). 

'---- .-/ - ------- '-----== "-~ 
,~~B--refafdelning~ ~~, 


".-;:::-._' ~----------- (' --- ~ -----, .~ 
»Du gör din tjänare godt, Hen e.' » 

Ps. 119: 65. 
Kära missionsvänner ! 

n'lin andra sommar i Kina narmar sig slutet, och 
äfven efter denna har jag all anledning att till fuUo in
stämma i ofvanstående ord. Ehuru värmen ibland varit 
sa tryckande, att man knappt kunnat uthärda den , har dock 
Herren dag för dag gifvit nödiga krafter. 

När jag ser tillbaka på denna tid af nära ett och 
ett hal f t ar efter min ankomst hit, fylles mitt hjärta af 
tack och lof till lefvande Gud , som härligen hjälpt igenom 
bade ondt och godt. Svårigheter, som man ej väntat sig 
pa missionsfiiltet, komma i ens väg. Den största af de 
pröfningar,' pa h vilka man måste vara beredd, är nog, att 
det går så langsamt med spraket. Huru jublar man icke, 
när man börjar kunna fatta och följa med nagot i t. ex. 
en predikan l Ja, Herren är god, och goelt gör han. 

Har nu haft nöjet göra mitt första besök i Han
ch'eng. Pi\. hemvägen fingo jag och min kamrat ett nytt 
bevis pä Guds kraft att bevara i farans stund . D et var 
vid öfvergangen af Gula floden vid D-men-k'o. På grund 
af ett häftigt regnande hade floden stigit sa, att, dfl de 
v~ildiga vattenmassorna brusade fram mellan cie höga 

klipporna, det smala passet liknade en kokande gryta. 
Sedan vi efter mycket besvär kommit ombord fl en liten 
bräcklig båt, voro vi strax ute i de rasande hvirfl.arna. 
fl.era sädana snurrade bäten runelt och slungacies sedan 
med väldig kraft emot . klippan. Alla i baten sägo på 
hvarandra, öfvertygade om att det var sista gången 
men, nej - båten höll, och under det båtkarlarna tum
lade om hvarandra, stod Herren vid styret och förde 
bäten ur bränningarna in i det lugna vattnet, och snart 
voro vi i land. Inför sädant förstummas man, och ej 
förriin efter en stund förmådde jag med läpparna uttala 
mitt hjärtas känslor. 

H vad angår arbetet här pii stationen, så har, sär
skildt hvad kvinnorna beträffa, antalet besökare vid sön
dags- och öfriga veckomöten varit i ständigt stigande till 
stor gladje för vära systrar. Bland männen kan förhål
landet ej Sägas vara detsamma, delvis helt säkert bero
ende pä, att ingen under året fätt ägna mycken tid åt 
verksamheten bland dem. Vi hoppas dock, att detta skall 
bli bättre frän och med i höst. Under allt bekänner sig 
Herren till arbetet, och vi tacka honom innerligt därför, nagot, 
som helt säkert älven våra vänner därhemma vilja göra. 

Yuincheng den 22 augusti 1904. 
Werner ~Vester. 

* 
Utdrag ur missionärernas bref. 

I föregående nummer uppmanades missionens 
vänner till förbön bland ant1at för utstationen 
Su- Ven. Vi äro i dag i tillfälle att meddela litet 
från ett besök på nämnda plats, hvarom b1-. Berg'
hng i ett brer berättar. Sedan han först skildrat 
därvarande skola och en examen, som han fått 
öfvervara, skrifver han; 

»Efter examen framburos till mig tre a/gudar, och 
så berättade braren, hurusom fyra familjer där i byn och 
en familj i en närgriinsande by under de sista 14 dagarna 
rensat sina hem från dessa styggelser. l\'Iin glädje öfver 
hvad jag hörde kan lättare tänkas än beskrifvas. Tre 
af fäderna i dessa familjer hade just hemkommit från min 
asyl, där de under 20- 50 dagars uppehåll afvants fran 
bruket af opium. 

Vid predikans slut pa aftonen sUillde jag en upp
fordran till dem bland de närvarande, som ännu haltade 
på bada sidor, att följa de ntimnda familjernas exempel 
och till påföljande förmidclagspredikan mecltaga sina gudar. 
da vi på en gång skulle förstönl dem. Påföljande dag 
infann sig en svartkonstnär, en 60 års man, som från 
sitt tjugonde år ända tills nu hufvudsakligen haft sitt uppe
häUe genom att medelst beSvärjelser bota alla möjliga 
sjukdOl:lar och utdrifva onda anelar. Han bar' fram två 
afgudar och yttrade därvid: ;) Tag dem och behandla dem, 
såsom de förtjiina, och hjälp mig bedja Gud, att han 
fräl sar mig från allt slags list och all )) satans illfundighet !,) 
Afven denne man hade just hem kommit fran vär opie
asyl i Han'cheng. 

Vid predikans slut gingo vi ut på garden, och här 
slog jag lergudarna i smulor mot en sten. De troende 
jublade därvid, men åtskilliga af de tillstädesvarande hed
ningarna åsago med synnerlig förskräckelse detta mitt iit
görande, hvarför jag bifogade några ord till förklaring. 

Säkert skall clet glädja fröken E. Ulff~ v~nner att 
höra, att hon fick vara första medlet i Herrens hand att 
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intressera en af de o fvannämnda familjerna . Seciermera 
ha fröknarna Bengtsson och Hattrem b ias t under den 
tanda gnistan. O ch det stannade ej vid, att denna familj 
vande satan ryggen, äfven svärmodern blef genom sina 
barn påverkad , så att hennes gudar VOr<) med bland dem, 
som vid det nämnda tillWlIet Wrstördes. Sålunda sprides 
e lden, Gud ske lof' 

Fröken Agnes Forssberg skrifver från Haiclteo den 

IS aug. 19°4: 
Jag är så tacksam för alla de vänner, som bedja för 

mig. Dessa äro mina dyrbaraste vänner. Herren själf 
lön e dem för det arbete, de därigenom göra! - Jag vet, 
att Jesus själf beder för oss, att han ar trofast, och att 
han söker benua oss, men jag tror dock, att de, som 
bedja för oss här ute, äro oss till obeshiflig hjälp. Vi 
ha här mftngen gång sa mycken kamp och strid mot 
vå ra andliga fiender , att det stundom spzes, som skulle 
vi ga uncler. - _'\tt vaka och bedja lir, h vad vi icke fa 
glömma . 

Här ha vi nu så varmt, att vi icke kunna gå ut i 
det fria förrän vid solnedgången. Vi bo under sommaren 
S systrar tillsammans i en by ej längt frEm Haicheo, 
nämligen Frida Prytz, l\Iaria Bordson, Maria Harms, Ida 
Andersson och jag. l'vlaria och Ida stude ra, och jag 
sköter vårt lilla hushall. Vi ha det mycket välsignadt 
tillsammans. Mycket bedja vi ock om nägon sjal harifrån , 
och Herren skall nog höra vara böner, ehuru det ser 
mörkt ut. F o lket ar så vänligt men hårdt och otillgangligt 
för evangelium. Herren kan dock allt förvandla. Det 
ar icke en liten sak, att en hedning blir omvänd. En 
kvinna hHr berattade nyligen för mig, att ho n icke mind es, 
om del var 9 eller lO barn, som hon dödat. Detta 
talade hon om lltan den minsta ånger eller blygsel. 
Ack, hHld .1e~u hjiirta måtte blöda vid tanken pa alla 
dessa, som lefva i synd, men för h\'ilka han gjutit sitt 
heliga blod' Måtte vi bli mer och mer varma och vakna 
för hedningarnas nöd ! 

En annan dag fragade mig en kvinna, hvilket som 
vore bäst: att vara en hederlig, bra miin niska eller en 
dålig. Jag bad henne själf tiinka efter, hvarpä hon svarade, 
att de d1\ liga manniskorna hade det bäs t. Hon hade 
icke förll1aga att se langre an till det jordiska. Ack, 
- c1era, nöd - deras nöd ~ 

- Vi bo här i byn midt ibland den!. Pa Sanllll<l 
gård som vi bo .3 familjer. Hela dagen ha vi tillfalle 
att se och höra deras olyckliga lif. Kif, strid, OSämja 
och gräl aro deras dagliga gäster nej, bo i deras 
hjär tan. Om någon af dem blir fridst, huru svårt då 
blott att vistas i ett sådant hem . Ett ar visst, att d e 
omvända hedningarna behöfva våra förböner lika väl som 
de oomv~lnda. Och vårt arbete ar icke förgäfves - cia 
och då blir Glids haft uppenbar till frälsrl.ing för nägon 
själ. - I går var här en man, som sade sig vilja helt 
tro på Jesus och icke mer tillbedja sina 8fgudar. Gifve 
Herren, att så verkligen måtte vara I 

Vi längta nu, att sommaren skall vara öfver, sa att 
vi åter fä komma ut i arbete bland kineserna. X u har 
man nämligen inga krafter, ej heller kan man för "armens 
skull göra några langre resor. 

* 

Missiuniir 1\latll . . HÖgIllMI slaif\'cr e tt ensbldt bre r 
frå n Hanch'eng den I i aug. 1 ')04: 

Det ä r kanske \;andt, att smittkopporna birjat rundt 
omkring oss uch skördat icke fa offer. Kine~erna , som 
i detta se en straffdom från högrc makter, skynda all 

reparera sina förfallna afgudatempel för 2.tt sälunda blidka 
guelarne. 2\är nii~ra kristna hemsökas af elen hemska 
g~isten, håna hedningarna den och gifva deras tro på 
Kris tus skulden. Det har därför varit en pröfningens 
tid för våra kara \;ineser. :'vlen Herren låter sig ej heller 
vara utan vittnesbörd. Fall ha fö rekommit, dä de, SOIll 

hflllat, snart drabbats af ännu större förluster och sorger. 
En dag kom en förtviflad man till var dörr, tiggde 

och bad om penningar för att köpa sig en strama tta. 
I denna skulle hän svepa sin 14-flriga hus tru och sin en 
månad gamla lille son, hvilka båda d ö tt i smittkoppor. 
N~lgon. kista hade han ej råcl att anskafhl. Läraren Chih 
gjorde sig underr;ittad om att mannens berättelse \'ar 
sann, och sft gåfvo vi honom omkring 2 kr. , en stor 
gåfva för honom. Dessutom fick han ett i\Iattei e\'an
ge liull1. 

När jag kom ut för att tala med honom om Herren 
Jesus, mötte mig en hemsk syn , han var spetälsk. Ansiktet 
var fullt af frätande, hemska så r. Ehuru blott omkring 
30 år var hans kropp utmilrglad och sårig. Öfver axlarna 
bar han ett trasigt klildesplagg. Xar han tick se mig, 
ville han knäfalla , hvilket jag naturligtvis förhindrad e. 
I sitt hem hade han nu ingen mer an sin gamla sjuka mor. 

Frä n den tid, han fi ck bjalp af oss, började han 
emellcrtid bedja till d r Gud. Och nu säger han: " Det 
ar jl! uppenbart, alt Jesus ~i r den rätte Guden, ty sed;iIl 
jag började bedja till ·huno m, ha mina sår blifvit torra.» 
O ch att sft ar, ha vi sjiilfva selt, dft mannen besökt vara 
gudstjäns tcr. Huru dyrbart att ffr t jana , älska och tro pa 
den Gud , so m al/ma gör uncler l 

Ctdrag ur bref frå n miss ionär C. Blom. 

Honan-fll, den 21 a ug. I l)0.:J.. 

Under den heta tiden har här ej kunnat gör:ts 
mycket arbete pfl landsbj·gclell. Jag har omvllxlande 
med evangelisterna besökt de troende i Chang-yang samt 
nu senast för nagot öfver en \'ecka sedan varit ute h os 
en sjuk i opierökning förfallen kristen några mil härifran 
i den no rd västliga bergstrakten. P å dessa ~mä turer 
k01l~mer Illall j II "Iltid i beröring med gansl;a många 
människor, oel! i allmänhet finner man lancltbefolkningen 
ganska vänligt ~tämcl. I nägra byar, som jag gick igenom 
uta'n att slanna, upptradde ungdomen fientligt , men llVar
helst vi slogo oss ned och samtalade, voro alla tillmö tes
gående. Böcker kan man i allman het ej sälja i något 
större antal utom vid tcatertillfällen och pil. marknader. 
- - De troende i Chang-yang liro f"litiga att lasa. Både 
män och kvinnor lära sig bibe lspråk för hvarje söndags
e. m., somliga '10- 1.5 verser ftt gången. Där finnas 
några, hvilka nyligen bli.h-it intresserade, som också flitigt 
besöka mötena. De tva ledarne lura om att komma hit 
pil söndagarna, da vi ej iiro där. 

Hilr i staden bedrifves arbetet med mcr kraft trots 
hettan, men regnet har pa senare tiden ofta hindrat gatu
predikail. Emellertid ha vi många besökande, och sön
dagsmöten<l bevistas a f ga nska mycket folk. .\tskilliga 
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miin ha på sista tiden regelbundet iif\'en'arit äf\'en afton
bönerna under veckan. Dessutom har Beinhoff en barn
klass en gång midt i \'eckan och jag en katekesklass fiir 
cle intresserade. Flera gånger ha kvinnor kommit för att 
fa höra, och vi ha då bjudit dem att sitta pa gården, 
medan någon predikat, ty vi kunde ej bjuda in dem i 
gastrummet. Stundom ha nägra kommit till söndags
mötena, och då ha vi afskilt ett hörn åt dem. De l;lngta 
nl\'Cket efter den tid, då kvinnliga arbetare skola komma 
hit och undervisa dem. 

Fastän inga svåra rykten hörts af, ha dock åtminstone 
ett par gänger plakat mot oss varit uppsatta, en gång 
till och med pä vår vägg. Till följd haraf har mandarinen 
utfärdat en proklamation, hvad verkan den nu kan ha. 

Stä Ilningen r ina . 
Harolll skrif\'es följande ;) C hina's Millions " för 

nuvember: 
"De notiser, som allt emellanåt i pressen :tro synliga 

um oroligheter i Chi h-Ii, hafva varit en källa till oro för 
å tskilliga, soin hafva vanner och slaktingar i Kina. Så 
långt vi veta, tinnes emellertid ingen anledning att be
tvilla Brittiska legationens i Peking mening, att de orolig
heter. som förekommit, icke ~iro riktade emot utlandingarn e 
utan emot den nu regerande dynastien, och att de Wlj
aktIigen skola unclertryck;ts af elen kinesiska regeringen. 

Redan den omständigheten, att Kin a s[t omsorgsfull t 
bevarat sin neutralitet under det nu sedan snart ett fil' 

tillbaka pågående kriget, är ett icke ringa vittnesbörd om 
regeringens förmåga att kunna uppratthå lla lugn och ord
ning. 

:\Iedan det under en tid framåt alltid ;ir möjligt, 
att lokala oroligheter kunna utbryta, ar det icke sa nnolikt, 
att Kina åter skall göra sig skyldigt till liknande dårskaper 
som flf 1900. Kina har stora och s\'åra p roblem att 
lpsa, måhända svarare än nflgot annat land pil. jorden . 
.-\. ena sidan har det att strida mot den mest solida 
konservatism. å andra sidan mot de radikala och revolutio
nära inflytanden, som härröra från de utländska makterna. 
I\:ina har försökt tillfreclsstalla det konservativa elementet 
och motstå e!et utliindska trycket meu förgaf\·es. All 
sannolikhet föreligger, för att regeringen, låt vara emot 
sin vilja, skall erkiinna, att dess enda hopp ligger i att 
följa samma politik, som inom si\. kort tid har höjt Japan 
till en varldsmakt. Meclan det därför maste meclgifvas, 
att det oV;intacle alltid kan inträffa , hafva vi alla sbl för 
att vid den närmaste framtiden fästa goda förhoppningar 
och behöfva icke fiista för mycken vikt vie! telegram af 
oroane!e innehåll. isynnerhet icke vie! sildana, som utg~1 

fran Shanghai. X a~e!ra sidan kräfver ställningen fo;·tsatt 
och allvarlig bön, att fred må bevaras, »på det att Her
rens ord må hafva framgång och varda förhärligad t ), . 

Bestyrkande vår ofvan uttalade åsikt är ett telegram, 
infördt i Times den 17 oktober, och afsäne!t frän dess 
korrespondent i Peking. En del däraf har följande lydelse: 

»Telegram, synliga i europeiska tidningar och i vissa 
kinesiska, gifva vid handen, att ett tillstånd af oro och 
mot utliinclingar visade fientligheter skulle iiga rum i de 
nordliga p rovinserna. Vi tro bar, att den ryska legationen 
är den, som förniimligast sätter dessa historier i omlo pp, 
tydligen i afsikt att afviinda uppmarksamheten fra n kriget. 

:l'.Teelan \·i medgifva, att nästan sWndiga oroligheter före
komma i K'wallg-si i elen sydligaste delen af Kina, iiga 
rykten om oroligheter i de nordliga provinserna ytterst 
liten grund. Inom ett helt litet område på gränsen 
mellan Honan och Chih-li linnes ett hemligt parti, kallad t 
T'sai-yuan, som ~ir bild e regerings- och framlingsfientligt, 
och som emellan?lt orsakar svårigheter för i trakten ar
betande missionärer. Kinesiska myndigheter försäkra emeller
tid, att det icke alls finnes någon anledning atl befara, 
det detta sällskaps verksamhet skall leda till något afbrott 
i freden. Ofriga delar af de tre nordliga pro vinserna 
hafva aldrig varit lugnare an nu. » 

ramiIla Rasmussen. 
Kina Inlandmissionen har nyligen gjort en stor 

förlust, i det en af dess kvinnliga missionarer, fröken 
./tamilla Rasmussen från Norge, efter endast nagra dag'ars 
tyfoidfeber af1idit. 

Fröken Rasmussen utkom till Kina år 1899 och 
fick sitt verksamhetsfält i Shansi. Genom sitt brleksfulla, 
sanna och ovanligt gläd tiga väsen på samma g'ång som 
genom sitt brinnande nit för själars fraisning och sin ut
hållighet i arbetet var hon för alla ett verldigt föredöme 
och tillvann sig allman kärlek och förtroende både bland 
missionens ledare och bland sina medarbetare. 

_'\.r 1900 hade hon under boxareupproret att utstå 
stora lidanden men blef genom Guds nåd riiddad till 
lifvet. U nder den tid Shansi var stangelt för missionärer, 
vistades hon i provinsen Kiang-si och deltog d:ir i mis
sionsarbetet. Henne;; hjarta var emellertid l Shansi, och 
stor var hennes glädje, nar hon på hösten 1 9 02 kunde 
återviincla dit. l'å stationen Ta-ning har hon sedan dess 
haft sin verksamhet och har dar ~inda in i dtt sista med 
stor valsigntlse arbetat för sin .:'I'fastare blanc! de kinesiska 
kvinnorna. 

"Hans Stjärna Östern. ii 
Illustrerad julkalender, första årgången, har i dagarna 

tl~kommit på Sinims Lands förlag. 
Vi meddela här innehållsförteckningen: 

Förore! af E. Folke. 
Frid pä jorden. 
Herren, Elias Gud. Af E. Folke. 
Gå i dag i min vingård. (Poem). Af August Berg. 
På nyårsvisit. Af C. H. Tjäder. l\fed 2 .iII. 
Ett kristligt kinesiskt bröllop. Af C. H. Tjäder.. 
Tv~inne konferensminnen. Af August Berg. Med iII. 
Bibell-;:\'innan Lita sao. Af _-\ugusta Berg. 
Ar missionen värd uppoffringar etc.? Af C. F. Bloll!. 
Vver från Honan. 5 Illustrationer. Af C. F. Blom. 
Ljus i mörker af J T. Sandberg. 
Si, jag gör allting nytt. Af Anna Eriksson. 
Voro de ~inglar? Af R. Bergling. 
Mörker och ljus. Af Dagny Bergling. 
'\'yitrstid i Ki.na. Af Hllgo Linder. 
N iigra drag ur en kinesflickas lif. Af Aglles Furss

berg. Med iiI. 
Ökenvindar. (Poem.) Af Sigriel Engström. 
nTänniskofiskare. Af G . A. Stål hammar. 
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Den nödvändiga fragan. Af Mina Stillhammar. 
K. T., Sjövik __________________ _____ . __ .. _

Jane 	Hudson Tay lor. _-\f fru H oward Taylor. (Med 6°9 · 5: - 
610. 	 Hednaviirlden s väuner i Misterhnlt gm

porträtt). 	 )'1. K. ____ ._ .. __ ._ . __ ___ _____ . __ . ________ _ 145: - --
Huru kan du sofva ) Af Jane af Sandeberg. 61 I. Från Halltorp gm P. A. B: Auktions
_-\rbetarens 	 vinst. Af Maria Pettersson. medel m. nI. kr. 230: 40; insamling 


vid sammankomster kr. 28: 60; för
Ett rop frit n Kinas unga kvinnor. Af Sigrid Bengtsso n. 
maugeln kr. 5 och på expedition5rum

Afgudarna skola platt förgas. Af l\Iaria Harms. 	 met kr. 2. Summa __ ___ _.. ___________ _ 266: - 
Segrande och för att segra . (Poem.) Af J akob 612. Fråu eu vän i KUlllb gm H. F. ______ _ 60:

Bölling. 61 3. Ett tackoffer till Herren af A. G. G. __ _ 10: - 
61 4. D:o af F. G. D. __ _ 10:En landsvägsresa :\'"orra Kina. Af _-\ndrc\\ Erics
61 5. Från en syföreningsauktion, Lilla Ullevi 

son. 	 Med 2 iII. "/,.>Af din hand hafva vi gif"it det 

Från mörker till ljus, lefnadsteckning af Ka o l\Iing åt dig :;. ______ . . ______ ______ _ _"__ ___. ... ____ _ 


shllen. (Med POt·tratt). 616. lnlwmst från en bikupa ho; C. & H. 

8: Denna kalender ar af missionärerna på Norra Kinas 

61 j. 	 H ~'~\t~~~~~r~n_~ __~~:::- :~ ~: ~ ~ ~-~ ~ ~ ~::::: 1)000: 
missionsfält såsom en tacksamhetsgärd för kärleksfullt sam 618. M. J., Ramsbergsbruk ____ _____ ___ ___ . __ 5: 

arbete tillagnad vårt lands missionsvänner. )1. J., Söderteljc _______ . _________ . _______ _
61 9. 	 S: 

illatt. 28: 19 _____ ._. __ . ________ _.________ . __Rekvisitioner insändas till Sinims Lands för/aJ{, Malm 620. 	 JO: - 
621. A. M. gm E. B.• Oden",i . _____ ____ ___ S: torgsgatan 8, Stockholm. 
622 . Fran ln(g gm d:o __________ ____________ .__ 10:

Pris: 7 j öre. Vid rekvisition af minst 10 ex. läm 62 3. S. & C. E . J., Lindcsberg _________ .. ____ _ So: 
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»Sinims Land, 
Missionsblad för Svenska Missionen 

i Kina » 

börjar med ar I905 sin Io:de å rgång och kom,mer, 
vill Gud, att liksom under föregående år utglfvas 
med ett nummer i börja n af hvarje månad. 

Tidningens hufvudsakl iga uppgift, b~ir äfve~ 
hädanefter att redogöra för mlSSt071 C1Z t .l(ma. FöIJ
ak tlin'en komma llledddallden a tt ingå dels rörande 
ftjr/uZUo'll dola z' allllldnltct ute z· ./{z·71a, dels från 
i/eld eget JIlzsszo71sfiilt _båd~ i for;n af b~rf jr/m 
Jillsst'olldrcnta och Si/let slasser fran de oltka sta
tionerna samt g enom ill1tstralzoner, Vidare komma 
att i tidningen införas 11lZsslollsjörcdrag eller andra 
Smä,T(,' adlklar, afscdda hll "äckelsI' och 1tpp
b)'ggdi·C. strädda ou'ltdc-rrdttelser (rån . andra Hilt 
sam t berättelser fra!l JIlZSswllsz l a-rldcll , LIksom under 
före o'ående år komma särski lda tacksägelse- och 
bihl~llmll'1l att i hvarje nummer inflyta. Från olika 
håll hafva vi erfarit, 'a tt denna lilla afdelning af tid
ningen haft stor betydelse sär~kildt [ör de små 
bönekretsar, som här och hvar bIldats I landet, och 
hoppas vi, att antalet af dessa ytterligare skall ökas 
rrenom dessa direkt från våra missionärer insända 
~pprop om förbön eller maningar till ta cksäg~lse . 
Till uppmuntran såväl för medlemmarne af b?ne
kretsarna som för andra mi ssionsvänner och Icke 
minst för vå ra syskon ute på fältet hoppas vi under 
näs ta år all t emellanåt få lämna meddelanden om 
det arbete, som för missionen utföres inom vårt 
eryet land, detta under rubrik Eran ItClllarbetd Vi 
trbo a tt häriaenom samhörig hetskänslan bör kunna 
'b •. 

blifva ännu starkare än förut mellan mISSIOnens ar
betare ute och hemma. 

Vi vilia äfven begag na detta tillfälle att uttala 
vårt varm~ tack till a lla dem, som under det gångna 
året understödt oss i arbetet särskildt genom att 
verka för tidningeris spridning, och hoppas vi att 
alltjämt få påräkna samma välvillig-a unders;ö~, ja, 
a tt antalet af detta slags »medarbetare" ma okas . 
Ju mer missionen blir Icäll~, dess me~ z'ntressc väc
ker den, Och ju s törre Intresset bltr bla r:d Glids 
folk, dess flere blif\'a de, som i kärldum o.!ltr'l!zL~lg·
lid och /rogm jurbön vilja uppbära denna vIktIga 

b
O' ren af Guds stora riksarbete på jorden. 

Tidningens pris hos redaktionen är för helt år 
kr. och för haW\r 50 öre. För dem, som prenu

merera på posten, tillkomm er 35 öre i postporto. 
(se sid. I0 '1 j. . 

P r enumerantsamIare erhålla hvart 6:te ex. g ratts, 
när de insända rekvisition direkt till redaktionen, 
S0111 da betalar postportot. När mindre än .5 ' ex. 
tagas, bör prenumeration ske på posten, 

Sänd till Finland, "1orge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar »Sinims Land » kr. 1,80. 

Profnu mmer sändas på begäran. Adress : }) 
Malmtorgsgatan, Stockholm. 

Stockholm i dec, 190 4, 
Redaktz'Olh·ll . 

Änglarnas lofsång. 
~\.ra vare G\ld i höjden, frid pr, jorden, 

till män niskorna ett godt behag. L \lk. 2: 14 . 

Det är, som kunde de himmelska härskarorna 
icke längre hålla lit med att tiga, så jub lande ut
brista de i det lof, som människorna så län ge och 
skamli a t förhållit sin Gud . Vilj a 'i)l' låta denna hög 
tid gt förbi utan att af helt hjärta sluta oss till 
denn a skara, lItan a tt det ockstl för oss blir ett be
hof att sjunga Guds lof? P å det att Herren må 
föra oss härtill och kunna gifva oss en evighets
vinst, vilja vi i dag närmare betrakta denna him
melska lofsång. 

Det första, som trängde fram ur änglarnas 
hjärtan , ..och som tona~e g.enom luften, ~ar detta 
ord: ~ Ara vare Gud z Izöjden h> Den hImmelska 
härskaran , so m kommit för a tt i tillbedjan fira denna 
stund i Betlehem, uttal ar hä r klart, att Glid blir 
ärad däruppe i det höga, att han s ära där icke bli.r 
honom beröfvad såsom här på jorden, där mänm
skorna tillbedja allt möjlig t annat i stället för Glid, 
ja, dä r de i stället för att hembära honom lof bringa 
honom vanära. K ej, hvarest de saliga och äng
larna äro, där k om mer Gud till sin rätt . I den 
oräkneliga skaran af återl ös ta och saliga andar s tå r 
såsom det första af allt : Guds ära, Där tager man 
icke ifrån honom, hvad honom tillhör. Skulle icke 
helt naturligt alla skapade va relse r i stoftet tillbedja 
honom och vid hvarje andedrag gifva honom ära 
för allt, hvad de hafva, äga och få njuta af? 

:Men hur ser det dit ut bland människorna och 
det icke blott bland dessa millioner af från honom 
affallna utan äfven bland dem, som mena sig vara 
gudfruktiga, som själfva anse, att de stå i rätt för
hå llande till Gud? Huru mång a bland dem är det 
icke, som vanära Gud, i det de sucka, a tt han 
lägger på dem en alldeles för tung börd.a och .icke 
sörjer för dem, såsom han borde ? Man vdl så garna 
gå sin egen väg och tvinga Gu~ att villfa.ra ens 
egna önskningar, Gör han det lcke, d~ a~, man 
missnöjd med honom liksom med en försumlIg tpnare, 
och då är det helt naturlig t, a tt det icke kommer 
något Guds lof öfver ens läppar. Det är ju ,oc~så 
alldeles tyst med lofvet inne i hjärtat. :Men I hIm
melen blir Gud ärad, det är visst. Och vill du vara 
en himmelsborgare och besitta medborgarrätt i him
melen, då måste du tillhöra dem , i hvilkas hjärtan 
G uds lof i sanning bor. 

" Ltd r,,;; ur en preJ ibl1 :rf II. Coerpcr, lelb re mr Ki n:r. Tu, 
land :\Iissiollen i Tysk land. 

I 
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Genom denna lofsång förkunna också änglarna, 
att ett nytt skede skall inträda för jorden, att också 
där Gud skall komma till sin ära och det just där
igenom, att hans Son icke aktade såsom ett rof att 
vara jämlik Gud, utan förnedrade sig själf och blef 
ett ringa människobarn. - Han, genom hvars alls
mäktiga hand allt har blifvit till, steg hit ned till 
jorden, på det att människorna en gång skulle få 
sina ögon öppnade öfver sitt dåraktiga, fridlösa, 
förbannelsen underkastade syndaiif, att de så måtte 
blygas och börja gifva Gud ära. Huru långt har 
han i detta afseende kommit med oss? H uru nära 
äro vi i våra hjärtan förbundna med den himmelska 
härskaran? Huru mycket lof och huru mycken till
bedjan har" väl i våra hjärtan framkallats genom 
vår Guds stora gärning där i 13etlehem? Verklig 
julstämning bor blott i ett förkrossadt hjärta, i ett 
hjärta, som blyges öfver allt, hvarvid det hållit fast, 
och hvarför det af människor velat aktas högt, som 
nedfaller i stoftet och gifver sin Gud äran. Ja, ett 
sådant hjärta erfar, hvad sann julglädje är; ett sådant 
hjärta är saligt. 

Sedan änglarna förkunnat Guds lof, utbrista de: 
fi'rtd på Jorden l J ag har mången g ång hört män
niskor säga: "Sedan den där natten har jorden redan 
stått J goo år, och ännu har det icke blifvit frid 
bland folken, frid i hemmen, frid i de enskildas 
hjärtan. Huru går detta ihop ? Ja, det är ett under
ligt ord. Huru kunde änglarna vid anblicken af 
all fridlöshet på jorden sjunga och jubla: Frid på 
jorden? De göra det, emedan de se detta barn, 
som har kommit för att stifta frid mellan Gud och 
människor. S il långt detta barn's spira räcker, är 
det frid på jorden, en frid, som icke kan störas af 
något i denna värld. Jesus Kristus har till jorden 
medfört en frid, som härstammar fran evigheten, 
och som hvilar därpå, att detta, som stod emellan 
Gud och människan, syndaskulden, blef borttagen. 
En hvar, som blifvit ett med Jesusbarnet och som 
tillhör hans stora fridsrike, har frid och bevaras 
i frid. 

Säg, har väl julhögtiden fått bringa ljuds frid 
in i dz'tt hjärta? Har det blifvit dig' klart, att detta 
lilla barn har åtagit sig att stifta ' frid mellan Gud 
och dig) En hvar, som kommer till detta barn , 
skall erfara, att det verkligen gifves frid på denna ' 
jord, äfven om tusenden bestrid.a det. Tillhör du 
den skara, som trots den strid och den ofrid, som 
ännu råder bland så många på jorden, dock har 
frid i ditt hjärta? 

Lika visst som änglarna kunde sjung'a om ära 
i höjden och frid på jorden, kunde de ock tala om 
ett tredje : till mä1lltZskorna 7Jålbeltag'. Också pil. 
detta ord stöta sig många och det icke blott världs
barn utan äfven sådana, som vilja vara Herrens. 
Det gifves många kristna, som tänka, att Gud icke 
kan hafva något välbehag till dem, och som hålla 
det för ett förfärande högmod, ja, för villfarelse, 
om nil.gon menar sig kunna lefva Gud till behag. 
Och dock gifves det människor, som äga Guds väl
behag, och som veta det, äfven om detta bestrides 
af andra, ja, om tusenden påstå, att det icke är så 
utan förklara: >l vi vilja förblifva nyktra och icke 

tro något så förvändt.:, - Jesus har kommit 
just för att på jorden vinna ett släkte at Gud, till 
hvilket han kan hafva välbehag. Han har kommit 
för att lilta sitt ljus lysa öfver syndens afgrund, men 
icke blott för att människorna skulle se djupet af 
sin synd utan under strålarna af hans kärlek böja 
sig i stoftet och blifva människor, som genom hans 
nåd föra ett lif Gud till behag. Aposteln Paulus 
har sagt, att han, vare sig han är hemma eller borta, 
sätter sin ära i att vara Gud behaglig. Och det 
gifves ett folk på jorden, som framför allt annat 
sätter Guds välbehag, som icke blott då och då 
hastigt som blixten griper den tanken, utan hvars 
grundsats det är: »J ag vill leh'a, min Gud till be
hag. » Denna grundsats skänkes oss genom den 
Helige Ande vid barnets krubba. Och till utfö
rande af den "grundsatsen gifver han oss sedan 
äfven kraft. Afven med alla våra brister kunna 
vi vara Gud till behag', om vi blott stå i rätt för
hållande till honom, om vi med våra fel och brister 
komma till honom och bedja honom att äfven hela 
den skada, som af oss kunnat vållas. 

:\[å det blifva dig gifvet såsom Guds julgåfva, 
att du vill tillhöra de människor, till hvilka Gud 
har välbehag! Skola vi icke böja oss inför Guds 
ansikte, ödmjuk;),' oss och blygas, att vi hittills icke 
haft detta mål för ögonen) 

Den himmelska härskarans lofsåug uppstämdes, 
så snart ängeln hade framfört sitt budskap om Frälsa
rens födelse. Genom honom skulle Guds ära åter 
upprättas, genom honom skulle ett fridens folk sam
las, som skulle stå fast midt under jordens kamp 
och strid, ett folk, som skulle vandra Gud till be
hag midt ibland millioner, som lefva ett lif Gud till 
skam och vanära. Vill du också höra till det folket ? 
Gud vill gifva dig' det såsom en verklig julgåfva. 
Han vill få räkna också dig till det utvalda släk
tet, om du anförtror dig- åt honom, hvars kärlek 
och salighet i dag lysa o~s till mötes. Amen. 

Mission sverksa m heten .Kina 
närvarande tid. 

Några lanbr at /.J. H. IJOSI<', C. L r- r:s mis" ionsd irck tor. 

Det lider inte t l\'ifvel, alt i K ina för niirvarande 
0pp na ts myck et ri ka tillfa llen fö r missionsverbamllet. Jag 
behöfver hä r b!ott i förbigi'tende antyda d e n ILka tydliga 
som vidtgäend e förändring, som i alla folk klassers upp
Wrande visat sig gent emot oss och vflr ve rksamh et. I 
stall e t för den slöa likgiltighet och föraktfull a fiendskap, 
som förr voro råd::mde, finna vi nu pa aHa håll \'illighet, 
ja, i många fall till och m ed ifrig astun c\ an att tillgodo 
göra sig allt, ln'ad lilrarne frän Västern hafva a tt med
d ela . 

u nder beröringen med folket komma emellertid vi 
missionärer ~nart underfund med att d e tta nY\'ukn a c\ e in
tresse till största delen , om ej helt och hållet, samman
hänger m ed de t poli tiska och ko mm ersiella Jifvet. D en 
latthet, m ed hvilken boxar up proret dä mpades, i förening 
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med ho f\'els nykt t ill Sia n fil' I <) OO, har öfvertyga t ganska 
må nga um nö(h~indigheten af att t illagna sig Västerlandets 
vetande och vikten af att ej dröja med att söka för
\'~i rfva sadan kunskap, som kan betrygga deras natio
nella bestand och vä lmakt och st~LlIa dem i jämbredd 
med de Nriga moderna folk en, 

Sed el frfll1 11li5sion~irens synpunkt har denna för
ändring hos fol kel visserligen sina nackdelar men ock 
~itt st01:a viirde, Vi få därigen om bättre tillWlle än rurr 
all gen om p reJikan och shiftspridning till deras bnne
dom fö ra den sa nning, som a r uppenbarad i de heliga 
skrifterna, hvilka \'1 filtt uppd rag at t öfverlämna 
till dem; och de lta gäller ej blo tt om hamnstäderna 
utan i större och mindre utstradning om nästan alla 
provinserna, 

Numer är de t rätt vanligt, att missio närer, som ar
beta i det inre af landet, blifva ombedda af stfl.ndsper
so lter och köpmän iSladerna rund t omkring att komma 
och unclervisa dem i »Västerns religion» i af dem själfva 
fö r änc\amälet iorclningstiillcla lokaler. Jag har här med 
afsikt anviindt uttrycket »'Västerns religion », ty denna 
å:" tun dan att ffl underv isning i vill' religion beror ej pil 
n ftgon insiktsfllll uppskattning af den kriSlna tron - att 
sa är !':irhfdla ndct, ~i r klart daraf, alt den ju är niislan 
helt och hållet okind för dem,'" Sasom jag redan på
pekat, erLlnna dc, att Vasterns nationer hafva kraftkällor 
till sitt förfogand e, som de hittills helt och ha llet varit i 
saknad af, uch, di missionärerna i deras ögon ätmin
~tone för n~irvarande aro nara nog de enda representan
ter för V~lsterns kultur, med hvi lka de komma i beröring, 
ar det naturligt , att de van da sig till dem för att erhälla 
den unden'isning, de Linna behof af. 

Hmu skola vi nu såsom förkunnare af evangelium 
och lararc i den kristna sa nningen göra basta bruket af 
detta sa kernas liige för utfUrande af var t uppdrag ? Om 
\'i blott tillmötesgå folkets begar efter und e rvisning i si
dant, som kan satta dem i stfmd att indiv id uellt förbättra 
silla lefn adsvill kor och nationellt ställas i jHl11bredd med 
dc civiliserade folken , skola vi helt viss t erhålla stora aJltjamt 
\'ii:-;and e skaro r af villiga liirjungar och sjalfva i allt stiirre 
ut~traclming blih'(l förmedlare af Västerns kultur, Detta 
ar dock nflgot helt annat än att arbeta [ör införandet 
af sann oc h lefvande kristendom. 

Det ar ej n ödv~indigt a tt nu dryfta fragan oUl 0nsk
v:irc\il eten af Kinas refurmerande till likhet med V:ister
lanclet. D enn a fraga ar sflsom de l1esta frågor, hvilka 
beröra stora delar af männ iskosläkte t, mycket inveck lad. 
Man miiste dan'id taga i betraktancl e ej blott elen in
verkan, det skulle hafva på kinesern a sjalfva utan också 
betydelsen clara! för den öfriga varlden, Det finn es vissa 
påtagliga sbl, som tala för ett sådant reformerande, 
Ärren d en ytligaste kannare af Kina inser, a tt oandligt 
mycket lidand e och stora förlus ter af mannisko lif skulle 
förekommas genom utbredande af Västern s kultur och en 
först1l.ndig tilliimpning af densamma på nu rådande fö r
hit llanclen. D en moderna ingeniörskonsten t. e:-;, skulle 
öppna tilltrade till oerhiirda rik ed omar af mineralier och 
sftluncb hC'ja det allmäJ1na välstflnclet , liksom förbättran" 
det a f kOll1munikationerna i hög grad skull e underlätta 
t ill fu l' 'eln af lir."medel och cl Hr igenom af\'ärja hungersn öd. 

'" l\Iissfi.ir't:, ,,c! :il' hoir s:, m\'ckct lältare, "om ordet ., K .iao ", 
mc,l hYilketrel igion oft:>. "eteckn:\~ , l\[yen betYlle r Iiiro , y,ten~, ,,10
,.;nli:d\. ~~ k uht och i Yidstriicktarc mening k ultur i allmii ll hct. ujT,' . 

Ingen, som ager vanliga mänskliga binslor, kan resa i 
Kina u l<m atl med djup sm~irta se, hur folket försmäk
tar af brist på kun skap och delta icke blott i mo ra lisk 
och andlig utan odså i mekan isk och vetenskaplig me
ning. :\Ien fl and ra sidan kan ingen Uinkancle m;inniska 
IItan farhåga motse de re$Ulta t, som möjligen skulle följa 
däraf, att detta stora rike med d ess ofantliga folkmangd 
och rika tillg5.ngar komme att intaga en fram stfiende 
plats bland de militära stormal;terna. Såsom vi vela, har 
denna framtid sbild oroat flera af Västerns ledande man, 
Ett moderniserad t Kina har synts dem i hög grad olycks
bfldande för den ö friga delen af den civiliserade varlden, 

Det ligger emellertid ej inom vårt omdl.de såsom 
mi~sion ~irer att besvara denna fråga. H \'ad vi hafva att 
för oss klargöra, är, huru vi under närvaran~e förhållan
den skola kunna fylla vår ansvarsfulla uppgift att till 
kinesernas kännedom föra Jesu Kristi evangelium och att 
bland dem uppbygga Kris ti ky rka. 

J ag behöfver ej upptaga tiden med att nista eder 
uppmärksamhet vid den stora skillnaden mellan den nytta 
Kinas folk kan draga af Västerns vetenskaper; och h\'ad 
det kan vinna genom evangelium, Att här är en stor 
skillnad, tänker jag, alla erkänna , och den skillnad en ar 
verkligen ytterst viktig. Skaparen har gif\'it ll1~i nniskan 

vissa naturliga förmiigor både på kropps- och sj ii blikets 
omrfl de, genom hvilkas an\'andande hon i enlighet med 
s in besUmmelse sa ltes i stand att utforska och til l sin 
ny tta använda naturens krafter och tillgångar. På sii sätt 
hafva unc\er tidernas lopp de olika konsterna, vetenskaper
na och industrigrenarna utvecklats, medfört m ots va ra nd e 
ma teriellt välstand samt gifvit mannisbn intellektuell och 
estetisk njulning. Ett sådant fram fltskridande är natur
ligtvis i öfverensstämmelse med Guds syften och medför, 
användt i det godas och lofligas tjäns t, stort gagn för 
mänskligheten, Det är dock ej nijd vändigtvis beroende 
af kristendomen. Några af dess största triumfer hafva 
vunnits a f icke kristna folk, Vi f1nna t. ex" hur afven 
i våra d<Jgar de stora ldassiska m:isterverken behålla sin 
plats s1lsom mönstcr vid undervisningen i v~lra högre 
bildningsanstalter, och iinnu aldrig ha r det gamla Grek
lands bildhuggarkonst och arkitektur blif\'it öf\'ertrafracle, 

:'Ilen al lt detta är icke Guds rike, såsom det är 
tccknadt i det Nya testamcnte t. D e l Er visserl igen sant, 
att människans naturl iga krafter komma till den bästa ut
\'eckling, när hennes moraliska och and liga sta llning ar 
riktig, och att hon da gör de slörsta framstegen shiil i 
ma terie llt som intelle ktuellt hiinseenc\ e. Ett riittnirdigt 
lif befordrar fr:ska nerver, en fri sk hj ;irna och en star); 
kropp, och frfI n denna sida sedt leder således kristen
clomen , som frambringar ett saclant lif, till den biista och 
högsta utveckling af det naturliga framfttskridandet. 

Men den grundsanning, fd m h vilken en Kristi tjänare 
utgår, iiI' emellertid den, som innehålles i dessa ord af 
Herren och }\{astaren: »Utan att ' en varder födel på 
nytt, kan han icke ingå i Guds rike " , Gamla och Nya 
te~tamentet ~ro i sa nn och verklig mening blott en ut
veckling af dessa innehållsrika ord, På m[lnga olika sätt 
framställas har åter och äter följ nde huf\i~dsanningar : 
miinniskan har genom sync\en blifvit [ra mmande för det 
Ii f, som ~ir af G ud; i sedligt hanseende ar hon fiende till 
Gud; i andlig mening ar hOIl död och fördfirfvad i Guds 
ögon, och ingenting mindre än återliisnillgen genom Jes lls 
Krist lIs och C II nyfödelse ge nont den llelige Ande bli 
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lyfta h enne ur de lla fl'uklans\';il'da Ligc Udl ~tler insiil la 
henn e i ratt fUrhftlland e till Skaparen. 

Hafv~ 11 fö rdrag med mig, att jag på sätt, S0m sk .:; tt, 
framhållit, h\'arl so m f(.ir oss ar den kristna sanningens 
kii rna! Sontliga 111ft anse det öfverllö rligt, men sakens 
praUisLa betyd e lse fij r o;;s missio niirer i dr t kirhftllan
de till Lineserna just und er denna tid kan mflhilnda fä 
galla som l,rsiikt för a lt jag; lagt siirs kild vikt \'id d e lta. 
Jag ö nskar kir beton ~t det fa kLnn, att utg-il ng-spun kte n 
f!.ir all fram g:lI1g i ' uds ri ke ~lr ny Ciidelse g-en om d en H e 
lige Ande, och alt diirfijr v, rt aruete icke har en naturlig 
utan en ö fvernaturlig ka raktiir. Det iir klart, att, om 
incii\' iden eller sambaIlet ide sWr i rä lt fö rhfd!andc ti ll 
G ud , de tiil slut irots alla sina fram steg på förstflndets 
och andra naturliga krafters omdlde ~n lig t sakens natur 
miL te gEt sin undergå ng' ti ll mutes, A anclra sidan s tå r 
de t fast, att, om man dl betr;.'gga en sund och varaktig 
utvecklin g af det miinskliga lif\ 'et sfl viil hos indi viden som 
i samhalle t, måste 1l1,1l1 begy nna med att å ter fijra d em i 
eU rä tt f0rhallande till Gud, Dessa tvii viktiga fakta 
kunn a darför ej nog betonas, att manniskans sbdd ;:åsom 
~yndare och henn e;: trä ld om under syndens makt måste 
mö tas och bekiimpas, 

Ehuru vi alla såsom Iarare i den kristna sanningen 
erl;iinna detta, fö religger h ii r en verklig fara, nämlige n a t t 
de tillnillen , som nu erbjuda sig att gag na kineserna pa 
det intell ektue lla omrfldct, sko la komma oss att kanske 
medvetet gura detta till vart h u fvl1dändam~\l , så att vi 
komma till korta i det, so m dock skulle va ra det egent
liga ~indamftlet med \'år t missionsarbete, Det ligger myc
ken sanning i det tyska ordsprfIket : "Det goda ilr fiende 
till de t bästa», H \'ilka medel och metoder Gud iin må 
ledd oss att an \>änc\a, ~ir det d ii rför af hugsta vikt, a tt 
vi behålla detta klart sasom vart syfte och mal: kineser-
Ilas friii s ning geno m syndaWrl ä telse och nyfödelse genom 
den Helige A nde, Ve oss, om vi ej predil,a evange
lium ! 

Jag' behuh'er \'iil kna ppt nämna, att jag ej tänker 
vidrö ra fragan om lwil ka metoder vi skola anviind a för 
att föra kin e;;e rna till den si nn esandring, som är till Gud, 
och till tro pa vflr I-lerre Jesus Kristus, Vi iiro n og 
alla lifverens om att diskussioner om sudan t a ro lika dår
ak tiga som \'~irdelösa . Olika me toder passa för olika 
miinniskor, och d e tta s to ra land har rum för och behijf
\'er mänga o lika slag a f \'erksa mhet. Hvael son, siirskilclt 
ligger mig om hjiirtat, ar att allvarligt och vurdnad sful!t 
erinra o m vårt heliga uppdrag och vår plikt infö r G ucl, 
Fatta \'i verkligen tillräckl ig t klart , att vi mtt oss anfUr
traelt evangelium af Herren, inför hvilken vi hafva att 
anagga räkenskap fö r vår förvaltning? J ag upp rep ar det 
iinnu en gång: Det H:' ej fraga om, hvilka medel vi an
vanda, utan om det m1l1, vi faktiskt och direkt sWllt fram 
fö r oss, Den \'erk liga framgången af och \'iirdet i vart 
miss ionsarbe te skall namligen m~ltas efter detta mfUs upp
nående, lvlå vi också komm a ihag, a tt de röre lser, som 
faktiskt blif\'it mest fruktbringande fö r sa mhallet i il1lell ek 
tuellt och ma teriellt hanseende, jus t vari t de, som iförsla 
hand haft människors a nelliga val till m~d! Man tHnke 
t. ex. pit kviikarne och metod is terna i England I 

I sammanhang med fragan, pft. ltvacl sUtt d e olika 
slage n af verksamhet skola medf(ira den största välsignelse 
för d e t kinesiska fo lket, tar jag lllig fr ihet att fram 5tulla. 
nElgra tanl,ar af mer praktisk natm , Jag Ulnl,cr, \'i al la 
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,iro (i t'verens o m alt e tt lan d s ;ld~lI t som Kil a b;iSt gagnas 
geno m en mångfald af verksa mh et, l1\'a rvid d e oli ka ar
betarne göra till s il~, uppgift a tt :ign <t sig il t jj :tgun bc
sUimel gren. Erfa renheten har !:irt oss, att man vinner 
mes t genom att uppdel a a rbe tet och l;(lncen tre ra si na be 
möcland t: n, T\'fl mis ionärer sk ulle t. e~. vinna stij rre 
och biit1 rc resultat , o m ele n ene nedlade all sin kraft på 
alt ul:ll'beta kristlig litteratur och el en andre pä att e\'a n
gelise ra , :in om de l1\'ar f0 r sig suk te \ilför:l. bilgge slagen 
a f arbe te, De f0ruls~i tt n i n gar, S0111 e rfurdras hos den, 
som skall ski ila en läroa nsta lt, iiro helt ol ika d em, man 
vill finna hos en p erson , som sbll iigna sitt lif at evan
gelii predikan, D e mis~ion ärer , som nu arbeta i Kin:l. , 
hafva ofta ullalat just denna tanke, Pä sam ma gflllg \'i 
erkänna principen af :l.rbe tets uppdelni ng och ele n där
med samman ha nga nde 0nskvii rdheten af at t hvalj e orga

,11 isa ti on koncentrerar sig på utföra ndet af de t slags ve rk
samhet, för hvil ken elen blifvit bild ad , vilja vi till edert 
()f\'e rvägande framstiilla den fråga n, huruvida det ej fm ll es 
rum fö r en verksamhet, hvarigenom vi inbö rde ;; kunde 
kom plettera h\'arandras s träfva n till d e t gemensamma 
male t: Kinas val. Låt mig genom ett exempel för
tydliga, 11 vad jag menar. Det kanske fin nes i S,tlnma s tad 
ellel' distrikt t v~i nr. e missioner, af h vilka den ena har ar
betare, som sarskildt ä ro dugliga at t und ervisa de unga : 
den andra har en mission ~ir, so m iiger utpräglade gå fvor 
sflso m evangelist. Skulle ej mycket godt vinnas, om t. e~, 

den senare sattes i tili fa lk att h a lla väcke lsemöten j us t 
bland cle unga, som gen J m el en förstniimnda missione ns 
försorg erhöl le undervisning) Detta ii r ej näg t ny t t fU, 
slag. I sj ~i1fva verke t har det mer än en gång prakti
sera ts i skilda dela r af landet och det m ed mycket goda 
resul ta t. Jag ville dock under bön till Gud bedja eder 
a lla öfverväga, om de t ej med fö rd el kund e an viindas i 
sWrre utst räckn ing, ~ln som skett. Detta skulle medf0ra 
iinnu en fijrd e l. I Sil mma m[ln missioniirerna pfi delta 
satt komme i narmare beröri ng med hvarand ra, skulle de 
me r lära att uppskatta hvaranclra och intressera sig för 
h \'arandras arbete. Vara hjärtan och sin nen skulle vidga :; 
och vHrm as, och sa lunda sku lle vi fUras nil rm,lre fön'erk
liga nd e t af vår t idea l: enhet i h jiirta och syfte i f0re 

n ing m ed mii.ngfa ld i verk sa mheten , Vi sk ull e ej hell e r 
vidare gijra O:iS sky ld iga till de t nu SEL vanliga och sbd
iiga m isstaget att anse andra missioner, hvi!ka ej arbeta 
i samma riktning som vår, sa klla allt intresse fö r just vEtr 
gren af verksa mhe ten, D et iir n<ltlll'ligt, att d et gifvcs 
vi ssa påtagliga gr(lnser, ino m h vilka denn a sa m\'erkan bur 
;lga rum, Det \'Ore ju oriW 3lt lit ta sig fö rlama, eller 
hindras i sitt eget a rbe te fU r at t komp lettera en annans, 
Men fr ,.nsedt detta, kan man ej undg5. att ka nna, att 
det fll1nes rum fö r mer sa mverkan, och att de krafter öch 
gåfvor, som fi nnas ibland oss so m miss ion:irsldtr, borde 
bättre, iln so m nu ar fallet, afpassas efte r förhålland ena 
fö r att komma ti ll bättre a nvändning. 

Genom att öfva praktisk g n:enskap och ö msesidigt 
hj alpa h\'aranclra, skola vi rniss i o n~ire r lyckas Wn'erkliga 
grund villko ren för el en enhet bland d i"; l,inesisb för:; am
linga rna, som \'i all a erkä nna unskvli rd heten af och upp
sUlIla Sii.SOfll "ål't idea l. Men det, a r mOjl igt att förvHxla 
falska mynt m ed äkta. Valmenande fi.ir:; lag kU llna up p
guras fUr enande af dc oli ka kyrkorua, men, de t må vi 
komm a ihElg, i liingden kommer d e t perso nliga fijrh~t1l a n

dct mellan ('S" mi ssion:lrer at t bes tii lll l1l a stall ningen , Den 
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\'erklig-a enheten bla nd d e kri ~ tna i dir tid hindr~~ ~ I11cr 
genom förcl(jll\ar och ömsesidigt misstroende, någo t som 
har sin grund i ukunnig-het och missförstånd af andras 
:Irbete och stflndpunkt, än genom den skillnad i yttre af
secnde, som fö re finnes mellan de olika samfunde n. Ack, 
mas te \'i ej bekänna, att, om vi mera beaktade det kristna 
budet att förek omma h\'arandra med hedersbe\'isning och 
alt i ödmjukhet akta den ene den andre högre än sig 
sjalf, v5rt gemensamma arbete skulle blifva mer fru];t
biirande, än det är ) "Sen till , att I icke förakten en 
enda af dessa sm å,. S0111 lro på mig », är en varning, ut
talad af \'år \'iilsignade Herre, Och i Gamla testamentet 
haf\'Cl \'i ett liknande uttalande af Salomo: »Daren lastar 
sin brodeL » Bndet lyder: »heclren alla ' ,) Och det är 
alldeles visst, atl d e n, som fö raktar andra, isynnerhet om 
de äro medbröder i tron, darmed blott bevisar sin egen 
litenhet och cHlrskap, 

Skola vi ej såsom Herren Jesu Kristi med tjänare, 
afskilda af honom mr detta stora och härliga kall aLt 
\'erb hans \'erk hiir i Kina, ocksa taga at oss dessa ord 
af den store aposteln: »Lå tom oss akta på hva rZl ndra 
för att upplifva till brlek och goda gäl'llinga[»? Det är 
en a illl\~in ()n sbn biZlnd oss missio närer, a tt Gud rikligen 
ska ll viilsigna oss i \' ft rt arbete och föröka vårt antal 
under d e oilrmas te tre fll"en, Må vi då, under det vi 
~Uindigt och alh'arligt bedja om denna sak, ej underlilta 
;ttt, i Il\'ad P~l oss ankommer, på basta s;l t! använda de 
medel, som reclan st ii. till vå rt förfogande! 

Trohel. 
Af i l>!;"'l Stålila/llllLa!' , 

,, )11' det icke troltet, Hen"e, 
SOl!! diJla ögoll söka ,: » 

B r()cler, sy~te r, iiI' du trogen , 
trogen uti smatt och sto rt 
att :;a ut elitt brle kss;icle 
uppEI Il\'arjc pl a ts och (jrt ) 

Troge n a tt i ord och hand ling 
följa sp:t re n, Jesus gft tt, 
at: uppsöka \'ilsna faren; 
trogen mot det ljus, d u f,'ltt) 

Troge n ~\tt i bö nell ligga 
inför n5dens helga tron, 
Zltt om nfld och krart d ;ir Ligga 
till e n \'andring uti Lro n:; 

Trogen uti m orgonstunden, 
trogen under dagens id 
intill sena afto n timman 
köpa lifvets dyra tid? 

Trogen lyssna efter Anden, 
som i hj;irtats helga vrå 
manar stilla och ikarlek) 
- .\r d u \ill ig fö lja da ? 
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Troget \'ittn a 0111 din JeS l! ~, 

o m hans Uirlek och hans makt 
till aLt frälsa uLur nöden, 
synden in i världen bragt I 

Trogen att dig själf försaka 

och den smala vagen gEt, 

som din Friilsare utstakat 

för att lifvets krona m, 


Endast den) som troget Iiiper 

llppft vädj obanan fram, 

får till slut e n oförgänglig 

krona af Guds dyra Lamm, 


/Iför {~ud ar ingenting omöjlige', 
Af IJ~l!g'o Lz'nda. 

Strax efter min återkomst till Kina gjorde jag ett 
besök i byn Pei·ch uang, där vi hade en liten församling 
af troende. Blanc! de nyomvända, som tillkommit undei' 
min vistelse i Sverige, var afven en kvinna, so m sades 
vara " konstig », Hon hade en gång under mannens bort 
varo i sin niwlskan tagit ned och slagit sönder alla hus
gudarna. Vid hemkomsten blef mannen häraf så upp
retad, att han Ufverfö ll och pil. det grymmaste misshand
lade hustrun. Några af slagen träffade hufvudet, 8fl att 
hjärnan skadades. Dft mannen sedan ej kunde fä hustrun 
upp frän golfvet, blef han rädd. Men det var då för sent. 
Hon visade sig enligt grannarnas mening vara svagsint. 
- När jag trarfade henne i kapellet, gjorde hon på mig 

ett så öfverväldigande in tryck, at t jag ej kunde återhälla 
tårarna. Hon syntes mig mera " uppfylld med Anden » 
an »svagsin t». Hon talade som en gammal, erfaren kristen 
och klart och flytande som en skolkar!. H o n syntes, 
berättades det mig, ständigt lefva inför Guds ansikte, för
nimmande hans \illbehag i sin sjiLI. "Guds Helige Ande », 
snde ho n till mig, " har gifvit. mig en obeshiflig frid ; han 
ullden'isar mig c1Z1gligen om Guds \·ilja. J eSllS har dött 
för mig på korset, han ha r bereelt eLt rum flt mig i 
himmelen och skall snar t taga mig elit till evig frid och 
glac1je ». I sina böner framhöll hon särskildt tvii ämnen: 
att mannen mihte blifva om\'~Lnd, och alt hennes hem 
mcd elen stora salen i m å tte blifva en samlingsplats för 
G uds fo lk, - Förra sommaren, då döden skördade sfl 
m[lnga orCer härute, tick äf\'en denna kvinna ga hem i frid . 

Omstiindigheterna ha sedan hindrat mig från att be
söka p la tse n tills helt nyligen, cif! jag reste dit för att 
bcse den nya gård, som Pei,- chuang-borna köpt tiLl SZlm
iillgslokal - den gamla lokalen hade blifvit för trång 
och för at t i denna anordna ett större möte. Dömen 
om min glädje och tacksamhet till Herren, clft jag får 
höra, att denna gilrcl iir just den ofvf\n omtalade kvinnans 
f. 'd, hem! Hennes ma n bodde vid mitt besök ~Lnnu 
kvar i ett af rummen men var nu en Jesu liirjunge! Jag 
fd\gacle efter hustruns sista stunder. » Hon \'ar mycket 
lycklig " s"Zlrade han, »och talade ständigt om Herren. 
D å hon till sist ej orkacle tala mycket, sade h on blott: 
»Helige Ande, Helige Ande' » Till sist utropade hon: »Han 
kommer! Han kommer!» Och så frigjordes elen langtande 
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a nd en frall ,.;tvflhydcb n, l\ [an nens Ill Vl$ti'tnd \"~Ir nu hrtl lel: 
kli) ber V III \'ara förböner. 

N ii r \'j få se och höra, h m u den ~iclla s~ide n sålullda 
gror och bar frukt genom H errens kraft a[\'e n i de n 
kargaste jordmå n, böra vi dä ej lo fva och tacka? Det 
är en förmån alt fil bedja och verka, för at t evangelii 
segerfan a skall biif\'a planterad i de mfln ga bFlr och städer, 
som än nu aldrig ,.; elt en glimt af eva ngeiii ljus och baft. 
Snart skall e rangelium \'a ra preclikadt till ett vittnesbörd 
för ::lIla fo lk odl hedningarnas full he t vara ingå ngen , V år 
K onung skall då uppenbaras med sin fr:ilsning, och "lwar 
oc h e n skall fEL lön efter ~ itt a rbele :> , 

K ar i vftra »kristna » Lin der de, som veta sa nningen, 
m ed förakt förkasta. den - lå t oss d il vända oss till 
hed ningarna ! De göra mo tstånd, därför al t de ej kanna 
sa nningen, och dä rför at t de frukta , alt den nya fö rkunn else n 
i stället fö r sann ing ä r en farlig \'i llfarebe, Detla fii vi 
stii ndigt höra bekräftelse pft af våra nyomvanda, so m saga : 
»vi visste icke, h vad denna lära innehöll", L fl t 0";5 bedja, 
arbe ta och hoppas a[\'en d~ir, h varest för mä nsk ligt öga 
in tet hopp ar! »H oppct skall icke: lftta komma på skam.» 
De heliga skrifterna lasas i hemlighe t af tusenden i detta 
la nd , och mil ngen fra mstående man ar öfvel'tygad om 
sanningen : fas t ha n ä nnu ej fil tt mod att visa det. 

Sil. förhå ller det sig med en man (handlande) i byn 
Sllcnchuang, Han blef för någ ra år sedan gift med en 
troende kvinna , Henne har ha n seda n dess hfdlit a f
spiirrad frä n all beröring med de kristn a. F ör en tid 
sedan kom han till v~ r stora öfverraskning till värt hös t
mö te i Ish'i, Och nar jag förra mänaden ko nt pil mi t t 
fUrs la besök till de t nya k,lpellet i Suenchuang, kom han 
äf\'en dar tillst~ides och tog emot mig, H,lll bjöd förs t 
på te, klistrade sedan papper i mitt fö ns ter och kom till 
sis t med en ta ll ri k full a f ägg, allt i erkänsla [(jr erha llen 
tandliikarehj älp , Han ha r ann u ej mod att P~l ljusa dage n 
ko mma till mötena och därigenom ll tsätta si", fö r grann a rnas 
speord, men till afto nm ö tena efter mörh ets inbrott kom
mer han - en riktig Kikoclemus, Han iir nu angehige n, 
att tro encle grannkvinnor skola komma in till ha ns hustru 
Wr att läsa och sjunga med henn e , D et kan dock ej 
dröj a langc, fö rr än befrielsens timme slfi r för d enna 
kvinna, som sedan höslen 1900, inncsUingcl i detta hcm, 
ensa m fått kämpa emot hedendoIlIens m akt - och för 
mannens fräl sning. 

"Kristus har gifvit sig själf för \'ara synder, alt han 
sk ullc ul taga oss frEm d en n;[n'ara nd c onda \'(irlcJe n, » 

o"frälsta sasom genom eld". 

Bland de vänner, som vid vår flterkol1!st till Ban
ch 'eng mötte o ch viilkonlIlacle oss redan tre mil ut anför 
staden, var en man, vid namn Ch 'eng-Ting- tao, Kort 
efter vart uppbrot t friln Han-ch'eng fö r något öfver tre 
ELI' sedan kom han till statio nen och afvande sig fd m 
opiulll und er syster E. Sandbergs t illsyn, U nder tiden 
blef han påve rkad af sanningen, l1\'arfö r systra rna, enar 
han var utan arbete, la to ho nom kvarstann a och g0ra, 
11\'ad han kunde. Vid sy5trarnas flykt fr ån stationen var 
han a nnu b'ar och fi ck sedan af missionen sit t underh åll, 
hvar fö ru ta n han sa keriigen icke hade öfverlef\'at den da 

rild~llld <.! hllngersn _i de n. I L n:; brur <x h s<igerska mcJ 
ba rn sa ml fl e ra fattiga (ran hans by sVlllto d e nn a lic! 
iitjäl. V id brod c:r H. T jiiders u pp ko mSl h it GId af någo n 
a nledn ing Ting-taos a rbe te gifvet ä t en anna n, och h;~ 1l 

fic k suka sit t uppeh:ille pEt an na t hå ll. SV::lg till kroppen 
och s \'ag i tron föll han snart fö r frestelse n a l t vie! \'issa 
tillfiillen llpphj:llpa s ina l; rafter med med icin er, inn ehä llancl e 
opIum, 

Vid d ir hitkomst bc?,:irde han fit er att [l niigo n 
sysselSättn ing hvs oss, hvil ket vi med bans hi:toria Wr 
våra ögo n niippeligen kunde neka hon om. Anda t il['; 
fö r näg ra vecko r sedan tjänade han hos os ', da ban, 
trö tt och klcn, tog sig en mfl nacls h vila. I-Lirllncler b \C 
sökte han sin hemby och några sJa!;lingar, hos \l\-i lka 
han inSJukna de, Fö r en vecka scdan å te rkom han h it 
så utmattad och Wrb i, att ha n icke kunde vare sig ala 
ell e r dricka, och elt par daga r därefter s lutadc han si l t 
ga nska bekymmersam ma lir. 

K ort efter vär hilkomst beg:irde han att fä bl i döpt, 
men Unnu nagot oviss, om han verkligen u fv ergåt t frå n 
död till lif, kund e jag ej vid vart sista stormöte be vilj a 
hans a nhall a n. Sedan har det ock visat sig, a t t ha n i 
hemlighet anvä ndt opiepiller. Detta aaktad t t\'i flar jag 
ej på, att han trodde på Gud samt pa Kristus s1bom sin 
Fraisa re , Både enski ld t och orrentlig t bru kade han ock 
bedja, Ehurll: icke up plagen i fö rsa mlingen tro \'i, a lt 
ha ns själ "såso m genom eld » barga ts f(i r evighe te n, 

* 

En hustru till vår f. d, lärare i gosskolan hijrde, be
dröAig t nog, ti ll et t af d e många o lTer, som för två fIl' 

sedan ptl g rund af dftiig och olillräcklig föda d ukade 
under. Huru hjartskärancle de t iin var af t hör,l, det 
h ustrun till en, som !; tått os~ så nara, på sa vis få tt s;ttta 
lifve t till, var det d ock clarvicl en glilJjande om3tantl ighet, 
so m bör påpekas , 

Samma dag, som hon slutad e silt lif, \' ro henne, 
pl iigor synnerligen svära. Hon ropad e dar und cr högt, 
stundo m pft si n mod er, som dock ej I:ingre fanns i lif\'c t.. 
st undo m pEl de olika gudar, SOIll hon phig~,t t ill bedja , 
Liraren stod förtvinad \'id hen nes blide!. Hans st:l llning 
till Herren, so m vi fö rut ej rull t fCirstAtt, mås te n\! a f
guras, DZI hans hustrn3 n 'Id rop \'i:mcl e sig "::lm fö rgiifves, 
u tbrast han slutligen: " l\Iin vän , det gagnar ej till n ågu t 
att ropa til l våra gudar, som i sjalfva \'erke t inga gudar 
aro, hvarom jag ock förr o fta ta la t med dig, Bcd i 
stall e t till himm elens G ud i J esu namn l Tö rhand a s kall 
han stilia di na plågor, Wrl tlta dig dina ,ynder och resa 
d ig upp igen < » Frän samma ögonblick bii lj il de ho n ropa 
till Herreil o m fijrH'ttebc för sin synd, om fraisning från 
smiirtol' och d öd, Sedan hon en kort stund bedi t Oll1 

samma sak med ungef:tr samma ord, inso mnade hon godt, 
ett tydl igt be\'is på, att sm~lrtoi'na \' 0 1'0 ö fver. Efter ett 
par timmar slog hon ilter ll pp ögonen, hViln' id mannen 
frägade: " Hum k;limcl' du dig nu» ) Hennes enda, m ed 
s\'ag s tämma a fg ifna s\'ar blcr cl fl: »T Hck Jesus, tack Je -su:; , 
tack J esus», och sa var lif\'e t slut. 

Hviiken af dcm, som IHs t, a tt »hvar och en , SOm 
åkalla r I-Ienens na mn , sk\ \! varda friil st,>, d lgttr väl bc
tv iRa , alt denna hinna gick hem i frid) PEI l ~i rare n$ 

spörsmål t ill mig för n flgra dag;lr sedan: "Tror pasto rn, 
att hon bier, fralsl); måste j ag s\'ara : ;' J a, j ag kan ej tru 



TO·'f Sill/IMS LAND. 

'In na LJ . LUrvid Im ·) l en gliicljctår fram ur halls (irr() Il , 
och han lil bde : o}"rfu\ den stund hOIl d Og", har jag- ej 

::: 

E n man vid namn Sieh, hva rs broder haft en b~,nk
a l(;ir har i stadeIl , elen enda a ffa r flir öfrigt, SUlll, di\. jag 
fö rst kom hit, \·Clgac1c hafva med oss att skafTa, började 
förliden höst visa ett sa rskildt intresse för san ni nge n, K ort 
darp Et blef ha n sjuk och kallade da. till sig en grann
hinna, en af va ra sökare, O\·anligt förstflndig och nitisk, 
förstod denna kv inna aH kort oel! tydligt framställa för 
honom fraisningens v:ig och det ej bl tt Sfl, att han med 
sitt förständ fat tade del, utan S;l att ha n lällg-tadt efte r 
alt betrllda viigen . Han bad henne tillsammans med sin 
hustru bö ja kn:i vid ha ns bädd för att bedja fö r hon om, 
"Det \·ill · jag g:i rn a gö ra », . va;ade hon, :> dock med vill
I·o r 'l tt l~i ~först ta r bort edra husoudar och för öfrigt al lt 
l~arilll~e, som ty der pil tillbedja n" af afg-udar. " De tta 
skedde genast. rXi rpfl bijjde de bftcla hinnorn a k!lii för 
.fferFm, h ustrun fl\r U.irsta gflngcn. Sieh gladd es at, alt 
han filt t bctriida elen 11\·a och Icf\·a r de v~i gen. !\ ;\ ; ra 
dagar sena re kommo min hustru och sy5ler Bengl: '-lI1 
till namncla troende kvinna för att i hennes hem halla 
ett uppbyggelsemöte för de in tresserade l,v il~n.)rna i St2
elen, Da kom bud fran elen sj uke mann en Sieh , alt de 
shdle kom ma in oc h bedja för ho no111. De gin go dit 
tillsammans med dc troende kvinnorna och hilde ett g(ld t 
bi.il\ cm(j(c, som upplifra cl e s~lviil dem SOIll Li en sj uke. K;ir 
de lbrpa reste sig fi i r alt g5, Wrklarade Sieh qr~dand e, 

alt hem med sitt hus \·ill e följa HCEen, antingen ha n 
Icfcl e eller dog. E tt peH dagar senare tingo vi hör:1, alt 
han "fil t hadan . Ald rig tick han har nere smlllas med 
OS3 f~r a lt lofs junga I-Ierrcn, men vi tro, <tt i han skall 
".junga H crrens lur (W r hemma ell gå ng. 

En annan 11;~1I \ vid nam n .:\:e11 arra nde sig rrii n 
opium hos mig- samma fl r \.j reste l1el1l r·ir att In· ila. 
Flfll1 den tidcn betraktade \·i l\lJnOIl1 s;tso m sa nnings 
s(i!;arc. .\f\·en scuan vi rest, furt:atte han ~,tt komma 
till (..·.Idst jiins te rna. Sil fijrwann ha n fLir nagon tid, och 
n:lr ~\·flr . evangelist började fdlga efter honom, upp lystes 
det. att han var b~l cle (Jijd och beg rafv·en, Ingen af de 
tr0~ncle hade \·ari t niin·arancle vi el hans sjukliige r. Jag 
ha r d:trfli r, alltsedan jag il terlw m hit, fö rgah·es sport efter 
be \·is flir, all han blrgacles fUr evigheten , T da g har 
emellertid en af vflln c1opkiUlciida ter, en stuclent, bl. a, 
berii ttat rnig, ~ltt foli,et i Niens by nll llliin t ilad e betraktat 
K ien ~()m en a f v[lra an h~ingare, och al t e1e bmkacle S:lga , 
alt han aldrig kunde fördraga, att det minsta förklen and e 
utlrvck fa ll des om oss ell er elen b ra , vi preclikad e, uta n 
att 'han i sflda nt fall d isp uterade, om de t sä gall de, med 
hela bVIl, . \Ic!rig bad · ha n he ll er ti ll n;tgon allnan an 
ut lanc1il;garnas j udo L\[ann e man ej af delta vågar hop 
pas pfl ett flterseen de clitr o f\·:1Il) . . 

Det iir c:oclt alt veta, alt rö fvare n pfl korset gick 111 

med Herren ~ i parad ise t ~l ta n n~'lgo n Iangre förberedeLse, 
och att ~arnma nädescWrr "dr ' ·'ppen för en hvar, som 
villlller sig till s\·nc! ares Fr:llsa rc. 

)r1eddelanden 
jrån 

Redaklione'7. 
I öfverensstämmelse med innevarande års riks

dagsbeslut har pos tstyreisen höjt postarvodet för 
samtliga tidningar med ingången af 19 0j, F6r 
Sinims Land utgör höjning~n I j öre, nämligen från 
20 till 3j öre , För hel- och halfår är portot det
samma, h vadan det således är förmånligare, att pre
numerationen sker för he lt år. Vi hoppas, att denna 
lilla förhöjning i post portot ej i någon grad skall 
inverka p å prenumerationen, 

:-Jär , .~ j ex, tagas, kunQa de såsom hittills re
b,ireras direkt från redaktionen, som dä lämn a r ett 
friexempl a r cch beta lar postportot, I sådant fall 
erhålla prenumera nterna tidningen fö r en krona. 
Det vore därför önskvärd t , om många ville tjäna 
H e rren och missions vännerna med att blifva pre nu
merantsa mIare. 

Angående redo v isning af medel, som. inflyta 
till S, =\1, K., b edja vi af förekommen anledning 
Ett påp8k a, hvad väl äfven de flesta af våra vänner 
veta, att alla medel, gifna till allmänna missions
kassan och de särskilda fonderna, redovlsas i Sinims 
Land. P d. samma sätt förfares äfven med medel, 
som gifvas till gästemottagning, frivilligt arbete eller 
annat missionsändamtd - vi behöfva väl ej påpeka, 
att alla medel an vä ndas till de ändamål, hvartill de 
gifvits, - Däremot redovisas ej i tidningen för 
medel, som personliga vänner till missionärerna 
ö nska gifva d e m till enskildt bruk att efter ege~ 
godtnnnande ::[ använda, emedan dessa mede l ~J 
betraktas såsom missionsbidrag utan såsom prI
vata gåfvor. För att unde rlätta sådana gåfvors 
afsänd'ånde tillhandahållas från missionens expe
dition särskilda a nvisningar, undertecknade af kassa
förvaltaren och sekreteraren, Sedan beloppet emot
tagits och ifyllts, sändas dessa anvisningar t~ll 
gih·arne, S0 111 i sin tur själfva öfversända dem tdl 
missionarerna , Då emottagaren presentera r en sådan 
a nvis ning· för flnanss e kreteraren på fältet , erhåller 
han det belopp, hvarpå anvisningen lyder, 

* * 
Det skall förvisso glädja v å ra vänner att höra, 

d e t kalendern "EIalls sljarna z· astern " hittills gått 
mvcket bra, h vadan vi således hafva en ny anled
ni~g att prisa Gud. 

F rån vår syster 111aria .AT:y lz'71, som i slutet af 
sept, anträdde resan till Kina, hade vi nyligen några 
r a der, skrifna i S ingapore den 2 I okt Resan ~ade 
hade dittills gått utmärkt. Vädret hade hela tIden 
varit skönt och hennes hälsa god. I Colom.bo mot
too·s hon och hennes ressällskap på det vänligaste 
a{'där arbetande miss ionärer, Till Shang-hai hoppa
des de anbnda den 29 o ktober, 

http:Colom.bo


S l lVI ill S L A HD. 

Icke en enda. 

l )e lJ bild , som i (bg 
mötc r Si ni ms 1 . ~\I1rl s liisarc. 
iir den li lla Ai'.:kskobn i 
T ongcho\\' fl!, säda n den I'ar 
forr~~' :i ret unde r fr u ilergs 
ledning , n~l ho n nu m,ls le 
liimna detta arhete , och 
jag till en del far öfn:r 
taga lecln in gen :1 f d etsam
ma, kii nner jag behof ,I f 
att bedja Olll eder fö rbön 
sii rsk ilrlt för dessa SIll''t. 

\' id tanken pil arbetet 
ibbnd dem h :1.1" ordet i 

troe nd e: m,jdr~lI' kUIl1111 :1, 

.-;0 111 :;jii lfl'a kunll ~1 !ii ,a 
(; uds ord mcd s ina ha rn, 
och I,la nd dc m hop pas \ i 
Ll mc r :i n en hihclkl'inna, 
so m !;.an utg:i t ilii na hed
nisb syst rar med lif\'ets 
o rd , ,\r det clJ underli gt, 
a t t I i Lin gta efter \'isclom. 
nil d och ~kra ft att kunna 

leda dess a unga t ill JeSll 
fUl ler o c h fo srra dem fli r 
han s tj änq, frjl sta frall 
elen kunskap, som upp
hbse r, och uppfyllda a fden 
brlek, SO Ill upphygger? 

Fliekskolan i Tongeho'W' lu . 
_Sl,~ (;'r o! ,l ' ti.:b: l'do' ii/Il!J)lf.:/SÅ' fJ It/( /('rs 7'.'/ ;'17, alt en .enda o)' d{'J ~'a .01/(7 s/;aLl j~·irtuppu.'\ , ~ 

,\'btt, 18: [4 g~l ng pil g !lng triingt sig l ~'l mig: "Så är oclt 
icke eder Ilil/ll/ldske Faders vilja , att en enda af dessa sm/!. 
slmll f örtappas, » ' : ilj en I då \'~lra med om att bcdja H e r
ren, att rie alia 111 :\ h li t\'a fräl sta, a ll a, so m :lnnu ej iiro 
rlet -- frilista ej blott fdn forta[J peise utan för att tj~llla 

och fUrhiirlig~l den Herre, som har köpt dem: .\Je r oc h 
m er liir m a n sig att h ~ir uppskatta skolo rna, diir de unga , 
p i\ samma g,'\ ng de I:ira sig att Lisa och ,hif\'u sitt eget 
sp rak, fri \' th:a up p under e tt krist ligt inllp:\nde S:ll1H 
uncleJ'\'is~\s i Guds o rd , Jo'!':in "jr:\ tlickskolor skob de 

Från hemarbetet. 

Kommitteen för S. 1'I. K. fa ttade redan för
liden vår beslut om att k alla äfven kvinnliga om· 
bud för missionen, och har en början i den rikt
ningen gjorts denna höst. Till vår glädje hafva vi 
i likhet med apo'teln Paulus under de gångna åren 
funnit systrar, som "kämpat med oss i evangelium l> 

(Fil. 4: 3). Det har därför känts såsom ett behof 
att med ännu fastare band binda dessa systrar vid 
vårt arbete. 

.Ki'iru miss ioIlS\' ~in ner , om dessa sm} kinc, isb f"lic kor 
ii ro dyrt ak tad e i dr himmelske L lcle rs ogo ti . b öra de 
iit\'e n l ' ar~1 dyrt ak tad e i vira. Det ti r d iir fOr, so m jag 
m ed frimodi ghet sUille r (le m in fö r ede r och beder: oiilsken 
dem, tii llk cn p:i d e m , bccljen lit dem ti r m örkrets ' \'ii lcle 
och i1l i (; uds iiIsbde ._ o n ~ rike I 

BDIlens och kii r ieken;; linor riicka lång l o h draga 
stark t, 

Jane af Salldebe;;g, 

Hittills hafva följancle antagit kallelsen: 
Fru E ster Degerholm, 1I'Iariestac1. 

» Emma Granlund, Sollefteå. 
);, NIathiIda Karlsson, Daggetorp, 

J enny Sundell, Malmö. 
» Elvin e , V einberg, Karlstad. 
» Emmy vViclmark, Helsingborg. 

Fröken Charlotte Andersson, Vadstena. 
» Hedvig Dillner, Kora. 

Hanna Pettersson, Linde. 



s j iV J M S L A iV D. 

Herr Nt!..ard A u dcrssoll , som sedan början af 
september har vistats pa Kina Inlandmiss ionens 
hem i London, kommer, om Gud vill, att afresa till 
Kina med lägenhet från Southampton den 10 janu
ari nästa år. 

Posteh"'Peditören J. KjeiJman, som i våras på 
prof antogs till missionärskandidat, afreste i slutet 
af maj till missionsinstitutet i LiebenzelI, "\i\Tlirttem
berg, där han erhållit undervisning särskildt i bibel
kunskap men äfven i andra ämnen. Sitt intryck af in
stitutet angifver bro K. med följande ord: ~ Jag 
tror knappast, att någon missionsskola kan vara 
mer praktisk och god än denna, om man ser saken 
i stort». 

Genom tyska vänner har br. K. under som
marferierna satts i tillfälle att vistas tr:; veckor hos 
pastor Stockmayer i Hauptweil. .;\J sin vistelse pI\. 
denna plats säger sig vår unge broder hafva haft 
myckel godt för sin inre människa. Pastor S. har, 
som bekant, en ovanlig förmåga att föra själarna 
djupt in i ordet. Afven bereddes bro K. tillfälle att 
i Schweiz besöka gudsmannen Zeller, hvilken i Ivlänne
dorf bedrifver en mycket välsignelserik verksamhet. 

~: 

Fröken Jltdd: Gustcifsson från Nässjö, som an
tagits till missionärskandidat, afreste till London den 
'" nov. och kommer att vistas på Miss Soltaus hem 
för utbildande af kvinnliga kandidater för Kina tills 
i början af mars, då hon återvänder till Sverige 
för att på Flens lasarett g'enomgå en kurs i sjuk
vård. . 

Vi anbefalla också dessa syskon åt missions
vännernas kärlek och förböner. 

Varmt tack till alla vänner, som på det ena 
eller andra sättet bidragit till vår försäljning, som 
hölls den 30 nov. V i äro synnerligt tacksamma för 
såväl den andlig'a som den ekonomiska behållningen. 

.~,< ..------------' '---- ~~-'" "r . ' 
.-~~ ~e~afdelning~n ~;}~~ 

.-- ......., ---" ,; - ,? -...., 
H o-ia ng el. 2 sept. 19° -1, 

I Herren älskade rnissionsvänn cr ! 

Detla är det CZ)i:g-a !ljr'et, att de kiim/a 
dig , dell mde sal/.1l1: Guden, Ocli den du IlaT 

sändt, Jems .Krisllls, J oh. 17: 3. 

"För första gången vill jag nu sända eeler, kära 
missionsvänner, en hUl sning frän vår nya station H o.iang, 
Ända sedan Herren fö rlidet ar försåg oss med ett hus i 
denna s tad, har det varit vår önskan och bön, att nflgon 
skulle kunna bosatta sig har. Hilr nnnas inom det ta 
distrikt utom staden 7--800 byar, SO I1\ till s törsta delen 
iinnu ej varit besökta af missioniirer. 

När fr öken :'Iary Ramsten för n:lgra m:lnader sedan 
anlande till \'å rt fiilt häruppe, ledd e Herren det så, att 
vi till~ammans ilngo upptaga arbete pfl denna nya pla ts. 

D,l To ra H a lrem uch j;lg förlidet {tf stra x fö re jul 
fö r första gången besök te denna or t, Illarkte \'i IJ1vckell 
villighet bland folket att 1,I'ssna ti ll e\'angelii LJlld skap. 
T\'änne kvinnor, som, under de dagar vi vara h:ir, stän
digt komm a fö r alt lyssna, berä ttade oss en d ag, att de 
förstört s ina gudar och beslutat a tl tillbedja d en lefvande 
Guden. Vi besiikte elen ena af dem, innan vi Wmnacle 
denna plats, och funn a , att hon talat sant. Innan vi 
sk ildes ifrån henne, böjde vi äfven vå ra kn :i il och båda till
sammans med henne, Till vår öfverrask ning och glädj e 
sade hon med egna ord i sin bö n, att hon med ett hel t 
och ej med ett halft hjiirta I'ille fö rtrösta pEl Herren. 

När fröke n Ramsten och jag tillsammans med sysko
nen Berglings för 3 --4 månader seelan voro på vag hit, 
talade jag mycke t om denna kvinna och gladdes att åter 
få se henne, DB. hon emellertid ej kom den andra da
gen, vi vara här, sande jag bud till henne och fick till 
svar, att hon dött hel t hastigt, icke IflOg tid efter sedan 
vi hade liimnat Ho-i,mg. • 

Jag kunde vid denna un derrättelse ej tillbakahfdla 
mina tårar, dels af saknad att ej mera härnere fii se den 
ga mla bra kvinn an och dels af inne rlig glädj e och tack
samhet mot H errell, som gaf oss detta enda tillfäll e att 
fö r denna själ fö rkunna fraIsningens budskap, Alla hennes 
grannar visste, att hon förstört sina gudar, och att hon 
varmt omfattat vär läm, Vi tro på grund af Guds s tora 
barmhärtighet, att denna gaml<l kvinna blef förs tling5frukten 
frfm Ho-iangs åkerfält. 

Hvem vill vara med om att bedja för de förlorade 
- att arbeta för dem, medan det ännu är tid) 

Ult mig ra säga ett ord till dem, som kanhända 
själfvCl hört Herrens kall else a tt g5. ut i öknen - detta 
mörka hednaiand, med fridens budskap, Dröjen icke, 
tiden är så kort och sfl dyrbar! 

Hjälpen oss, l,ära vänner därhemma, på det siitt, 
som Herren man ar eder till, och bedj en särskild t, att vi 
alla måtte bevaras i nära geJJlem/.:ap med honom sjalL pEl 
det att vi må vara brukbara redska p i hans hanel ! 

De fö rsta ve ckorna, vi vo ro hU r, bade vi gl~idj en :l tt 
hafva syskon en Bergling~ ibland oss. Br. B, maste näm
ligen tillse en del nödvänd iga reparation er liksom hjälpa 
oss med o rdnandet af arbetet. Vära besökande voro 
mycket förtju sta att få se deras barn, som Mven voro 
med här. 

Vi hafva d enna tid många besökande, bäd e man 
och kvinno r. Kagra af clessa hafva angifvit sina namn 
säsom sökare, och \'ill jag bedja om förb ön för dem. Vå r 
husI'ärd, so m afven är d'tr pril'atlärare, är en af dessa, 
och vi lle jag gäma bedja om siirskild fö rbön för honom 
oc h hans familj, Hans fru uch do tter och flera i hans 
familj äro mycke t vtinliga . En af hans bröder däremot 
ar mycket fientlig. Vi bedja flit igt för hans fraisning, 

Har just fåt t underrättelse frän Shan-si om en norsk 
systers, fröken Rasll1ussens, ,11C1IIgång ,., . Hon var ett 
klart skinande ljus, Herren hälle oss alla redo och trog1la, 
till dess han kommer ! 

Systrarna Ramsten och Hatrem före na sig med mig 
i hjiirtliga h ~i1sninga r till miss io nsv~innerna. Den senare 
har varit har nil.gra veckor. 

l Jes us fören ade 
5'igrid B mgtsoll. 

::: 
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Ishi d en 10 ,epl. 1<) 0_1. . 

Käre I3ro( ler I 
Glids frid' 

Redan från grottorna l H,ie-ts'uen hade jag tänkt' 
skrifq men blef förhindrad till följd af sjukdom. I 
slutet af juli månad insjuknade jag niimIigen i dysenteri 
och måste så bmna grottorna för att i Ishi få elen vård, 
som jag \'ar i behof af. :\Tu \'ill jag emellertid siitta 
mitt beslut i \·erkst:illighet. 

Som du genom bref blifvit underrättad om, till
bringade Hugo Linder och jag den hetaste tiden af som
maren i en grottlägenhet i byn Hsie-ts'uen. Med min 
visteJ;;e (bl' var jag mycket nöje!. Våra grottor \'01'0 

torra och svab, utmärkta sommurrum. Dessutom fick 
jag rikliga tilWillen alt komma i beröring med folket, 
11\'ilket var mig till stort gagn. Glädjande \'ar att se, 
hvilket \'iilsignaclt förarbete Hugo och hans infödda med
hjälpare fingo nåd att utföra. De söndagliga gudstjäns
terna vor o mycket talrikt besökt,. Omkring ett par 
hundra lhörare plägade nppmiirksamt lyssna till orclets 
förkunnelse; sällan var gäst rummet fritt fdn gäster, och 
i \'åra clagliga aftonböner delwgo icke si U\ af byns in
dnare. Stiimningen mot oss bland befolkningen i Hsie
ts'uen \'ar i allmii nhet mvcket vänlig; dock tingo ii fven 
\' i gil i genom ondt rykte» till föGd af n ~gra naiva 
historier, hvilka ett p:n illasinnade personer utspriclt. 
Snart förs\,(ll1no emellertid betänkligheterna emot 053, och 
allmänna opinionen i byn tycktes riter förändras till vår 
fördel. Hv ilken misstänksamhet mot allt, hvad utlän
dingar heter, och hvilket rashat mot västerländingen finnes 
icke i mången kines ' hjiirU, under den förställsa1lll11a ytan I 
Ett godt pioniem,rbete har, som sagd t, blifvir utfördt i 
Hsie-ts'uen. Bedjen Herren om n,\cl, att hans rikssak 
m<1. gii. framåt p,l denna plats I 

Som du af öf\-crskriften p tl mitr bref ser, befinner 
j:lg mig f. n. i fsh'i, d iir jag blif\'it stationerad, Jag trjf
\'es så godt p& min nya post och gläder mig i hoppet 
an sm{tningom L1 rriida l1( i det praktiska missionsar
hetet. För niin',wande iir iag ,;\'s;;clsatt med mina stu
dier i den m[-ln , som Herr~n~ gi[\er mig nåd och krafr 
diirtill. En och annan gång leder jag en (ll1(bktsstund 
samt gul' n ~gon resa ut till hyarna i distriktet. Bedjen 
ntan åter\'iinclo för oss: .'\l1a iiro \'i i belLo! af edra för
l.l öner. \[i ssionärerna, dc infödda merihjiilparne och för
;;umling;;medlel11marne lika \' ~i1 som heclnaskarorna om
kring oss, alla behöf\'a \'i ständigr b iiras fram inför Her
ren p1 bönens armar. Bedjen, att Hcrren, \'ittnen hiir 
ute m.1 dag för dag så mil taga e mot ett' Andens fuilh et, 
atr Herren må kunna göra, största möjliga bruk af deras 
Iir; bedjen att försami i ngcn ki r dag för dag m ~ \'iixa 
fa s tare och djupare in i Kristus Jcsus, och att Herren 
h\'arje clag ma föröb den med dem, som blif\'a frälsta: 

S)';;konen p~l srationen hälsa, 

Uin i Herren tillgifne 
Alldrew FricssoJt. 

'l'tdrag lll' hrcf fdn missionär Aug. Berg. 

Tongcho\\' , den I!) sept. 190 4. 

. . .. Den I l :te och 12 :re hade \' i drt stormötc. 
4 miill och :; hinnor döpres, och pit forskarelistan ha 

\i Ilcra namn, Kasla \i e n bl ick lil ll)akn, s ~i linna \' i, 
atl Herrens ord ej aterkOllllll c r L\r~ingl. Umkring 40 
personer hat\'a under ~1rens lopp införlif\'ats med försam
lingen, och fördol1l :lr, h:-tt och o\' ilja 11:1f\':1 till stor del 
skingrats. 

Borgmästaren bjöd mig på :-tfskedsmlcltbg, och fdn 
kineserna - församlil1gsmecllemmarne, forskarne och en 
del köpmän - tingo \'i en vacker :lfskedsgåha (ett si
denst:-tnclar med inskriptioner) . 

* * * 
Det dyra namnet. 

HerI'Cm namn är en befäst stad; 
dit fl)!}' dm rättfärdige oc!t får sk)'?d, 

Ordspr. 18: ro. 

Huru ljufligt att dar ha(v:-t medborgarskap' D:ir är 
hvila och trygghet. Folken larma, riken vackla , krig och, 
örlig rasa sländigt, så att dess h:iftiga svalh-'ågor rulla med 
väldigt dEm äfver hela jorden; nöd och tr?mgmul tranga 
pil frän alla sidor, men den rättfardige fruktar intet, han 
Hyr till den befästa staden, Herrens namn, och får skygd. 
Det ar den fristad, inom h\·:-trs murar han ar fridlyst frän 
alla förföljare. 

Gifve Herren, att vi matle gura oss alltmer för
trogna med detta dyra namn I 

Yuincheng, Kina. 
J,Venzer rVestc?· . 

}\inesiska kejsarfa mi Ijen. 
Kejsar Kuanghsii af Kina. 

Kinas härskare, hvars namn är Tsaitien, är född den 
IS aug. 1871. Hans fader, prins Chuen, var en yngre 
broder till kejsar Hsienfung, hvars son och efterträ.dare, 
Tungehi, dog barnlös 1875. 

Ankekejsarinnan genomdref da Tsai liens \'al, och, 
ehuru blot t fyra år gammal, ntropades ha ll till kejsarc 
under titeln Kuanghsii (= glansande följd ), Till sin 
karakWI' anses han \'<1ra s\'ag och eftergifven. De an
satser, som gj o rdes :lf bono m under den korta tid han 
före statskuppen 18()8 nck göra bruk af sin kejserliga 
myndighet, gifva dock vid handen, att han ar en upplyst 
mona rk, hvars arliga straf\'an gal' ut på att efter .Japans 
f(j redömc reformera Bitt land,. 

Kejsarinnan af Kina. 

Eejsarinnan af östra palatset, som kejsarens förniims ta 
gemål kallas, tillhör en manchllfamilj , som ;(1' n~ira be
shiktad med ankekejsarinnan. 

Kejsarinnan af v~stra palatset. 

Af kejsarens 9 I gemftler bara endast två kcjsa
rinnetiteln. Två -kejsarinnesystemet inWrdes af kejsar 
H sienfung tili furmfll1 för d en nuvarande :inkekejsarinnan, 
som \'ar hans favorit. 

Änkekejsarinnan af Kina. 

Dottcr till en manchuämbetsrnan af lägre rang fick 
hon vid sitt intrade i palatset en underordnad plat., i 
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1-1. JVI. 'K:e~s aren 'K: u a ngh s u. a f ~ina . 

H. M. K e!sarinn an af ~itl. a . 

kejsarens harem. Genom ~ in skiinheL sit t vinnande vase n 
och si na stora ta langer driijd e det ej lange, fö rr an hon 
fu ll komligt b eh~Lr5ka de de n s\·age kej sa r Hsienfung. H on 
undantrangcle a lla sina ri va ler och upph öjde;; ti ll ra n::;
och vard ighe t ·lf kejsari n na a f vils tra palatset. 

U nder sin son Tungehis lllindcl·El righ e t llliA\·ad c hu n 

1-1. lVI. Änkeke.isar i n n an a r K in a. 

K e j s aren s af Kina g e m a l "N:o 2 ". 

e t t s tort i n r-Iyt ~ i nde pit regerin gen, och ~ i n nll stö rre mak t 
lyckad es ho n till v;t lla sig u ncle r d en n uvaran de l;ejsa rens 
o myndighetsfdd e r. Som e t t sWcl för sin makt ha r hon ska pa t 
en sta rk a re betsmann aaris tokra ti . An nu i sena iiId er
domen, ho n iir omkr ing 70 ~l r gam ma l, synes henn es 
hand lingJ;ra ft <)b mlen, ch h OIl ta r ~i"l\U lillig (l e ! i s lats
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a ngelagenheterrw. l själ fva verket ar hon Kinas re 
gen tin na . 

Af kinesern a ha r hon gjort sig ha tad ~);! grund a f 
s ina utpressningal', sit t erh "rda slöse ri, s itt dfdiga före 
döme i moraliskt ba nseende, sin grymhet och ege n ma k
ligbet. Hennes behan dl ing af kejsa ren, so m ä r myck et 
alskad af si tt folk, har ij\;a t uviljan mo t henn e . Hennes 
a nel el i boxarupproret har gjort hen ne :inn u mer illa 
ansk!'i fv e n sft va l hos Kinas pat rioter so m de europeiska 
folken. 

A tt ho n nyligen skänl;t en s törre summ a ( 10,000 

tal ) till el t missio nssj ukhem i Peking, synes dock vittna 
Olll , att ho n ej ar oemottaglig för bä ltre impulser. 

från S:t lJouis. 
Pastor 'ha rl es Stelz le har i en am e ri kansk miss ions

tidskrift mecldela t fttski lligt "f intresse angåcnd e den evan
gelisk" missionsverksamh ete n i nämnda stad un der detta 
å rs intern a tio nella utsWlln ing cUrs tii cies . fli ru tom de möten , 
som enskilda eva ngelister e ller fris tående för eningar a nord 
na t i olika dela r af s tad e n, ha r e tt mera samfa ld t mis
sio nsarbele upp tagits a f re presen tanter för olika gre na r a f 
den p resby terianska kyrkan. D ella a rGete börjades tid igt 
i juli uncl er Stelzles led ni ng och vä xte sna rt, sa a tt nu 
hål las daglige n 8 2l ro möten, besökta a f 3 ,000 - 7,000 

persone r. Minst 500 om vandelser ra pporteras hva rj e vecka . 
Dessa möten ~iga rum i ta lt, uppslagna i ;; ~\v i i l den östra 
som den \' ~is lra stadsd elen, i hvilk en senare de [Iesta 
arbetarna a ro bosa tta . T \'i p red ikova gnar a ro i \'erksa m
het i de dela r af staden, dii r zlffä rsloka lern <l ligga, och 
i de större fa briks byggll adernzt hå llas dagligen möten , vid 
h vi lka stun do m et t tusenta l arbe ta re när vara. Hvarje 
sö ndag hä ll es e tt möte i s ta clsfänge lset. Fö restå nda ren 
fö r d e t s. k. Inside l nn , \'arl cJe ns s törsta hote ll och be
Wget in om uh Wll ningsom r!\c!et, inbjöd leda rne fö r ifrftga 
varand e miss ionsarbete [I U (lin sö nd it gscfterlll iddaga rMl 
hfrlla mö ten vid ingC1ngspor ten till ho telle t samt e rbjöd sig 
a tt tillha nclah ft ll a a ll t, som diirvid kun de behöfva s, och 
hafva ähörarne vid dess a mö ten, utes \(itancle beståe nde 
a f frä mlinga r, so m beSlika st a cl en, al drig varit fa rre iin 
omkring I,OOO . Samtidigt pågår iif\"en möte i hörsalen 
till » Christ ian Enclea vor hoteh , och [lä s<J nelagsk v:i1l arna 
samlas ma n för sa mma ilncb mä l i den stora llltlsiksa lcn, 
som ligger i hj ii rtat a f afHlrsstade n. D enn a loka l, som 
rymmer 3 ,0 00 pe rso ne r, ha r va ri t fy lld \'iel h\'arje mö te. 
Gudstjä nster ha fva sa mtid igt hfd lit5 i h\'<lrj e l,y rka i s tacl en . 
Särskildt i de presbyteria nska församlingarna ha f\'a så väl 
pastore r so m försam.lingsm ecJ lemmar in om sina distrikt utfört 
e tt framgfmgsrik t eva ngeliski fii lttåg . 

Men utom all t de tta arbete bland dem, som ta la 
engelska, hal' de n presuyt eri anska kOllll\li ttcen Mven an
ordna t missionsa rb ete bland j:l pa ner, kineser och a n(lra 
11tlandingar. P,ls tor Shosakll Daba, en japan fr :ill s taden 
Osaka i J apa n, har leel t gud stj ä nster fLi r ja pa ner, af hv ilka 
inemot 400 fi nnas i staclen. H en' Sam H an, en kines, 
so m utexa ll.l in erats frim den k i n es i~ka missionsskola n i 
Newyo rk och sed ermera s tud e rat med icin vid ll ni\'crsi te tet 
i Michigan, har led t a rbetet bland kin eserna. H err Han 
till bringar s törre delen a f "in tid Gla nd sina la ldsma n i 
s tad en <lch \'id \l ts t ~iJJ ninge ll, bcslil, er dc sjuka på hGsp i

ta len, bär till d em kri:; tlig littera tur och bistår dem efter 
fö rm l ga. En gå ng i veckan a nvändes en pred iko \'agn 
för friluftsmö ten i den kines iska delen a f s taden, h va rvid 
kin eserna i s to ra h opar uppmärksa m t lyssna till eva ngelium. 
Pas tor E. W. T hwing, som är föresta nda re för el en k ine
siska missionen på H awa i- öarna, biträder i detta arbete . 
För öfrigt ba r en grupp a f missionsarbetare frfm den 
presbyterianska kyrkan vid W ashington och Co mpton
avenyerna, som reda n fö r nägra år sedan begynt missio ns
a rbete bl and stadens kineser, särskildt ~ltag i t sig dessa. 
l\'len d§, man insåg, hvi lke t tillfiillc varld sutstiillninge n skulle 
erbjucla a tt äfven na d e kineser, som und er densamma 
besö!;te staden, a nmodad e man pas to r Huie K in, fö re
s tå nda re fö r o fva n nä mnda kin esiska miss io nsskola i N e\\, 
yo rk, at t fö r en tid ko mma til l S:t L ouis. Under ha ns 
vis te lse i stade n ble fvo d e kin esiska tva ttstugo rna och ma
gasinerna noga geno mfo rskade för v~ir fvand e a f medarbetare, 
och den 29 maj hölls e tt ki nes iskt missionsmö te. Al d rig 
förr har man i de lta land se lt en sådan samli ng af in
födda arbetare och fra mstaende a ffarsmiin fran K ina verk
samt 'deltaga i e tt dylikt möte. i.\Ia n bes löt bilda en 
s. k. »Ch ristian Endea vor S'JCiety», d . v. s. en flirening 
fii r friimja nJ e <l f kris tlig verksamhet, och de nn a fö rening 
håll er nu mli ten h va rje vecka i do kto r McL ca ns hem. 

D oktor !.\l . i'vl cLean a r en fra mstäenJ e, kvin nlig 
Iiika re, som sa rskild t söker rädda de unga kvinnor, hvi lka 
komma till uts ta llningen. H o n ha r ä fvcn ny ligen i sit t 
hem a nordnat mö te för de hun d ra filippinska s tudente r, 
som a f myndigheterna b lifvit utvalda att i det ta la nd slu
dera vara metode r. 

Bland Je kris tnJ kineserna i S:t Louis fin nes äfven 
en K . F. t:. M . so m hva rje slindagsefter middag hElIle r 
möte i den p res by terianska kyrkan vid Comptonaveny, 
till hvilk a mö ten I, inese r, som besöka stade n, inbjudas. 
Man brukar da mciian kl. 6 och .7 servera en enkel 
mfLltid , som kineserna sj älfva tillaga, hvarefter de t ege nt liga 
mö tet ha lle" me ll a n kl. 8 och l) . 

l den kin esiska byn ino m ll lsta lln ingsoll.l rad et hftll es 
sö nd agss!, ola a f en dä rva ran de kris ten kin esisk a rbeta re. 
i.\I orgo ng udstja nstcr ~iga h va rj c sönclag rum i såvä l denna 
by som i de japanska , in diska och fi lippinska byarna \' id 
ll h Uillni ngen. 

Ett stort a nta l ::\i l'a tes ta menten ha fv a u tdela ts Gl an e! 
de kin eser, so m tala Ca nton ·cl ialekte n. Vida re pågfl r 
arbe te bl and tys kar, fransmiin, ital ie na re och spa njorer 
samt bla nd de 50,00 0 judar, :;om bo i s taJ en, liksom 
geno m K . F. U . M. bla nc! de miliUira och half-mil itara 
o rgan isatio ner, som aro representerade vid lltställn.i nge n. 
U try mmet till åler oss dock icke a tt redogöra dä rför. 

Svenska missionssällskap. 
Enligt elen nyutkumna boken De Svenska missionerna 

1.904 fi nnas f. n. 11 svenska missionssä/lskap: Svenska 
ky rk ans miss ion, E va ngeliska F oslerbn cl sst iftebens, Svenska 
m issio nsW rbu nde b, S\'cnska mi ssionen i K ina, H elgelse
Wrbundcl:i mission, Skan di naviska alliansmi. s io nen, S"ensk a 
baptis te rnas missio n, ~vens J.,a kv-inno rs mission bland No rd 
afrikas !;v'in nor, l\I o n,,;<)lm i;;sionen, S venska Je rusalemsfö re
n ingen och F ö re ningen kil' ls ra l; blll is~ i o ll C ll . 
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Svenska kyrkans mission, som bedrifver verksamhet 
i Sydafrika och bdien, sysselsätter f. n. på det förra 
missionsniltet 25 svenska missionsarbetare, 9 män , alla 
praster, samt 16 kvinnor, llVa raf 7 gifta. De infödda 
medhjalparne aro cp, dUraf 3 kvinnliga. Församlings
medlemmarne aro närmare 1,GOO. På det senare 
missionsniltet ~iro antalet svenska missionsarbetare I j, 
däraf i män, ,dia prästvigda, och 8 kvinnor, däraf 6 gifta. 
De infödda mec\hjalparne äro I J, 7 m~ln och 4 kvinnor. 
Församlingsmedlemmarna nära 1,800. Skolorna äro 27 
med nära 1,300 lärjungar. 

Svenska kyrkans missio n bedrif\'er äfven llerksa1//l/Ct 
blam! sjömän i 6 utländska hamnar getlOm 6 missions
arbetare samt :i. k, dizsporaurhalllliCt i Köpenhamn, Kiel , 
Berlin och Johannesbu rg, på hvilka platser skand inaver l 
stort antal uppehå ll a sig. 

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens mission ar
betar i OstafrtJ~a och IlldieN samt beurifver en omfattande 
sjöllla71slllissioJl. 

På det ostajrikmtska fältet \'erka 38 svenska missions
arbetare, 2 l man, af dem l j prHstvigda, och 17 kvinnor, 
af dem JO gifta, samt 44 infödd a medhjälpare, diiraf 4 
kvinnor. Fvrsamlingsmedlemmarna äro omkr. 7 jO, skolo rna 
22 med öfver JOO lärjungar. 

,', På det indiska faltet har stiftelsen 49 svenska arbetare, 
22' män, däraf J 7 präster, ocb 2, kvinDor, hva raf J3 
gifta, samt 47 infödda medhjälpare, 37 män och 10 

kvinnor. Församlingsmedlemmarna äro omkring 1,000 och 
skol orna 16 med omkring 6jo lärjungar, 

Sjöllta1/S11/issioll beurif\'es i H utländska hamnsWder. 
Sjömansmissionärernas antal ~lr I J. 

Svenska missionsförbundet verkar i Kongo, ,Kina' 
!(asc!tgar, ,ltallkasim, Persien, Alger samt bland sjömän 
och skandina ve r i Petersburg. Slinder/and och London, 

I 1(011/:0 äro de svenska missionsarbetarnes antal j J, 
däraf 2j män och 26 hinnor, ( l l gifta), De infödda 
medhjälparne äro 70 och antalet lilrjungar i de 69 skolo rna 
(i fver 2. I 00. Stationernas antal är 7. 

I I(ina äro stationerna j och missionärerna 24, l l 

man och 13 kvinnor, af dem 10 gifta. De infödda med
hjiilparne äro 24, 19 män och j kvinnor. församlings
medlemmarna 360 och skolorna 8 med 200 lärjungar. 

I Kasc!/gar äro missionsarbetarne 7, 3 man och 4 
kvinnor, Itvaraf 2 gifta, 

r KaIIIlasiw och Persim verka 3 missionarer, (liiraf 
l kvinnlig, samt 5 infödda medhjälpare, 

I A~s'er \'erka r sedan ar 1888 fil. d:r J. 1::. Nyström. 
Hans arbete de senare åren har hufvudsakligen bestått i 
öfversättn ing af aibeln till det i landet gängse arabisl;a 
talspråke t. 

Svenska missionen i Kina har f. n. 9 stationer 
och 40 arbetare, q män och 26 b'innor, hvaraf 7 gifta, 
samt omkring 20 infödda medhjalpare. Församlingsmed
lemmarna äro om kring 234 och sko lbarnens a nta l 6 1. 

Helgelseförbundet beclrif\'er mission uels i iVatal, 
dels i Kina, 

I .l\'atal ;lro stationerna 5 och mis;:;ionsarbetarne 13, 
j män uch 8 hinnor, af dem .) gifta , De infödda med
hjälparne voro flr J<)02 I I, församlingsmedlemmarna 37 1 
och skolba rnen 305 . 

I Kina äro stationerna 3 och missionärerna 12, 4 
män och 8 kv innor, hvaraf -+ gifta, de infödda med
hjälparne 2, 

Skandinaviska alliansmissionen verkar i Indiw, 
Kina, Japan och Sydaf1'l/~a, 

I Indien arbetas pfl 4 platser. Antalet missions
arbeta re är 9, 4 män och j kvinnor, däraf 2 gifta. 

r Killa araetas på 4 sta tioner. De svenska arbetarn e 
äro 10, j män och j kvinn or, af dessa 4 gi ftet. 

I Japan har Skandinaviska alliansmissionen ett tiot~ 1 
missionärer. Af dessa underhålles en af den svenska 
grenen. 

I !:;ydafnica är förh äl\ andet ett lik nan de. 

Svenska baptisternas mission bedrif\er verksamhet 
l ](ina genom 8 arbetare, 4 män och -+ kvinnor, alla 
gifta, sam t i Spanien och R yssland genom tillsammans :) 
arbetare. 

Svenska kvinnors mission bland Nordafrikas 
kvinnor verkar i staden Biserte genom två uibelk vi nnor. 

Mongolmissionen har f. n, ingt.:n arbetare ute i 
tVl ongoliet - sedan 3 af dess arbetare ä r 1900 mördades 

men är det meningen, att arbetet där skall äterupptagas. 

Svenska ] erusalemsföreningen verkar ger10m en 
till Betlehem utsänd läkarelllissiolliir samt gel10m en tysk 
diakonissa, som förestär en smabarnsskola i Jerusalem. 

Föreningen. för Israelsmissionen arbetar i SVf

nge dels genom missionshemmet, dilr undervisning och 
dlrd !an1l1as åt judar, som önska lara kanna evange
lium om Jesus, dels genom .3 bibelkvinnor i Stockholm, 
Malmö och Lund, Vidare i BlIdapest, Odessa, pil ](1'illl 
samt slutligen ; Persim och ](urdistan. I förenin gens 
tjänst verka 10 lllissionsarbetare, diira f 3 kvinnliga . 

Stor missionärs utsändning. Af Ev. Fosterlands
stiftelsen har denna höst utsändts en ovanligt stor ska ra 
missionsarbetare, ic\;e fan'e än 13 , däraf <) för första 
gängen, 

Till det os tafrikanska faltet hafva afrest med. d:r 
C. Fribe/g, pastor O. I7011ller, sjuksköterskan E li71a / ikes
son, fröken Sigrid Berggren. lilrarinnan Amza 'VVilttjvist 
samt pastor Tlt. Ellgdaltl med fru. \f dessa ilr det 
endast pastor Engdahl, som förut varit ute. 

Till Indim hafva utgått pastor kl. Fröberg, folk
skoll:irarinnan L. Stridsbe7g och sjuksköterskan Emilia 
Jfal7llros. Till detta fält äten'ä nda dessutom pastor .r. E, 
1(arlssoll med fru sam t fröken eJ/ristiana Blis/~. 

Afven af SI' . iJ1issio7tsjörbtt7tdet hafva i höst utsiindtö 
arbetare, namligcn mission~irerna G. Raqueltc med fru och 
Joh7t Törnqvist. Dessa syskon hafva till si tt arbetsfält 
e:'hftllit Ei7lesiska Turkestall. 

Må missionens va nner i v{lrt land, såsom af en Her
rens tjiinare vttrats , kring alla dessa Je,u vittnen bilda 
en älskande, bedjande och offrande ring! 
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En oppe n bibel. 
I en af dc många fabrikerna i stad en Bradford i 

engelska grefskapct Yorksbire ser man en glaslåcla med ett 
m:'cket_ d yrbart inn ebflll. 

»Ab, det ar ju bara en vanlig engelsk bibel », skulle 
du kanske utropa vid asynen d~iraf. " H varför ligger den 
uppslagen och under glas och ram på detta sätt)>> Sva
ret skulle blifva , att den gömmes såsom minne af en 
flicka, h\'ilken en gÅng arbetade på fabriken , och som 
dar tro ts atlöje och smalek frimodigt vittnade 0111 Herren 
Jesus. Efter en tid dog dock atlöjet bort. :.\Ian insJg, 
att hon ej blott talade om religion utan i sitt lif prakti
serade sin tro, och så började den ena efter den andra 
(lf hennes kamrater fr iiga s ig själf, h\'ad som kunde vara 
or~ ,lken till hennes gladje och kärlek. 

::--.rar Alice blef en kristen, var hon först mycket 
okunnig. Ja, bon kunde icke ens läs,l och skrih'a utan 
svårighet. jlen efter sin omvändelse bemödade hon sig 
mycket om att förk ofra s ina kunskaper, och snart kunde 
ho n lasa så br,l, att hon , nar middagsrasten på fabriken 
\'a r inne. vågade taga fram sin bibel och !asa hugt för 
kamraterna. När hon sedan fick höra talas om missions
arb etet bland hedningarna, blef hon (laraf mycket intres
serad och brukade efter sitt an strängande dagsarbete en 
gång h\'arje \'ecka tillbringa större delen af natten under 
btj n, att de sjalar, som lefde i andligt mörker, måtte föras 
till det enda sanna ljuset. 

Efter någon tid uppsteg den .tanken i hennes hjarta: 
}) H varför skulle icke jag sjalf kunna gfl ut ~om missionar )>> 

Men nar hon uttalade denna t,mke till andra. mötte 
hon ingen uppmuntran. »Du uehöfvcs Gast hemma », 
sade somliga, meebn andra \'01'0 nog ov1inliga att till
l~igga: »Du bchöfver ej gä till de svarte: du har hed
ningar nog i din far och din bro!'» . Sorgligt nog \'01'0 

Alices bäde far och bror drinkare, och alla hennes an
SWingningar att rade/;! d t lll fdm denna mer och mer 
snarjande synd hade hittills varit fruktlösa. Den stackars 
flickan kUnde mycket djupt detta hånfulla yttrande. Hon 
visste mecl sig, att hon lange striifvat Ujr deras räddning, 
och i sin nöd gick bOll 5.nyo till Herren samt anropade 
hon om [15. det inherligaste att fö l'Undra deras stenh5.rda 
hjä~ tan. 

Gud hOrde hennes bOll, och rec!<1I1 samma år skedde 
en underbar föriinclring ino m hennes hem. Gud skänkte 
he nne dessa själar, som hon hade kämpal för. Och då 
nu hennes far och bror voro frälsta, gjo rde de allt fö r 
alt fr;imja hennes unskan att ftt agna sig flt missionen. 
_i\ndtligen kom den dag, clfl _~Ii ce fick resa till London 
för att sammantran~l med sekreteraren i ett stVn-e mis
sio nssällskap, hvilken skulle bedöma henne,,> liimplighet 
fUr missionskallet. Den stackars fli ckan fick emellertid 
iinnu en gång göra en nedslående erfarenhet. Sekrete
raren mottog henne Vänligt, Ille ll tydligen var det för 
honom en missriikning, att hon hade sa ringa uppfostran. 
Han syntes ocl: till en bOrjan vilja tillri\cla henne att 
s talUla i Bradford. :'\ågot besUimclt S\'ar ville han ej 
gifva, men a f hans tvekan förstod Alice, att hon hade 
föga utsikt att blitv;! antagen. 

»Skola \'i i cl~e båda bedja angående saken ) >> frä 
gtlcle hon blygt. 

" Gärna, jag \'ill endast gör;} Guds vilja », svarade 
sekreteraren. 

Sft knaföllo d e bäda. Sekreteraren bad först. Alice 
utbad sig därefter Herrens tydliga ledning i Eaken. Tarar 
fyllde sekreterarens ögon, och när han reste sig, sade 
han med högtidlig beslutsamhet: »Jag kan icke langre 
betvilla er lämplighet fOr arbetet, och hade det varit 
möjligt att sända ut er redan i morgo n med det Sällskap, 
som dit reser till Kina, skulle jag med tacksamhet haf\'a 
gjort det " . 

Några veckor senare fick Alice företaga den langa 
resan till det anagsna Kina. H vart hon kom, följde v~il

signelse med henne. Det sätt, hvarpä hon , en okunnig 
fabriksflicka, lyckades tillegna sig det svåra kinesiska ,;prå 
Izet, \'ackte hennes lärares stora förvåning, Och hvad mcr 
var, hon intog sil kinesernas hjärtan, att hon i provinsc l1 s 
svårtillgängligaste distrikt, ja, pil platser, som varit fullkomligt 
stängda för allt utländskt inflytande, banade vag för evan
gelii arbetare. 

Alice fick emellertid icke länge verka i Kina. ?Ilen 
hon bann med mycket under sitt korta lir. Och nu 
iir den uppslagna bibeln i en af 'Bradfords fabriker ett 
talande minne af henne, som först där och sedan i det 
aOägsna Kina genom sin h~ingifvenhet för sin Herre och 
Fr~i1sare ,spridde omkring sig en Ijnf Kristi vällukt. 

(Cr "The Chri,tiall.) 

Bokanmälaf\. 
De svenska missionerlla I904 iir rubriken pä en ny

lige n utkommen bok, som i sanning utgör ett vHrdefullt 
t illägg till vår missionslitteratur. 

I detla arbete, som är utg ih'et af Cppsala kristliga 
studentförbuncl och redigeradt af fil. kand. /(md vVestmall, 
lämnas en red ogörels e för uppkomsten af alla vära s\-enska 
missionssällskap - bäde kyrkliga och fril;yrkliga - samt 
en prakt.iskt uppställd förteckning pa deras miSSions
stationer, mission~irer och infödda arbetare. Boken är 
skrifven i en fullt opartisk stil. Att pa detta sätt hafva 
sammanförda en mängd uppgifter rörancle de olika mis
sionerna, är af högsta \'ärde fö r enh var, som vill salta 
sig in i och följa med det arbete, som i hednaviirlden 
bedrifves af s\'enska bröder och systrar. 

Det lilla haftet, som ä[\'en ar förseclt med kartor 
öf\'er de olika missionsfälten , och som, häftadt, saljes till 
de t billiga priset af 60 öre, bör icke saknas i nagon l1\i 5
sions\'äns bibliotek. 

. . ..
Adresser till våra mlSSJOnarer 

}\ina. 
För alt förenkla aclressen skrif\'es numer endast 

statiollens och Pl'oZ,iIlSe71S namn. T. CX.: 

Mr A. Berg 
Yltncholg
(Shansi).China, 

Som nya router alltjämt öppna sig, och postverket 
s~inder den kortaste vägen, bGra haclanefte r inga. ;n'ia » 
utsätta~. 



I 12 	 5' I :17 I JI S L A j D 

F öljande af våra s tati oner hafva nu egna poslJ,~ontor 	 Trnu . port 475: 
65 6. 	 Hiartlms mrg gill C. E. B.) :\lalmbäck_ 2';: (Obs.; ,H t n5gra af namne n erb~dlit något fö riindrad J. J. gm K. B., Tran,ls ________ .. _______ __65i· 	 50: 

stafning), 	 F. :\1., Ställberg _____________________________ _658. 10:

YlI1dletlg (Shansi) 660. K. F . U. :\I:s mission skre ts, Gbg, gm 
A. R. till Böl iings llodcrh5IL __________ _ 100: 

H aie/lOJt"' ( » ) C. R. _______________________________________ __66r. 10:

P/fc!iow ( » ) 662. C. O:s sparbö.;sa, SI,c ll cftc" gm H. D. 3: 01 

663· 4°: -Björb ungdom sförc D. gm G. G. _____ _
1701laJl-Fu (Ho nan) 

G64· Influtoa prcoumeratio il ,;medd mr S. L. 
gm G. G. __________ .. ______________________ __Siw71/. 7-{siell ( » ) 	 10: 

»TackolTcp ____ ______ . ____________ .______ __o66 5· 	 4 2 : 
Tu IIgellOJil (Shensi) 	 666. E . D., Göteborg ____ ,, __ . ___ . ________ ____ _ 100: 

66 7· U. S. i ställföre triidareskap till S igr ic!Fö r 	 Hancl! 'e ng, Hoiang och I sll'i iir adressen ännu 
Engströms underh. (gm K. :\L A .) Stock-


VUlldlClIg (Sha nsi) och för Yung-lJing HOllan-Fu (Honan). holm ___ ________ __ _ _ __ .... ____________
00 ____ _ 4°°: -
Um 	 man 55 vill, ka n man på brefven skrifva c/ o 669· E . \V. , StocldlOlm _________ .. ______ . ____ __ 20: 

670. 	 :\Iullsjö arbetsföreoiug .__ _________ .. ___ _ 100:China Inland Mission. N ö(h-anciigt är det d ock icke. 
6 ; I. 	 A. B., Stockholm, tackoffer ___.. __ ___ __ __ 10: 

Onämnd gm j\I. P-n _____ _______ __ __67 2 • li:
6]3- 'Vesta syror. gm C. N., Klllllla _____ ___ _ 10:För S. M. K:s mlSSlons- ~ J. K -111 gm J. S., :\la lmö - - ___ ---- -- .. _ 10:674· 

675· J. N-n • --------------- S: 


H. H. 	 ___ _______ __67 6. 	 JO: ~---' och bönekretsar E. R, Stockholm ____ ____ _____ . __________ _6i 8. [0:

Böneämnen: 6i9. Säby arbe lsförcn. gill G. J., St. Nlölarp 4°: 
680. Tackoffer fr. oo,imlld, Säby _____________ __ 25: 

För flickskolan i Tongcho \\' (sid. lOj); fö r missionärerna, 68 L Syfören. i Korsvägen gm A. ,Y. , Bohult 10:
att de sjHlfva mft bevara s i 1/ära ge11le71skap med Herren 684. H. Ö., Stockholm __________________ __ ____ __ SOo: 

En missiousvän, A. D-m 
0_0. ________ ___ _och sa mft Vilra brukbara redskap i hans hand , (sid. 106), 68 5. 	 4: 25 
686. 	 Bllldsbocl s mfg gm M. E. B., Ö dcshög 60: att de d8g för dag ma mo ttaga af Andens fullhet; a tt Gm L. S., Skel lerteå __________ .__________ _68 7.

församlingen ;If in fö dda kristna må \'ä xa fastare och djupare 688. A. S ., Borcnsberg gm C. O. K., Lin-

in i Kristus Jesus; att den dag för dag må föröka s med 10 : köping __________________ _______ . ___________ _ 

dem, 	 som blifva frili sta (sid. lO;). . 68 9. Deo 88" lrigas sparbös:;a fö r haudarbete 7: 
Ett löfte af C-o ____ __ .. _____ .. ___________ _

F ö r de si_ikande i H oiang, s~irskildt sys tra rna B~ngts	 69°· 2: 
J TackoiTer > ____ __ _ ___________ _____________ _691. 	 41: 

SOI1S 	 och I\amstens privatWrare och hans familj (sid, J 0( ,) . 69 2 • E. 'oN., Hel singborg __ ___ _____ ___,__ ___ 100: -
För d e infödda mec\hjillpa rne (sid. 107 ). 693· Ljnngbe rgs arbets fören. gm K. A. , \ker 100: 

"El sa, tackofTcrsbössa ', _____________ ___ _ _ 18: 2~
Tacksägelse: 694-

K. H_, Dufbo ___ __ ____ __ ________________ _ 15: - . 
För 	 a lt under:-attelse ingfltt, att dc: syskon, som 69~ . Björnö jungfruförcn. gill :\1. II. __ .. ____ _ 100: 

69ii . <T. G. , )IIo lal" verkstad gm H. A. ____ __ S: 

°95· 

varit 	 sars kildt klena, blif\'it betydligt bättre (:;id. 93). 
6')9. 	 Sparbö.'" l:meclel gm O. K. , Lund ___ ____ 6:05Alt Herren efter en lifs farlig sjukdom a te rställt brod er 
,00. 	 Frinnaryds E,'. Inlh. arb etsfören. gm Fr. J. 25: -

AlldrCi~/ Ericson (sid. 93 ). 	 E. D. _______ _ ___ .. __ __ _________ .__ _.. _.. _____jOr. .): 

Att broder rv TVestcl' blif\'it r~iddad frå n en Jfver ;01. R (>lHl11Cn .."t ; mfg gm C. E. Bo) j\IalmhHck 30: 
i03. 1or. en syfören. i Hackvacl gill A. N .___ 30: h iingande Iifs fara (sid. () 3). 
70~. 1\ . N. , Hack"ad __ ____________ __ _" __ _ 10:

För att anta le t af kvinnl iga bC:; iikarc sft myckt.: t 
00 

iOS· K. T ., Sjövik ----- - --- -- .... _____ ________ 4: 37 
ökat s i Yuncheng (s id. 93). 70 6 . r. 1\ gm L. H. ___ __ ,,_ .. ____ ___ ________ .. 50: 

F J r de medd elande n, som ingfl frå n d e o lika 	 i07. St. _\ by N orra ,)'fö ren. gm K. A. 30:
i08. G. S ., J.i<lköping ______________ . ____ .. ______ 13: i5s ta tion erna om att e\'ange liul11 i alllllan he t vinner 	alltmer 
709. Syföreningens fU r S. :\1. K. fiirs,i1 jnin fT

insteg (sid. 94). eL : ;1) II __ • __ _ • __ __ _ _ _ • ______ _ __ _ . "-_ _ _ _ 1,627: 16 
För 	 de 4 män och 3 kvinnor, som viel s torn:(jtet 

Summa J.~r. 4,3;0: Sh 
i T o ngcho\l' upptogos i fiirsarulingen; för de 40, som linder 

Till särskilda ändamål:[\I'ens lopp på d enna plats ko mmit till tro pfl Herren (sid . J 0 7). 
6:; ') . Vi sby fcm öresi'örell. gm M. S. lill H. 

L inder fiir anord nande af bibelklasser 25: 
Sparbössor för missionen erhållas gratis, då 668. A. de B., Stockholm, underhåll till en 

rekvisitioner insändas till Expeditionen. in född evangelist iBergling;; dbtrikL " 75: 
bil. HallTl·rsuudcrh. ti ll )1. P:s bibelhilllla 

gm J. S., Malmö -- ____________ .. __ ._.. __ 25: '- Redovisning 68 2. Tackoffcr tiLl e vangelis tskola E. L., K al mar 10: 
683. 	 Till H. Linder fOr arlJetc t i H sic-bllcn ,

tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" S. I\.! Högan~b .. . ____ .. _._____ ________ __ 20: - 

under 	november mänad 1904. 696. Mal mö bamm fg gill A. B. liIl Ytlan 
Yuans uuderhc\l l _______________ _ ___ ____ 45 : - 200N:o. Kr. Ö. Kr. 	(l. 

J. P-n, gm E. S., J önköp ing _____ ____ 10:649 · Summa kr. fö r no v. 4,550: 86 
65°· C. A - n gm __ 5: - U nder jan.-okt. infl u tit kronor 52,607: 62o ------ 

651. 	 Arbct s fi,ir. »Kineserll :lS vnnller ;, gm Jito 200: ~ 
Under ;hels Il månader: kronor Si, J 58: 48P. G., Stockholm ___ _ _________ ____-___ __ __ 25:65 2 . !\[,: tl varmt tack t ill hvarje giivare. 

653· Hiiunaryds lniss ions-arbetsfören. gm J. P . 
1"., Be"hed,\ ________________ ,, ____ ,,________ 50: 

0 _ och K. G. }L ___ ____ ___________ _______ 10: - Si, såsom (Il tjänares ögON till sina !loTars hattd, 
Tullgafus lln~dom s före n. gm K. J. ._____ 175:- såsolll (JI tjiiilarimws iigOJI till sil/. /rlls Iland, sil stå zJtlra 

Tran , port 475:- iig {)Jl till Herl'~lI, ("är Gud. 

Stockhol m, Svenska T ryckeriho13g ct Ek man) &. C~ 


