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SI N IlJ;fS LA 1VD 

Jesu Kristi ansikte. 
Af Clwrl!-s In,. ,;ad. 

S(l~ valls/äl/d! 7'ar IlauS utseeltdc, i cke Idet en 
il/{lUS, ocll Iza ns skejmad lG,ke hk Adams barns. 
Es. 5 2: I4· 

Jag vill i dag vända edra tankar till J esu .f(rzstz' 
allSlkle. Ingen i hela historien har tilltalat människor 
så mycket som J esus Kristus. Artister, bildhuggare 
och poeter hafva tänkt mycket på, huru han såg ut, 
och i våra dagar finnas i världen flera bilder af var 
Herre J e,~llS Kristus än af någon annan. Men de 
fles ta, som betrakta dessa bilder, $f' icke hans an
s ikte, ty det är icke med det yttre ögat, endast 
med ydlens, vi kunna se Jesus. Vi minnas, hur 
Frälsaren sade till Tomas : »Emedan du har sett 
mig, tror du ; saliga äro de, som icke se och dock 
tro. » Detta visar oss , att det är bättre att se med 
trons ögon än med förstå ndets. Herre, öppna där
för vår själs ögon, att vi må se din skönhet och 
din härlig heti 

Hvad är det vi se, under det vi b etrakta Jesus 
Kristus :' Vi se i hans ansikte en underbar skönhet. 
Jag önsk ar , att jag kunde säga eder, hvad jag stun
dom sett af denna Jesu skönhet och härlig het, under 
det jag i tys t gemenskap stilla hvilat hos honom. 
H vad jag sett, har ibland alldeles s mält min själ, 
och jag har tänkt : »0, att jag kunde tala om för 
andra, hvad jag' sett! ,> Men vid våra bemödanden 
att visa andra, hvad vi själfva sett, förgå r mycket 
a f hans sk önhet. D et är alldeles, som nä r jag ibland 
om vårmorg narna g a tt ut pA landet och därvid sett 
daggdroppar g littra på grässtdm och buskar. I sol
skenet ha r hva rje daggdroppe sett ut som en gnist
rande diamant. l\1en, när jag brutit af en kvist för 
att t aga de n med mig hem och visa den för de mina, 
har hela s könheten fö rsvunnit. På samma ;:.ä tt är 
det omöjlig t för en själ a tt beskrifva för a ndra, hvad 
hon sett a t Jesu härlighe t. H var och en måste själf 
se den. Men, när vi under helig tystnad se pa Jesus, 
då skåda vi en skönhet. sådan som icke någon
städes ann ars. ' ~ 

Hvad skola vi v idare säga om renheten i Jesu an
lete ? Pa. ','åra a nsikten finnas i anc11ig·t a. fs eend e många 
syndaJ1äckar, mycket, som bringar van ära öfver Jesus. 
1\1en !zOIl.I· a nsikte är utan fläck. Han, vår Frälsare, 
bIef aldrig' besmittad, ehuru ha n dag efter dag under 
s in jordiska vandring k om i beröring med världens 
synd. Vill du se en obefläcka d renhet, du finner 
den endast ho:! Jesus Kristus. 

Men i detta ansikte finna vi äfven lidande och 
sorg. Vi veta, att stora lidanden och sorger k.unna 
lämna spår e fter sig i en människas ansikte. Afven 
Jesu Kristi ansikte har blifvit plöj dt, få radt och van
s tä lldt, men d et af sorger och lidanden, burna i vårt 
s tälle, ty \"år Gud ha r la g- t all v i\.r synd på L a mmet. 
H an bar den b ort, och nu talar hvarje spår af sorg 
i Jesu ansikte till dig och mig om hans återlösande 
kärlek. Därför utbriste r Esaias, när han ser upp i 
detta ansikte: »H a n blef sargad för vå ra öfverträ
delser och slag'en för våra missgärningar, näpsten 
lades upp:\ honom, a tt vi skulle hafva frid , och 
genom ha ns s{lr blefvo vi helade. " Men, liksom 

denna sorg och detta lidande i Jesu ansikte uppen
barar den kärlek, som dref honom att bära allt 
detta för vår skull, så uppenbarar äfven detta lidan
desuttryck Guds faderskärlek till dig och mig. Jesus 
Kristus dog p il Golgata för att visa dig, sitsom intet 
annat kunde hafva gjort, huru mycket Gud älskade 
dig. Medan du serpåJesu a nsikte, k an du därför något 
litet börja fatta, huru mycket din Fader älskar dig. 

Men det är äfven från en annan synpunkt, vi 
kunna betrakta Jesu ansikte. Jag önskar, att du 
tänker på din Frälsare, icke endast sådan han tedde 
sig på Gol!gata, när han var så vanställd af lidande, 
att människor icke v ille se på honom, utan såsom 
han nu lyser i härligheten i sin J.'aders närvaro. 
Ty lika visst som Jesus dog' på korset för oss, lika 
visst le/ver han nu ' i sin F aders närvaro för oss, 
lefver han för att förlåta oss alla vära synder. 

Om din själ verkligen försjunk er i betraktande 
af Jesus Kristus, skall denna syn göra, att du för
lora r all önskan att komma i besittning a f jordens 
ömkliga smäting, hvilka snart förgås. Det berättas 
om den store danske artisten Dannike, att han af 
Napoleon ombads att mot en stor penningsumma 
må la en tafla, föreställande Venus. Dannike, som 
just slutat en må lning af Jesus Kristus, och som 
användt tio år på att söka fram ställa s ina tankar 
om honom, gaf Napoleon till svar: »Sire, jag kan 
icke måla en hednisk gudinna, sedan jag tillbragt 
tio år med a tt se på Jesu Kristi ansikte. » Och jag 
vill säga, att jag' känner ingenting, som sa k an slå 
ned vår vä rldslig het, om vi äro lefvande kristn a, 
som att dag för dag betrakta just Jesu Kristi ansikte. 

H vad skola vi vidare säsza om den kraft, det 
mod och det tålamod, som åskådandet af Jesus g if
ver? Om du finner det svårt a tt möta förfölj e l,.;e. 
se pä Jesus ! O m du känner det svårt a tt vittna 
om Jesus, se på honom I Om du ryggar tillbaka 
för lidande, förebråelser e Uer förluster , se på honom! 
U nder inflyta ndet af detta ansikte skall du våga 
hvad som helst. Ett af skälen, hvarför d är är så 
litet mod i J esu lärjungar, ä r, att de endast d a och 
då fäst et blick en på J esus. O m du vill hafva mod 
och tålamod, lär dig då att 1ef\.-a under inflytandet 
af detta ansikte I 

Hvad skola vi sedan säga om Kristi makt att 
förvandla oss? Aposteln Paulus ta lar själf hä rom, 
då han säger, att, under det vi se på Jesu Kristi 
härlighet, blifva vi därigenom förvandlade . När 
Stefanu~ ble f martyr , såg ha n upp och fick se Jesus, 
och Så föll ljuset af hans härlighet tillbaka på honom 
själf. Om d II lefver i J psu Kristi när varo, skall hans 
härlig het fö rvandla ocksä dig. lIans renhet skall 
bannlysa din orenhet; hans talamod skall bannlysa 
din otålighet ; hans frid ska1l bannlysa din oro; hans 
kärlek skall bannlysa din själfviskhet. Och in i din 
a nde och ditt lif skall det komma en härlighet. som 
visserligen icke tillhör »ditt eget jag », utan Jesus, en 
härlighet, som icke är från jorden utan från himmelen. 

:Må nu Anden få fästa din blick pä Jesus ! Håll 
sedan på med a tt se på honom, tills du får skåda 
honom i härligheten. där skug g orna äro för alltid 
borta! Amen. 
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Krisen fjärran Östern och den 
kristna k~rkan. 

II. 

En faktor, som särskildt nu är af vikt att be
akta, är Japans inflytande öfver Kina. Under de 
sista åren har detta inflytande varit i ständig och 
snabb tillväxt. Port Arthurs fall kan ej annat än 
gifva det ny kraft. . Omedelbart efter boxarupproret 
stiftades en förening, som kallas »Östasiatiska För· 
bundet». Detta förbund står under ledning afprins 
Inonve och har sitt hufvudsäte i Tokio. Filialer 
äro 'redan upprättade j alla delar af Japan, Korea 
och Kina. Dess syfte uppgifves vara: I) Att be
skydda Kina, d. v. s. att verka för Kinas integritet. 
2) Att arbeta för tidsenliga reformers införande i 
Korea och Kina. .3) Att noga följa med samtida 
händelser för att, när så behöfves, kunna uppträda 
med kraft. 4) Att i dessa länder (Korea och Kina) 
söka väcka fos terlandskärleken till lif. För närva
rande finn es det troligen ingen politisk rörelse, som 
har större möjligheter för sig- än just denna. 

Om Japans inflytande i Kina under I904 skrif
ver Times' korrespondent: " Handelskammaren har 
hela äret stått under ledning af en japanes. Japa
ner hafva noggrannt undersökt och kartlagt hela 
land et från U rga i norr till Y unnan i söder liksom 
från Ka:;;hgar i y tter:< ta västern till Gula flodens 
mynning i öster. Den 2 I april afs lutade en japa
nes sina två års långa undersökning-ar af Cen tral
A:;;iens handelsvägar. Japanerna i Kina räknas nu
mera i tusental. » I Chefoo, en af Kinas minsta 
traktathamnar, finnas 200 japaner, och i Tienbin, 
där ett större område uppl åtits åt d m än å t nagon 
annan nation, uppgår deras antal till 1,4 00 . 

Dessa fakta äro, från hvilken synpunkt man 
än betraktar dem, mycket intressanta. Orsaken, 
hvarför vi här papekat dem, är, att vi önska betona 
den stora förpliktelse, som därigenom pålägges den 
kristna kyrkan . Statsmännen hafva utan tvifvel 
noga öfvervägt deras inverkan på den politiska 
ställningen. Betrakta väl vi deras innebörd så noga, 
som det höfves dem, hvilka fått i uppdrag att evan
gelisera världen ~ Amiral N elson lär en gång hafva 
yttrat: »Ett rä tt användande af fem minuter kan 
arg'öra en hel drabbnin g» . Har ej detta sin till
iämpning äfv'en i den andliga s triden ) 

Kinas närvarande utvecklin g' är mycket bety
delsefull. Kineserna hafva lämnat sin gamla åskåd
ning's ankarfäste. De äro färdiga att låta sig ledas 
af hvem som helst. som förstår konsten att vinna 
deras förtroende. Och hvem förstär det så väl som 
Japan. Ras, uppfostran, religion äro de band, som 
sammanbinda dessa båda folk. Den behandling, de 
rönt af e uropi?erna, bar däremot endast verkat bort
stötande. Vi nämna blott Englands opiekrig, Ame
rikas och Australiens afspärrningspolitik, den våld
samma vandalism, hvartill de europeiska trupperna 
g jorde sig skyldiga är 1900, och den förödmjukande 
behandling'. de kinesiska arbetarne underkastats i 
Syd-Afrika. Tidningen »Spectato\'5J säger m ed rätta: 
>.;..:\Jdrig har något annat civiliseradt folk så ofta 

och så länge varit utsatt för förolämpning'ar som 
kineserna. » 

Kinas nu vara.nde st2dlning' är i korthet f;)ljande: 
I kampen mot europeerna haJva kineserna legat 
under. Mot sin vilja hafva de tvingats a tt helt och 
hållet upplåta sitt land för andra nationer. Men 
de förödmjukande erfarenheter, de mtt göra, hafva 
hos dem väckt och bringat till mognad beslutet att 
söka tillägna sig hemligheten af västerlandets makt. 
Däraf följer deras stora villighet att lära af oss. 
Denna mottaglighet ger missionen oerhörda möjlig
heter att gagna dem. Men huru länge kommer 
väl detta tillstånd att fortfara) J apan har under 
det nu pågående kriget visat sig vara i besittning 
af stor motståndskraft. D ärför kan man vänta, att 
Kina hädanefter nästan uteslutande skall taga Ja
pan till sin läromästare. L åt vara, att japanerna 
f n. äro mycket frisinnade i .'ina åsikter och synas 
viljahäfda den fria konkurrensen, man m åste dock 
komma ihåg, att de ännu väsentligen äro en hednisk 
nation, och att de lärare, som komma därifrån , ej 
kunna väntas blifva kristendomens förespråkare. I 
framtiden blir det därför utan tvifvel svårare för 
europeerna att vinna kineserna, än hvad nu är fallet. 
För närvarande äro de mycket mottagliga för in
flytelser utifrån, men detta stadium hör snart till 
det förgångna. Ehuru det är svårt att förut:se , hvad 
framtiden bär i sitt sköte, kan' man dock vaga "äga, 
att ett så gynnsamt tillfälle, som nu erbjudes att 
evangelisera Kina, aldrig kommer att g·ifvas. 

Men Kinas evangelisering har betydt>lse ej blott 
för kineserna själfva utan för hela den öfriga värl
den. I det förflutna har Kina varit inneslutet inom 
sig själft. I religiöst och sedligt hänseende har dess 
folk blott helt obetydligt utöfvat något infly tande 
pä andra folk. J framtiden kommer det att blif\'a 
helt annorlunda. Hvarje dag visar, att utvecklingen 
nu g<1r i motsatt riktning. Själfva de skra nkor, 
Som uppsatts för att hindra invandringen af kineser 
till \merika och Australien, liksom de förödmju
kande villkor, under h\"ilka de kinesiska arbetarne 
lefva i Syd-Afrika, förråda den fruktan, h varmed 
Kinas växande inflvtande betraktas i världen. 
Furenta staternas reg'ering fann det t. o. m. nöd
vändigt att g- ifva vika fur Kinas hot att icke del
taga i utställningen i S:t Louis, sa vida ej de in
skränkningar undanröjdes, som gjorts för de kine
siska uts tällarne. Kina kommer att a llt kraftigare 
resa sig mot de orättvisa undantagsregler, andra 
nationer velat uppställa för dem. »Lå t des"a 426 
millioner kineser få del af alla nutidens moderna 
uppfinningar, och hvem kan berilkna följde rna ? De 
äro i besittning af land område; de äga tillgangar; 
de hafva folk, och nu hålla de äfven på att för
skaffa sig kunskaper ». 

En af Kinas mi ss ionsveteraner har yttrat: ~På 
grund af Kinas stora folkmängd, dess sa mmanhiUl· 
ning, de.:;s höga intellektuella och morali,ka egen
skaper, dess förflutna historia liksom d ess närva
rande och framtida förhallande till öfriga nationer 
är arbetet på detta folks omvandelse det viktig'aste 
uppdrag, som ]{ risti kyrka fått sig' anförtroclt i sin 
verksamhet utflt. » 
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Borde ej de spännande händelserna i fjärran 
Östern komma som en kraftig kallelse till hvar och 
en af oss att allvarligare än förr insätta hela vår 
kraft i detta stora och heliga verk? Men hur 
skall detta kunna ske? Helt säkert är mer bön af 
nöden. Vi kunna ej alla gå ut som missionärer, 
men alla kunna vi bedja, och bön är visserligen 
missionsarbete. Pastor Gordon säger i sin bok om 
bönen: »Det är lika möjligt för oss att genom bön 
vinna hjärtan för Gud i det aA.ägsna Indien och 
Kina, som om vi själfva vore där. . Visserligen 
kunna vi ej utöfva en lika mångsidig verksamhet 
som missionärerna därute, men därför är vårt in
flytande ej mindre verkligt. Du kan i denna stund 
gå in i din kammare, sluta dörren till och lika verk
ligt tillbringa en half timme i Kina, som om du 
personligen vore därute. Du kan s?tlunda genom 
bönen lika verksamt deltaga i missionsarbetet i Kina, 
som om du sjäJf vore där, ja, genom den kraft, 
du genom din bön har öfver människor, i sann och 
verklig mening, fastän du är här hemma, vara en 
missionär bland hedningarne. » 

Toges dessa väckande ord till hjärtat, och vore 
alla kristna villiga att på detta sätt dagligen del
taga i missionens verk, skulle problemet: Kinas 
evangelisering, ej länge förblifva olöst. En sådan 
bön skulle hafva till följd, att somliga måste gifva 
sig själfva åt arbetet, och att andra mer frikostigt 
måste bidraga med medel till missionens bedrifvande. 

Väckelsen i Wales är ett kraftigt bevis på hvad 
Gud kan och vill göra till svar på trons bön, och 
den väcker h05 mången nytt hopp för andra delar 
af Herrens stora vingård. Böra ej de uppmunt
ringar, Herren gifvit oss i Wales, komma oss att 
akta pil. Herrens kallelse till oss från Kina och göra 
oss villiga att utgifva o~s själfva mer helt till bön 
och tjänster för detta lands behöfvande folk? 

M. E. 

El\ kort öfversikt öfver året 1904. 
(Ur marsnumret af China's Millions). 

Det första, som fäster vår uppmärksamhet vid 
en återblick på året, är, att antalet dop så väsent
ligt ökats. Det uppgär till 2,384 eller 25 % mer 
än förlidet år. Bland dessa döpta hafva alla de 
provinser, i hvilka missionen har stationer, repre
sentanter utom Junnan. Medan inga dop förekom
mit i denna provins, som alltid har ansetts som en 
af de hårdaste och mest otillgängliga i hela kejsar
riket, äro utsikterna på mer än en af dess stationer 
ljusare än någonsin, och äro de arbetande fulla af 
hopp med afseende på framtiden. 

l ett andligt företag är det svårt att med siff
ror angifva resultaten, och medan vi tacka Gud för 
de påtagliga bevis för hans verkande, som framgå 
af de statistiska uppgifterna, äro vi fullt medvetna 
om, att man icke genom sådana kan sluta sig till 
framgången i det hela. 

I för hållande till vårt vidsträckta verksamhets
område och till det allviirliga, trogna arbete, som 
utföres, kan det ju se ut, som om anslutningen till 

församlingarna vore ringa. Det bör ihågkommas, 
att det f. n. vore mycket lätt att nästan i oändlig
het intaga församlingsmedlemmar, emedan hos kine
serna begäret är större än någonsin att inhämta 
västerländska kunskaper, och emedan många äfven 
frestas att tillvinna sig yttre fördelar, som de tro 
kunna ernås genom anslutning till utländingarna. 
Men m~.let är i första hand icke en stor kyrka utan, 
såvidt möjligt är, en ren kyrka. Följaktligen un
derkastas sökarne en ytterst noggrann pröfning. 
Hänsyn tages icke endast till deras kunskap utan 
äfven till deras karakter och uppförande. Att ut
forska människors bevekelsegrunder och uppfatta, i 
hvad mån dessa inverka på deras handlingar, är 
icke under några omständigheter lätt. De föränd
rade förhållanden, som nyligen inträdt i Kina, och 
som i större eller mindre grad ingripa i folkets Ii f, 
hafva för missionärerna gjort det svarare än någon
sin att rätt bedöma ställningen samt hos dem fram
kallat en ökad noggrannhet och ännu mer bön än 
förr, . när det gäller den viktiga angelägenheten att 
pröfva dopkandidater. Det är därför en stor anled
ning till uppmuntran, att trots alla åtgärders vid
tagande för att förhindra personer att af ovärdiga 
skäl begära inträde i församlingarna, antalet med
lemmar ändock så betydligt ökats. 

Bland mycket annat, som varit uppmuntrande, 
må äfven nämnas, att hos en stor del af folket d.
der ett starkt aftagande i deras afgudadyrkan. Inom 
icke få distrikt visar sig en växande misstro till de 
falska gudarne. I Hunan t. ex., en gång den mest 
antikristliga provinsen i hela kejsarriket, finnas f. n. 
hundratals familjer, som hafva förstört sina afgudar, 
medan i Shansi hela byar hatva uppgifvit sin af
gudadyrkan. Ehuru förstörandet af afgudarne icke 
nödvändigt bevisar, att en verklig sinnesändring 
ägt rum, är det dock ett brytande med det för
gångna, som innebär ett frigörande trån århundra
dens inrotade vidskepliga föreställningar, och något, 
som ådagalägger en icke ringa grad af mod. 

Vidare måste nämnas, hvad som är ett ännu 
större prof för kineserna, förstörandet af de s. k. 
fädernetaflorna, hvilket i de flesta fall medför för
följelse. Trots detta hafva en mängd sådana taBor 
blifvit brända eller på annat sätt törstörda och det 
äfven af sådana kineser, som icke äro upptagna i 
de kristna församlingarna. Dyrkan af förfäderna 
utgör ett af de förnämsta hindren för kristendomens 
utbredande i Kina, och villighet att förstöra dessa 
fädernetaflor är därför hos dem, som blifvit »sökare», 
ett nästan otvetydigt bevis för uppriktigheten af 
deras intresse för evangelium. 

Vi hafva äfven stor anledning till tacksamhet 
mot Gud, för att i de 15 provinser, där C. 1. M. 
har sin verkningskrets, det på det hela varit så 
fredligt. Lokala oroligheter hafva visserligen ägt 
rum på en och annan plats, såsom i Shensi, Shansi 
och Honan och likaså uppror i Kwei-chau. Men 
oroligheterna hafva mer varit riktade mot den rå
dande dynastien än mot utländingarne eller de krist
na. Tack vare regeringens skyndsamma och krafti
ga ingripande hafva de äfven hastigt undertryckts 
utan att för missionsarbetet medföra några allvarliga 
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följder. Att boxarerörelsen på nytt utbröt i södra 
Honan tycktes en tid hota arbetet i Kuang-chau
distriktet. Några af de omvända och af sökarne 
fingo därvid äfven lida åtskilligt. 

Trots allt detta hafva nya undersökningsresor 
mångenstädes företagits, och för att nå fulket hafva 
många och omväxlande medel användts. Evange
lium har blifvit förkunnadt vida omkring. Med de 
mest uppmuntrande resultat hafva evangeliska guds
tjänster hållits på olika platser. Fördomar hafva 
undanröjts, och bland alla klasser har man med 
vördnad lyssnat till frälsningens budskap. Likgil
tighet och motstånd hafva nog funnits, men på det 
hela har folkets och myndigheternas hållning varit 
lika vänlig. :Man har bättre än förr förstätt och 
äfven lärt sig uppskatta missionärernas vistande i 
landet. Troligen har det aldrig varit ett så allmänt 
frågande i sinnena som nu. H vad som är visst är, 
att aldrig så många varit uppriktigt intresserade 
för evangelium. I sanning behöfves det bön, för 
att den säd, som är utsådd, må genom den Helige 
Andes verkan gro och bära frukt. 

~~)Y1eddelanden --._. _ 
från Redaktioner;. 

Broder Rikard Andersson anlände genom Herrens 
nåd lyckligt till Shanghai den 19 februari. Afresan fdin 
England skedde den 10 januari. 

* * 
Redaktionen ber äfven ra meddela, att fröken Jl,faria 

Harms ingått äktenskap med missionär W. T. Gtlmer, 
tillhörande C. r. M., samt afflyttat till stationen Hungtung 
(Shansi). Vi tillönska var syster, som i S. i.vI. K. blir 
mycket saknad, Guds "älsignelse i sina nya förhållanden. 

från hemarbetet. 
Frän många olika delar af vart land hafva \'i med 

glädje erfarit, att på missionens allmänna böndag, d . l4 
mars, vänner till S. M. K. varit samlade för att i gemen
sam bön lägga fram missionens angelägenheter och äfven 
hembära Herren tack för all hans nåd under det förflutna 
ver ksam hetsflret. 

I Stockholm var en ganska stor skara samlad pa 
H ushållsskolan, 19 V. T rädgardsgatan. Härvid hölls först 
misssionsföredrag af br. E. Folke, som, utgående från 
orden »F0r Gud är ingenting omöjligt », i stora drag visade, 
huru Guds verk gfl tt fram i Kina. Sedan talade herr 
A . fl. 7ise!il/s M"er orden: »Gud är trofast, som har 
kallat oss till gemenskap med sin Son, Jesus Kristus. » 
Böner, åkallan och tacksägelse uppsändes clärpå af flera 
bland de närvarande. Vi känna oss förvissade om att 
de kåra missionsarbetarne i Kina på e tt siirskildt säll 
llngo erfara förb önens kraft och välsignelse (Kol. 4: 12, 

2 Tess. 3: I, 2). 

Resturer under april. 

l. För missionär Erik Folke: 
Örebro den 19 ; Alingsås den 2 l, Göteborg den 22 

- 26; Venersborg den 27; Lidköping den 28 och Marie
stad den 30. 

2. För sekreteraren: 
Sollefteå den 13 -- I 4; Umeå den 16 - 17; VJnnäs 

den 18- l 9; Bmeå den 2 l; Byske den 22 ; Skellefteä 
den 23-25. 

~B~ef~e~ng~~ 

. .~ ==::::::::r:=-~ 

Ishi den 29 dec. 1904. 

Älskade vänner i Herren I 

»Frukta icke, ty jag är med dig - jag 
Iljälper dig.» Es. 4 l: 10. 

Dessa ord, som gafvos mig den oförgätliga afskil
nings'dagen, den 18 sept.) hafva alltsedan varit mig 
mycket dyrbara, och under hela resan har jag fått 
erfara, huru Herren själf varit nära för att hjälpa i stort 
och smätt. 

Mitt älskade hem i Örebro lämnade jag den 24 
sept. pä morgonen. S8.väl där som i Hallsberg, men 
särskildt vid Kumla station hade en stor skara vänner 
samlats för att säga farväl. Ett varmt tack till enhvar af 
eder för all eder kärlek! I Kumla hade jag ock att säga 
farväl till mina kära föräldrar och syskon, men Herren 
gaf både mig och dem all den nåd, ~i behöfde, och tog 
bort det bittra i skilsmässan. I Malmö mötte jag min 
reskamrat. fröken Karin Andersson, utsänd af Helgelse
förbundet. Söndagsmorgonen den 25 sept. stego vi Om
bord på färjan till Köpenhamn. Det var med blandade 
känslor, vi sågo hemlandets kust försvinna, men Herren 
fyllde våra hjärtan med fröjd öfver den nåden, att vi 
tingo lämna uågot för 110110171, som gaf allt för oss. 

Ett par timmars jarnvägsresa förde oss till Kors0r, 
hvarifrän vi med angbåt foro till Kiel. Där hade vi att 
genomgå tyska tullen, men Herren förde i vär väg en 
tysk-talande engelsman, en varm missionsvän, som hjälpte 
oss, och vi behöfde ej ens öppna v,ha saker. I Ham
burg hade vi att byta om tåg, och, ensamma som vi 
\'oro, var det ej sa lätt, men en af tjilnstemännen gaf 
beredvilligt all den hjälp, vi behöfde, och vi kunde endast 
tacka Gud för all denna nåd. Komna till Basel möttes 
vi af vänner från Basel-missionen, som förde oss till 
Missionshemmet, och där tillbringade vi några timmar. 
Det var mycket intressant att bese detta stora hus, 
hvarest så mftnga missionärer fätt sin utbildning. I mis
sionens museum sågo vi ock samlingar från nästan alla 
världens länder. Vannerna i Basel bevisade oss mycken 
kärlek, och besöket där var oss en stor glädje. Vi läm
nade Basel på kvällen och passerade saledes Alperna 
under natten, men, som det var fullmåne, gingo vi ej 
miste om det storslagna natursceneriet. Det var tVärto~ 
ofantligt \'ackert att i det strålande månskenet se den 
ena snöglänsande toppen efter den andra. I mitt I~ljarta 
ljöd det: »Bergen skola vika - men mit, ?låd skall icke 
vika ifrån dig", Es. 54: 10. 
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Vi komma till Genua den 27 och gingo ombord fl 
») P rinz R egent Luitpold » elen 28 sept. Det var en stor 
g lädje att återse de kära systrarna från London, Var t 
ressällskap bestod af I 7 systrar, af hvilka 3 varit i Kina 
förut, och dessa togo nu hand om oss, lej- nykomna, 
ro fran England , r fran Italien, l från Ryssland och 2 

från Sverige, Dessu tom fanns en hel del and ra mis
sionärer ombord , Vi hade dagligen gemensam mo rgo n
bön samt gudstjänster hvarje söndag, Resan var utom
ordentligt god, Endast ett par dagar had e vi svarare 
sjögång, och Herren lät mig i stor nad vara fullkomligt 
frisk hela tiden. »Ifan ledde d em säkert, så att de 
icke behöfde fru kta », Ps . 78: 53, var ett ord, som Gud 
gaf mig under färd en, och det blef mig mycket dyrbart . 
Huru trygga äro \'i ej under alla för hillIa nden i Iza1lS 
hand l 

Till Shanghai an lände vi den 29 okt. efter 5 veckors 
resa fran Sverige, Vid landstigningen blef en större 
kappsack stulen ifran mig, sä rskildt kännbart, emedan 
den inneh hll dyrbara afskedsg~fvor , böcker och bref m, m. 
Jag är dock viss, at t arven detta skall »tjäna till d e t 
bästa », om det ock ej sy nes så för tillfället. » Han vet, 
hvartill de t skall tjäna .» 

Vi mottogos med mycke n kärlek å C. r. M:s hem, 
där det f. ö, dessa dagar radde stor brådska, Det 
ena sa lIskapet efter det andra af missionärer skulle n~lm
ligen liimna hem met, och d,ra vänner hade darför fullt 
upp af arbete med utrus tn ing och ordnande för alla 
resor. Särskildt tacksamma voro vi , svenskar, för all 
hj:tlp vi e rhöllo af missionär Rydberg med fru. Dessa 
makar hah'a nll flyttat till Skandinaviska Sjömans
hemmet i Sha ngha i för a tt ö fvertaga ledningen a f det
samma, 

De flesta af systrarn a reste till spriikskolan, men 
fröken Andersso n fortsa tte till Tientsin för att förenas 
med svsko nen i norr, och afven jag fick resa direkt upp 
till va rt fält. 

Reda n innan jag lanmade ::iverige, a fgj o rdes det, 
att jag, ifa ll det g<lfves eskort, genast skulle resa upp för 
att läsa med gossarna Hahne, tills fröken L agergren 
Mer\'unnit halsa och krafter. Herren hade oc ksä den 
önskad e eskorten i beredskap. Dr och i\Irs Carr (till
hörande C. L 1\'1. ), hvilka just återkommit fran sin 
bröllopsresa till Japan, stodo färdiga att ä tervända till 
Kai-feng-fu i H onan , Vi s tego o mbord på en tlod 
ångare den 4 no\', och lä mnade Shanghai tidigt pEl 
morgonen den 5. Som vi reste kinesisk klass, fi ck jag 
nu gö ra min förs ta bekantskap med kinesisk drakt och 
mat m, m. Till H ankow anlände vi den !:l no\·. efter 
en myc ket skön resa uppför Ooden. Dar traffade vi Mr 
och flIrs Cheesman, tillh öra nde Engelska Bap tistrni~s ionen 

i Shensi, och som de skulle passera 2 af vara missions
stationer, beslöts, att jag sk ulle reSa vidare i deras sä ll
skap. då Dr och Mrs Carr Umnade oss. 

F öljande morgon började vår järn vligs resa, Det va r 
und erligt att i tankarn a jämföra förr och nu. F örr mås te 
v~lra sysko n uthärda manaders resa i vagn för att färdas 
den \'lig, som vi nu tillryggalade pEt 2 dagar. Andra 
dagen af vEtr gemensamma resa muste jag säga fan 'a l 
till D:r och Mrs C~llT, hvilka sk ull e stanna något i Yen
cheng, och sedan fortsatte jag med Mr och Mrs Cheesman 
till Hsii-cho\\' . Perso ntrafiken var ej öppnad längre än 
elit, men efter en dags väntan fingo vi medfölja ett grus" 

tåg till Cheng-chow, som ligger vid stora strakvägen 
frfLn Kai-feng-fu till Honan-F u endast 3 dagsresor frfll1 
sis tniimnda plats, I Cheng-cho \\" gästade vi Mr och 
lVI rs Lawton, tillhörande Amerika nska Baptist-Missionen, 
som ny ligen öppnat verksamhet å d enna pla ts, Det tog 
en rundlig tid att hyra kärror. }'lirst e fter 4 dagar 
kund e vi fortsätta resan till Honan-Fu, dit vi kom mo den 
I \) nov. Här mottogos vi af brödern a Blo m och Bein
hoff; som gjorde allt för vår trefnad och läto oss bo fl 
misslOnsstationen i 3 dagar, eller tills vi få tt hy ra nva 
kärror. K u följde herr Beinhoff med för att eskortera 
mig till Yuncheng. Förs ta dagen hunno vi till Sill-an, 
där vi hjärtligt mottogos af syskonen Stfll hammars och 
Maria Pettersson. D e v;in '<Ide oss och had e i. o . m. 
middagsbordet dukad t. N agon vida re resa den dagen 
ville de ej a lls höra tal as om, hl'arför vi stannade öfver 
natten och ringo således en treftig afton . Sys ter Sigrid 
Engström hade samma morgon rest ut till en by, och 
därfö r traflad e vi ej henne. 

Efter e tt par dagars resa hunno 1'1 till Gul a fl oden 
och sade nu farväl till Mr och Mrs Cheesman, som 
skulle fortsätta till Shensi. Huru bestörta blefvo vi ej, 
dä vi nyligen hörde, att Mr Cheesman insjuknat i ty foid
febe r samma dag, han nådde sin sta tio n, och a tt han 
dött efter 4-5 dagar! H ans unga änka har il tervändt 
till England . Hon an lände till Shanghai Lj, dagar före 
oss , hade strax si tt brö llop där o ch ä r nu pil vag hem 
igen - ensa m! Herrens vägar aro i sanning underl iga! 

Komna till Gula floden tin go vi s trax en båt och 
kommo raskt och lyckligt öfver. Våra kijrkarlar ville 
dock ej fortsätta längre elen dagen, u ta n ringo vi stanna 
i ett värdshus och där tillbringa adventssöndagen. 
Nästa dag kuncie vi blott fardas helt sakta till följd af 
mötande ändlösa rader af kamel er, fts nor, mulor och 
karror, alla lastade med sa lt [rEm Y un cheng, n'[en pfl 
tisdagsmorgonen el en 2 lJ nOl'. ~?Igo vi ändtligen denna 
stads murar och befunno oss snart fl den s tora, trefl iga 
missionssta tionen. l1järlligt välkomnade af syskonen Bergs) 
Sandbergs och F redri ka H allin. All a VO rG fcirvånacle, a tt 
jag hunnit fr a m sä snart. Resa n från , 'hang hai ha de 
egentligen tagit endast 16 dagar: den öfriga tiel en hade 
vi h \'ilat på olika sta tioner. 

I y un chen g stannade j,lg J 4 dagar. Jag rik tig t 
nj öt af at t m hvil a efter den IfL nga, nastan oa fbrntn<L 
resan fr5n Sverige, nagot mer än 9 veckor I{mg, Huru 
trofast hade ej H erren ledsaga t hva rj e steg! Hjarta t va r 
fullt af tack och lof till Herren för all hans n tLel, 

Målet för min resa var ju I sh i, och h it an lande jag 
elen J -3 ,dec, efter () timmars resa frflll Yuncheng samt 
mottogs \'armt a f ~yskollen H ahnb och deras smä sa mt 
af systrarna . Forssberg och i\I. Harms. 

Den 1.5 dec, börjades IUsningen med Ragnar och 
Halvur. Efter nyåret hoppas vi. att lille i\lo rris Bergling 
kommer för att blifva den 3:dje i \'å r lilla »skola~ , 

Och nu har jng redan firat min första jul i Kina , en 
fridfull, välsignad högtid, som sent skal l glömmas. 

Redan tid igt pä julaftonen började kineserna komIlla 
frfLn byarne i dis triktet, och sedan granen blifvit tand, 
bjödos de a ll a in a tt se densamma. Julsånger sjöngo3, 
och julgå fv oj' utdelades, hvareCter kineserna glada och 
tacksamma drogo sig till ba ka. Sa firade vi vflr julafton, 
en äkta sve nsk såda n. Jlllk la ppar utdelades, och gliielj en 
var stor bland både små och stora D tn ga mla , b ira 
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sangen: ,) Hell dig julafton '> m. fl. julsånger sjöngos af 

hjärtat. 


Ett innerl igt och varmt tack till enhvar af eder, 

alskac\e "anner, som burit mig fram i bön till Herren! 

Viljen I ic\;e fo rtfarand e bedja om nåd för mig att lära 

a lla d e läxor, som möta den nykomna) » Trofast är 

den, som kallar eder, liatt skall ock göra det, » I Tess. 5: 24 . 


D e hjärtligast e balsningal' fran syskonen ! 

Eder i Jesus fö renade 
jJilaria iVylill. 

Honan-Fu, d en 10 jan. 1905. 

K äre broder I 

Guds frid ! 

Som du kanske tord e veta, ha r jag ej varit riktigt 
frisk pa mycket lällge . I jnli må nad började jag känna 
mig dålig, och detta fortsatte till i slutet af augusti, då 
det sy ntes vara symptomer till nervfeber, eh uru j'ag ej da 
\'iss te det. Jag sökte härda ut i de t I;ingsta men m:lste 
till slut i hög feber och i det förshackligaste väglag resa 
till Sinan för a tt hos syskonen Stal hamma rs få nödig 
\·ard. Jag var namligen ensa m i H ona n-Ful emedan 
Carl Blom nödgats resa till Sha ngh ai . Framkommen till 
Sinan hade jag 4 l " (ej feber, och vannerna frukt ad e 
de t \'a rs ta, men H erren reste i sil l nad a ter upp mig 
efter en m[lnads sängligga nde. Som du förstar, bar jag 
dock sedan ej kunnat vara till mYl'ket gagn. N u kä nner 
jag mig emellertid stark igen och hoppas kunna göra 
Ililgon insats i a rbe teL da det kinesiska nyå ret går in. 

I början af december gjorde jag tillsa mmans med. 
en el'angelist oc h t\"e llne kolportörer en resa väs terut i 
\\lI1gnin gdalcn. Vi besökte liera platser, där sallan eller 
ald rig n5go ll utlUnding \·arit. Vi hade därför en delvis 
mycket afve ntyrlig fa rd. Ja, på ett sta lle vom t. o. m. 
vara lif i fara. Platse n ar mycket illa beryktad, full af 
röfl·arc. .Men det var ej dessa, som stö rde vå r frid , utan 
tyvärr pla tsens egna in våna re. Jag hade just stigit upp 
pfl en sten och burja t ta la till elen skara, som sa mla ts, 
d~t e n af de ledande mUnnen kom fram och befalld e oss 
~il \"ä ra f[irdc, hotande att eljest sa mmankall a menige ma n 
och förfölja oss. Jag sök te lug ll a hon om och förklarade) 
att vi icke öfverskreclo I·ä ra rUttigheter ge nom att sta nna 
och predika, men han ville uncler inga villkor höra utan 
befailde, att det genas t skulle blasas i trumpeterna till 
samlande a f köpingens inviinare. U nder d essa omstän 
digheter funn o vi för godt a tt följa J es u anvisning till 
sina lärj ungar i Matt. ro: ~ då de förfölja eder i en sta d. 
så flyn till en a nnan ». Vi vi lle ej heller gifva den vilda 
hopen tillfalle att förgripa sig pa oss, emedan detta hade 
med fört ett strangt stral!" för deras samhäll e. Underligt 
är emellerti cl, at t sådant som det nu omtalade kan före
komma i v,ira dagar, då sa ytterst stränga proklamatio
ner äro utf~rdad e till utländingarnes skydd. 

För öfrigt had e vi en <l ngenilm resa bland bergen. 
Saväl i P -iang som i Yungnillg pagick studentexamen. 
Vi fingo därför rika tillfällen att sH lja böcker oc h predika 
evangelium fö r sto ra . karor af ungd om. De uppförd e 
sig ocks1l. exemplariskt och Wste med m vcken vördnad vftra 
böcker. Pil en plats mottogos vi med tn)'cken gl~idje, fas tan, 
mig \'cte riigt, ingen utländing där fö rr passera t, och \"i tingo 
dar sa lja bra med böck l~r . T\';t af byns leda nde män 
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köpte flera exemplar hvard era och visade dilrmed intresse 
i laran. Vid lämpligt tillfälle vore det roligt att a ter be
sö ka den pl a tsen och samtala med dessa män. I en 
annan by blefvo vi däremot mottagna med det vilda tju
tet: »Slakta, slakta den utländska djäfvulen I» Det gällde 
att vara lugn i ett sfldant ögonblick och att med visd om 
och takt kunna hfdla den upprörda massan tillbaka . 
Det var marknad i byn, och följak tligen hade folk sam
lats fdm alla kringliggand e bya r. Det va r saledes ett 
ypperligt till fa lle att fa se en utl änding, nilgot, som fä 
eller ingen förut varit i tillfa lle till. I spetsen för en 
Väldig hop, som lät höra ett vildt tjut, va ndrade jag gatan 
uppför, tills jag fann en lämplig plats, dilr jag kunde tala 
oc h blifva hörd. Så snart jag öppnade min mun, blef 
allt tyst omkring mig och lyssnade alla i spand uppmärk 
samhet. Till sl ut utbrast hela hopen : »Han kan ju tala 
och talar vårt sprak!» - De had e nyss kall at mig »djäf
vul » och trodde bestämd t, att jag var en sådan, men 
det faktum, att jag kunde tala, visade dem, att dc hade 
misstagit sig. Utsatt för den kalla , nordVäst liga vinden 
unde rhö ll jag, nästan stel af köld, detta auditorium i två 
timmar. Då började skaran skingra sig, och jag fi ck i frid 
draga mig tillbaka till värdshuse t, dit kol port örerna gätt 
f(irut för att ordna med rum. Äfven denna gång hade vi 
anledning att prisa H erren för hans und erba ra räddning. 

Pä sjä lfva julaftonen kommo vi hem till Honan-Fu. 
Vi kund e ej a nnat a n rapportera uppl oppet pa. den 
plats, darifrån vi blif\'i t utdr ifna. Prefekten grep kraftigt 
in och för madde a nstifta ren af den mo t oss fientliga rö 
relser. att inför folket gifva oss offentlig upprättelse. J ag 
har helt nyligen å ter varit där, och jag hoppas, att hä
dan eft er såva l utl~indingar som infödda troende obchind 
radt skola fil förkunna evangelium i trakten . Förföljelse 
slippa vi nog ej undan, men tilla telse att predika ha vi 
rätt att fordra . När jag i förg,lr kom hem, gick jag upp 
till prefekten och tackade för hans vänliga tillmö tesgående. 
Vi sa mtalade en läng stund. Han iir en man, som ha r 
varit mycke t tillsammans med utlä ndingar och är mycket 
böjd för reformer. Sedan ba n kom hi t, har ett ord nadt 
polisvasen in fö rts i H o na n-Fu samt gaslyktor uppsatts vid 
de större gatorna efter utl il ndskt mönster. Det är gläd
jande att se a tminstone några tecken till lif i denna del 
af Kina; i a llmänhet gar det smatt med refo rmerna. 

Broder Blom är för tillfället pa konferens i Yun
cheng. Jag väntar hem honom O lll nagra dagar. Öfver 
det kinesiska nyaret blir jag ensam i Hon a n- Fu, men 
jag har god hjälp i våra tvenn e evangelister Kong och 
Cheo samt i var gamle lärare Chang. D et va r denne 
man, som jag bad 0 111 förbön för i S. L. i våras. .\tt 
döma af hans lif, har han gatt ständigt framat, och vi 
hysa godt hopp om ho noll1. X u ha vi an~Uillt honom 
såsOIll vår lä rare. H an är mycket hemma i de kinesiska 
klassikerna och frå n kinesisk sy npunk t en upplyst man. 
Bedjen fort farande för honom, alt H erren ma kunna an 
vända hon om till andras frä lsning! 

Jag hoppas, alt jag hinn er skrifva och tacka vän 
nerna för mina julklappar; i annat fail beder jag härmed 
fEt framföra mitt hjärtliga tack . Vi fingo hit dem stra:; 
före jul, just i lagom tid . 

M ed vanna hä lsningar till a lla vanner. 
Din tillgifne 

Ossiatt Bei1tlio(l 
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Med anledning af det i S. L. sistlidne mars 	 Trpt kronor 1,132: 92 
240. Offer i Dufbo kyrka den 12 mars gmmånad intagna meddelandet angående insamling af C. M. _________ .. __. __ __ _. .... __ .. __ ...__ _ 2j: 37medel till en minnesbyggnad öfver Martyrerna i L. U., Malmberget .___ ..•______ ._. __ _ 5: 

14 mars, Vadstena __ ____ .. ___ . ________ .Kina - hvilket meddelande insändes till redaktionen 10:
N. S .. Stockholm ____ .. _____ . __ ._._. ___ _liksom till öfriga missionstidningar - har plats be 5: 
Danstorps mfg gm J. A. L. _____ ... __ _ 23: gärts i denna tidning för nedanstående tillkänna
H. P., Karlberg __ . __ .... _. ___ ._ .. ___ .... . 10:gifvande: "Tackoffe r . __ .... _________ ____ o _ .. _______ _ 55: 
K. G. ~I. _________________ .. . ... ___._. ___ _ 10: --
Mörlunda mfg gm A . P. R .. ________ 4°: Mit\nesb'jggnad öfver mart'jrert\a 
Gm A. N. , Kalmar ___ ._ .. ____ .. ________ _ 14: 48 
K ollekt vid en bönestund i Falun gm}\ina. 
J J .---- -- --- ------ .-.-. -....--- ---- ----

Från den kommitte i London, som bildats för att 25 2 . Insam ling i KynhoJmen i B arkaryds 

församling gm A. B . ____ .. _____ ______ _
verka för namnda syfte, har ingått meddelande, att pla	 IS: -

Hagg. 2: g______ _.. ___ . _...... ____________nen f. n . blifvit uppgifven, emedan flera missionssalIskap 253· 	 3°: -. 
2 S5· Sparbössemedel gm P. J., Sigtuna ___ _ 8: ställt sig tveksamma och insamlingen på grund haraf icke 25 6 . A. N., Hackvad __ _____ .. _.... _. _______ _ 25: 

har utsikt att leda till afsedt resultat. N. 'V. gm J. S., ~-Ialmö ._. __________ _
257· 2: 
I öfverensstämmelse härmed inställes äfven insam 25 8. L F. till J. af Sandebergs lloderhåll 3°0: 

261. J S., Hemsjö ____ .___ ___ . __ . __________ _ 2: lingen i Sverige. De medel, som tilläfventyrs influtit, 
262. I. B. __ . ______ . ________ .______________ ._ .__ _ S:torde, där s§. ske kan, aterlamnas till gifvarne, och, i de 264. Auktionsmedel från Ebjö gm S. J--- 122: 50 


fall, där så ej kan ske, äger resp. missionsorganisation Månstorps mfg gm K. S. __ . _____ . ____ _
26 5. 	 20: 

bestämma 	öfver medlens an vändning. 266. Sparbössemedel fr. H . A., StuiJbesgård,

Skara _______ ... _. __ .. ____________________ 


I: 65Stockholm den 3 I mars 1905. 26 7. A. H. gm E. ,:v ., Helsiogborg ______ _ 10:
O. 	 Bernadotte. 268. Auktions- & sparbösse medel fr. ""Lora 

gm .vI. S.. _____ ..... _________ .. __________ _ 23 0 : 
N. N . gm d:o ______________ .. _______ _269. 	 So: Jullådorna. 	 H. P. Gbg __ .. ______ ___ .._____________ _27°· 	 22: 

27 I. K. F. U. M. , Gene __ . ________________ _ j:För missionärernas anltöriga odt vänner meddelas, 27 2 . Vid en bönestund i Strömsbro gm K. I: 05 

att saker7ta till jllll/idorna böra inlämnas till missiollSA. B., H ofors gm A. H. ______ .. _.. _.
273· 5: 
expeditionen; 8 !J1almtorgsgatall, Stockholm, före dm I5 lIlaj. 274· Vid en bönestund i H ofors gm d:o __ _ 5: 

275· Vid en bönestund i Torsaker gm 
A. J. P. __ o ._ .. _ .... ____________________ _ 10: 

27 6 . Syföreningen ), Liljan" i Vadstena tillRedovisning 	
_

fru Böllings underhåll gm K. L. _____ _ 5°: 
S. K., Stockholm ____ .... ____ .. _.. _______ _för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 277· 	 20: 

27 8. F. W. B., Sundbyberg _. ___ __________ _ 20: -under mars månad 1905. 
279· Insaml. vid en bönestuud i Fri,lhem

N:o. Kr. Ö. Kr. 0. 	 elen 14 mars gn; H. J. __ ______________ _ 7: 
-20). "Tackoffer> L L.. Stockholm . ________ . __ 25: 280. Från Stora 1dellbv SvföreJlio '·' am K. 

206. Från Eckerda mfg gm A. B., H"etl auda 25: -	 L. J. .. -.......... --: .-..'---------~-,.,-- - -- - 7S:-
281. p, G. ___ ... . ______ _. __... _______ __. __ _ So:2oi. . Tackofrer till Gnd , som hjälper. __ _ 42 :  --"--

208. K. S., Bornhdm, gm F. :M..._______ IS: -
~IO. K. G. R., Stockholm _______ . ... ___ __ .. S: . Till särskilda ändamål: 
2 I I. VaksaJa söndagsskola gm E. <J. _,_____ 25: 

20g. Till H. Linder,; arbete med bibelklasser
212. 	 D . A., Jkpg i s t. f. begrafnil1gskrans 

till fru J. A . ___________ . __ . ___ . ____ . __ _ i Tougchowru gm F. M .. GlemmiLlgcbro 10: S: 
21 5. L. K. jämte någ ra ",inner till Annaz 13 . Boda mfg gm J P., Ofvanmyra ___ _... 33: --- J nnzons skoja __________________ . _____ _ 

214· 5°: -, Endast etI litet st«h .. ________ . __ .. __ 	 5°: 
K. F. U. K., Linköping, gm C. O. K.216. Matt. 28: Ig _______________ .. _. .. ____ .. __ 50: - till bokfonden ....__ ...... ___ ... ____ ___ ____

2 I i. Från viinner i Ljungberg, Aker. gm 	 50: 33 
K. A. ___________ .. ________ . ___ . ____ .. _. __ _ 	 227· S. J , Örebro: Bidrag till verksamhe-So:  ten i Hallche llg ...... ____________________ _

218. Sparbössemedel från A . S-n ____ o o 17: -	 3°: _ 

22iL E. D., Gbg, ti ll d:o _______ •_______ _____ _ -21g. L. K. U. F. gm E. "., Lindesberg Il: 79 	 100: 
Onämnd ___ ___ .. _______ ____________________ _ 	 Till St ~lhal111l1"r; iör gästemottagning220. 	 20: -  af E. & H . . . ... __ . ___ __. ________________ _ 20; - 2:2 I. Kollekt i St Lars kyrka i Linköping 

Till ' \:0 at' L . B., Hcrreus tionde .__ 25: gm C. O. K. __ o __ >- •• ________ • ___ . .. __ S: 06 
Till StnJhal111l1ar., fijr aästcmotlaunin<' 
:lf A. 1I1.___ ______ ..~ __ .. _. _____"._ ,,., 

d:o i mi~sionshuset gm d:o ____ _. __ . __ . __ I i: .'- 
100: 

254· Kollekt i Sigtuna till bokfonden _. ___ _ (?' 
Ch. A. , Vadstena, till (ru Böllings 
nnderhål l __ .. ____ .. ____ .. _.. _.. _.. _.... r. F. Anna ]anzons skoja _________ _ __K ollek t gm J. R. till d:o .. _. ___ .. _, __ 259· 50: 

Till Bergliugs ga tuka pe ll i Hanchcng 
225· 
~26. Från ' .Tä rna syförening gn1 A. I·~. __ _ 72 : -

260. 
Jer. 32 : 2 7 __•. _______________ . _____ _• 100: 

229· Karlslnnda s:·fö rening gm E. P...... . 75: 
E. B., till iuf. BibeJhinna i Hancheng 50: 23 0 . U lricehamns mfg gm G. T. sparbössem. 21: . -	 S97: 3~ 

S. A. B. gm d:o ______________ .. ____ _ 	 SUI1lIna kr. för m ars23 r. 5: -	 3,°46: 30 
K . \V. gm d:o ___________ ___ ____ _...... . Under jau . och febr. m,l nader ... __.. ______ ___ ._. __ _ 

235· Till A. B:s underhåll af A. L., Bor;,s 25: _. Under jall. - mars m'll1ade r: kronor 20,7 62: 61 

23 2 . 2: 25 	 I i ,i (6: 3 I 

E . & M. K., Gbg ___ .. . ___ •_________ _23 6. 25: --
237· M. A. "Kinakort ..... ___ . ______ •. __ ... 	 :'>-Ied V'Il'mt tack till Jn!arj e girvare.

J. F. A. .___________ .. _______ .. __ _____ .. _23 8 . 

239· :> En välsignelse och icke s;:lsOln en .fag skall blzjva såsom at dagg för .Israel, odz Ila1t


njugghet:') _____________ ___ ___________ .. __ 
skall bloll/stra såsom eu Ii/fa och skjuta röt/el' såsom Li

Trpt kronor 1,132: 92 banon. ... Jag Izar bönhört h01lOm och ,,,il se till 1101/0711. 
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Tjänen Herren med giädje. 
Ps. JOo: 2. 

( Inledni_llgsföl'edra~ af L1u,!,-r. l:Jcr~)' dd årskoofcren:,en i 
YUlJchcng I 90S.) 

Den psalm, ur hvilken vår text är hämtad, är 
den enda i hela samlingeu, som har till öfverskrift 
»en tacksägelsepsalm ». I alla tider har den varit 
mycket älskad af Guds folk. 

Den är uppfylld af tacksam tillbedjan och tros 
hafva sjungits, då tackoffren framburos. - ».Alla 
andra offer skola afskaffas, men tackoffret skall för
blifVil ». 

Vår stora förmånsrätt bestar uti att få tjäna 
HerreD. »Honom allena skall du tjäna.. V åra 
hjärtan få ej delas. Vi äro frälsta för att tjäna och 
det ej tillfälligt vb, utan för tid och evighet, ej af 
tvång utan frivilligt. 

Men psalmisten uppmanar oss att tjäna Herren 
1/lul giridfe. Det kan synas underligt, att en sådan 
uppmaning behöfves, ty kan det väl gifvas någon 
större nåd än att få tjäna honom, hvilken änglarne, 
ehuru större än vi, tjäna med glädje ) När nådens 
olja blifvit utgjuten i hjärtat, skiner g lädjens olja 
på ansiktet. 

Det nu tilländalupna året har för os::; alla varit 
ett år af tjänande. För att förvalta Kristi evan
gelii offertjänst bland hedningarne hafva vi kommit 
ut. Kristi kärlek har manat oss därtill. 

H afva vi förrättat vår tjänst med glädje f> Kanske 
nödgas vi med sorg erkänna, att den första villig'
heten att göra, hvad vi ombådos, att gå, dit vi 
blefvo kallade, ej alltid förefunnits. Då mission s 
fältet ännu för oss häg rade i fjärran, eller då vi 
först kommo ut och ännu ej pröfvats, fanns intet 
för oss för svårt, intet, som vi icke voro villiga att 
göra. Men eftersom åren gingo och erfarenheten 
mognade, började vi sj älfva välja arbete at oss, 
och g ing o våra tycken och önskningar icke alltid 
i den rätta riktningen . Glädjens olja, som förut 
gjort allt för oss så lätt, torkade ut, och det var 
icke endast de hvardaglig'a sysslorna , som gingo 
trögt, själfva vår lifskallc\se, förkunnandet CIf evan
gelium, blef oss ett tungt bud. 

Fråga vi nu, hva d orsaken till detta kan vara, 
m,~:;te vi som si\. ofta annars gå till oss själfva. Vi 
skola då finna , att en af orsakerna är den, »att 
ljuset, som är uti oss», blifvit, om icke mörker, 
dock fördunkladt. Vår uppfattning om, hvad som 
ar att t j äna Herren, behöfver k orrigeras, 

Vi, missionärer, böra framför alla andra ihåg 
komma, att vi kommit ut icke för att utföra det 
eller det arbetet utan .för att geim G uds mi/a. 
»Hvad helst han säger eder, det gören», så ljödo 
Jesu . moders ord till tjänarne vid bröl10pet i Kana. 
.Nog kunde denna befallning förefalla dem underlig-, 
men de åtlydde den dock, och helt visst ångrade 
de det aldrig, ty ett saclant underverk, som de snart 
fingo bevittna, hade de aldrig- förr skådat. Dc 

fingo erfara lydnadens 'Z/älsi.<}"lldsi'. Se vi saken så, 
då blir allt för oss en gudstjänst. Herren har ofta 
stora öfverraskningar i beredskap åt oss äfven på 
missionsfältet. Vår skoltid är ej slut. Somliga få 
kanske , mer än de känna sig äga krafter till, pre 
dika ordet och utföra ett rent evangeliskt arbete . 
Deras lott synes afundsvärd. Andrq. återigen tycka 
kanske, att deras lif förri)1ner gagnlöst. Deras tid 
tages i anspråk för hvad som icke S)'lleS vara mis
sionsarbete utan sådant, som hvilken som helst 
kunde utföra. Kanske där t. o. m. frampressas en 
suck, och ljuder det från den missmodiga själen: 
"Icke trodde jag, att jag skulle komma ut på mis
sionsfältet för att göra detta l). 

Kära syskon ! . ~ ådana frestelsestunder äro eder 
helt visst icke obekanta. Men hafven I gifvit akt 
på, att när Herren Jes us i Matt. 25 kap. för dem 
på den högra sidan uppräknar. hvaruti deras tjä
nande bestått, han endast nämner hvardagliga 
syss lor, såsom tjänandet af sjuka, hungriga, fattiga 
och beclröfvade) 

En annan erfarenhet, som lock helt visst i 
likhet med mig gjort, är den, att, om vi envist 
fasthålla vid ,)(7r mening och fullfölj a 'Z'dr vilja, 
glädjen utcblifver. 

Som botemedel mot detta tillstånd af otillfreds
ställdhet skulle jag vilja påminna om sångarens 
ord: 

:<>..:\cI\l h\"ad som e lj ::> ~l YOrc tungl och ~ \"~lrl på mauga s~itt , 


D~ t gul' din Il ,,,l . o J c, u, fö r mig s:, ljnel och lätt. 

T~.. kan jag CU d3:-i t läuk \l vid In"ad jag lar mig ((lr: 


Det g()r jag fö r min Jesus, hur I~ilt jag- dft det gör., 


En annan orsak till missmod är den jämförelse
vis ringa uppmulItran, vi röna i vårt arbete, de miss 
räkningar. vi i stället få göra. Ordet predikas för 
många och anammas af få . De, som komma till 
tron, kunna räknas en och en, och bland dem fin
na" i sanning icke många »ädlingar. » De äro oftast 
fr ån de fattigaste lagren bland folket, och vi äro 
icke fria från benägenheten att värdera en person 
efter hans yttre le fnadsförhållanden. Helt visst 
komma icke heller a lla af rena bevekelsegrunder. 
:Många, som en g ång gåfvo oss hopp, draga sig till
baka, och bland dem, öfver hvilka vi en gång gladt 
oss, inträffa syndafaH, som komma oss att betvifla 
äktheten af deras omvändelse. 

Ej underligt da, att tron sviktar, och att miss
modets ande vill bemäktiga sig oss såsom fordom 
profeterna. Ej underligt, om vi börja misstro alla 
och låta den rättfärd ige lida med den ogudaktige. 

J ,åt mig dock skynda att tillägga, det vi aldrig 
kunna vänta för mycket af det predikade ordet. 
»Därför att hans själ arbetat, skall han se och 
mättas. - Talrika skaror skall han få till byte. 
emedan ha n utgaf sitt lif åt döden. ~ Guds rike 
äger icke blott senapskornets natur utan äfven 
hvetekornets. Likt senapskornet utvecklas det till 
något stort fr ån att hafva varit till utseendet nästan 
ett intet; likt hvetekornet är det unc1crkastac1t vi::;sa 
lagar -- först brodd, sedan ax, därefter fullbordadt 
hvete i axet. 

Så må vi då icke misströsta eller fälla modet ' 
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»Tagen, mina bröder, till föredöme i lidande och i 
tålamod profeterna, som hafva tala t i H errens namn », 
Jak. s: 10. 

S om den sista och kanske viktigaste orsake n 
till att vi icke alltid förrätta vår tjänst med g lädje, 
må framhållas, att hos oss själfl.:a den laodiceiska 
liumheten kan hafva efterträdt den första kärleken. 
. Kanske läsa vi vå ra biblar mer för a ndras 
räkning än för vår eg'en. Vår tid är upptagen af 
förberedelser till möten , bibelklasser och dy likt. -Vi 
sakna det stä rkande, inspirerande inflytandet af 
likasinnade; vi få aldrig sj ä lfva deltaga som åhörare 
i »den sköna H errens gudstjänst». Den omgih-ande 
hedendomen och krassa materialismen kastar sina 
slagskuggor öfver vårt lif, och »fröj den i H erren :, 
som förut varit vår starkhet, förnimmes icke mer. 
Huru skulle VI då kunna tjäna Herren "med 
glädje »? 

Allt detta manar oss till själfpröfning inför vår 
1Jästare. Då vi nu åter samlats efter ett års arbete 
i ving'ärden för att af Herren undfå välsig nelse, 
lätom oss bekänna synd och undfå rening! Veder
kvickta af det närande och lifg ifvande ordet ,.;kola 
vi då återvända till våra olika platser, "stä rkta i 
Herren och i hans starkhets makt ». 

»Starka efter svaghet ') , skola vi fastare gripa 
om Andens svärd, som är Guds ord , fullt förvi ssade 
om att »Gud g ifver växten ». U ppmuntrade a f 
hvarandras um g änge, skola vi ock eg g as ti ll ut
hållighet i arbetet och så ännu en gång uppskörta 
oss till helig tjänst, förnimmande fröjden och väl
signelsen af att liäna Herrc'lt m ed g kidfc. 

Årskonferel\sel\ V\Jnc~eng. 

• 
T ide,n fly r sEl has tig t, och man tycker sig ej hinna 

med hä lften, a f hvacl m an önska de, fö rriin iinnu e tt ftr 
gft tt tillnnda. III anga af oss, so m i å r \'oro försa mlad e 
t ill ä rsko nferens, tyc kte nog i li khet med mig, a tt de t ej 
\'a r så lii nge, seda n vi sk ildes fr~1ll elen fö rra , Emeller tid , 
har voro vi nu igen. H ad e H erren Il flgo t at t gi fv a oss 
i flr ? D et gcmenSal1l!ll<t vittnesbörd e t vid kon fe rensens 
slut , at t han mat tat våra sjal a r mecl god a ting, ut\'isa r, a tt 
ha ns b Ila ha r vatt en til lfy ll est. 

V i ko n1\11 o d etta a r ö fl'e rens om att ej fö rce ra 
a rbe tet så mycke t utan glf" a oss god ti c! . Vå r sarm 'aro 
riickte darför n flgot ö fver en vecka, H va rj e d ag vor o vi 
m orgon och afto n sam lade kring G uds ord, dft nera a f 
sysko nen framb uro vittnesbö rd om lif,'e t i G uds Sons tro 
och van d ringen i And en. Sis ta dagen ft rade vi J es u e1öd s 
åminn else. Och så ku m uppbro ttet, men ej fö r alla pft 
en gang utan för några dfl och nagra då . I ma tsa len fö r
mii rktes de t d iirpil, att sfll1gen, h\'armed vi o ft ast börja de 
våra måltider, blef allt s\'agare, och a tt borden efte r ha nd 
blefvo allt fä rre. 

E fte r själfva kon fe rensen vidtog de t sedvan liga fi nan s
kommitt csZtmmantrad c t. V id de t ta granskas a ll a stat ions
r:ilm inga r fdin de t för egfte nde kva rtale t j il mte in ko mna 
fi nansfurslag, De t skulle n og va ra a f in tresse [(j r m ig
sionsv:inn erna a tt en gå ng vara med vid et t dylikt möte . 
De skull e d it kunna fö n 'issa sig om, att vi snn1\'ehgr:tIlt 

WrsDka a n v~incJ a hvarje öre . Och fö reko mmer de t nftgo n 
pos t, so m ft nanskommittcen a nser bör strykas ur eu 
in lamn ad räk ning, ffi r ved erb(iran c1c statio nsförestå nda re 
själ f beta la su mma n. 

J ag ta lar a f erfa ren het ' S v ~l raö t kä nn s de t, cI ft m an 
af bris t pa med el niidgas afslå begä rcIa an slag iin till 
skolor, ä n till nöd ,'änd iga repara tioner m. m, Därfö r är 
de t nog också, som d essa möten mycke t tröt ta sinnet, 
och som vi åte r och å te r behö f, 'a tillropa h varandra : 
"r'l afven tro pa Gud !) 

Blan d de pra kt iska fr!igor, som under konferensen 
d isk uterad es, f':;rekommo sflda na so m dessa : 

H vi lken verksamhe t bö ra vi pa vart fä lt och und er 
"åra omstä ndigh ete r be tra kt a som vik tiga$l och mes t 
gif,'ande) 

K an nEigot göras fö r att e tt nä rman de mell an de 
olika fö rsamli ngarna ptl h ela vå r t fa lt m[ fl viigab ringas i 
en snar fram tid ) 

H vil ka a ro d e stö rsta hind ren fö r e tt framgi1 ngsri kt 
a rbe te) 

I-hilka sy nas \'a ra de vanligas te moti ven hos dem, 
som sluta sig til l oss) 

Frågorna diskute rades båd e I ~lnge och val , och d et 
gemensamma utuy tet af gjorda e rfa renheter var ej uta n 
si n betydelse. 

Om G ud vill , komm a vi a tt i som mar an ord na e t t 
möte fö r alla led arne inom " ft ra försa mlingar h är i 
Yuncheng. T vfi. a f missionä rcrn 3, utsågos att Wrbered a 
frågo r och vidtaga nöd iga anordninga r, Vå ra missions
vann ers innerliga fö rbö ner Wr denna konferens, om ele n 
komm er t il l s til ncJ, utbedes. 

U nder m(jtesdagarne samta lade vi o ft a med h "ar
andra om vår s to ra \'änska ra i Sverige och Ameri ka 
samt bftclo Gud rikligen vä lsigna lwa r och en och hos 
d en ene som d en andre full borda 11\'arj e godhetens uppsä t. 

N u ä r IlVa r och en a f oss pEt sin p lats igen, men 
fö rvisso med en ä nnu kra ftigare fö rnimm else an för ut a f 
brod erska pe t med Jesus, vft r fö rstfödd e brod er, och sed a n 
med a lla , som Hro fii dd a a f honom. 

August B erg . 

~'- ..>"--r- ---== ' r~-

r-c1<~ Brefafdelningen ~~~ 
~ --E-- ___ -=- '-::-- dC: .• ...., ~~..~ t'" ' 

.f'n l1l stad till stad, /råll b)I till by. 

E n hä rl ig solske nsdag, Iö rd::tgen d en ,) d ec ., anträd de 
jag i salIskap med ,) kin esiska b rä der mi n Wrs ta Iii ngTe 
missionsresa ha r i Kina, l\Htie t var staden Lo-ch lIan
hsien, omkr. r 7 sv. mil vHs terut fran H a ncheng. Norra 
Shensi :i l' hllf\'llcJsakl ige n e tt berglandska p, och hiir fi nn as 
en dns t riclvilga r. Den lill a gån gs tigen , pi\. hvilken vi 
filrdades, slingrade sig fram i en nod dal, som pfl båda 
sidor var o l11 gi f"en af höga berg. H ar och d a r fiitlgs lacles 
oga t a f naturens vildh et el ler a f en leende, cypressbeviixt 
bergkull e . F ftgla rn e sjöngo : " H afven ingen o msorg " , och 
fl od ens kristall klara vatt en, so m [iterspeglade Kin as azur
blå h immel , sjöng samtid igt Skaparen s lo f. 

Efter att ha fi rat var fö rs ta söndag i c tt lite t va rds
hus fo rtsa tte vi pit måndagen vil l' fiirc\ och reste seda n 
hela " vecka n igenom frå n b" ti ll b\'. D en ena d agen 
\'ar d c n a nd ra r:i ll lik, F olk e t i dessa tr~ikl(:r va r Jl1 l'cke t 
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fa ttigt och n0dstalld t. En afton kUmlllo vi till en liten 
by, där 3 familjer bodde i eländiga jord kojor. En gam
mal gråhårig kvinna stod på gårdsplanen och högg ved. 
Af henne flngo vi veta, att inga andra människoboningar 
funnos på en svensk mils afstand. Den gamla såg nästan 
fön'ildad ut, där hon stod med haret i oordning fladd
rande för vinden. Så kommo sonhustrun och sonen 
samt »den gamle mannen) ut för att betrakta oss. Alla 
buro de spär af lidande, nöd och synd. Det rum, som 
de gamla bebodde, hade intet papper i fönstret. För 
att i nägon män stäfja den bitande decembervinden hade 
de i fönsteröppningen plockat in stenar. På den murade 
sofplatsen hade de intet täcke, endast nagra kvarlefvor 
af en halmmatta. Vaggen till sonens och sonhustruns 
rum var gjord at trädstammar och kvistar. Dessa fattiga 
man niskor visade oss gästvänlighet och lato oss taga in 
i ett litet lerhus, som för tillfället stod tomt. Har bäd
dade jag ilt mig, som jag trodde , på en hart, men, då 
det blef morgon, såg jag, att det var en dörr, natad af 
kvistar. 

Sedan vi ätit var kvällsmat, bestående af majsmjöl 
och vatten, samlade sig nästan alla byns invanare i vår 
lilla koja. Jag visade dem min utländska paraply, hvars 
själföppnande mekanism de mycket beundrade, och sma
ningom 0ppnade sig hjlirtana för det glada budskap, vi 
kommit att f0rkunna. - I denna trakt hade vildsvinen 
uppatit nästan all gröda. Vildsvin finnas här i stor 
myckenhet och komma ofta ned frfm bergen i hjordar 
på flera hundra. 

Framät och uppåt gick sedan vår färd, tills vi voro 
vid källan af den flod, som vi följt. Har förde den lilla 
ridvägen upp till toppen af ett berg, hvarifrån vi hade 
en vidstr;ickt utsikt öfver det ödsliga landskapet. Sil 
långt blicken kunde nå, reste sig bergspets efter berg
spets likt käglor mot skyn. Ett litet tempel var det 
enda, som påminde om människor. Men nere i dalarne, 
gömda och glömda af människor, bodde arma hedningar, 
för 11\-ilka Kristus dött och uppstått. Ingen hade annu 
bringat dem budskapet om frid och iörsoning. 

Vår väg slingrade sig nu ned för berget, följande 
loppet af en annan flod . Under det vi färdades genom 
denna J1oddal, hade vi tillfälle att frambära friiIsningens 
budskap i miinga byar. Småningom antog landskapet en 
annan karakter och öfvergick till en slätt, här och dar 
genomskuren af dessa för Kina sl egendomliga raviner. 
Sluttningarna af dessa utgjordes af terrassformiga ~kerWlt, 
och här och dar sag man grupper af jordgrottor. Akrarne 
på slatten hade fö,r varit odlade och grottorna bebodda. 
Nu växte \'ildgräs på de forna sädesfälten och voro 
grottorna tomma. Folket, som bott här, hade dött ut 
under hungersnöden. -Vi befunno oss i en verklig öken, 
och sii mycket dystrare blef denna \'år färd vid tanken 
på alla de olyckliga, som här lefvat och dött utal1 Gl!d 
och Idall ILOpp. 

Efter ytterligare ett par dagars resa, hvarunder vi 
haft titlfälle att predika pa ett par marknader, närmade 
vi oss Lo-ch\lan-hsien. På långt afstancl kunde vi se 
stadsmuren, h\'ilken var högre än husen i staden. Endast 
tornet pEt ett afgudatempel höjde sig högre. I stads
porten mötte oss en gammal gumma,. som körde i vall 
sin svarta gris. De manga ruinerna talade afven har 
sitt tysta språk om hungersnödens härjningar. Vi stan
nade i staden omkring :2 dygn, sfdde skrifter och pre

dikatle. H~ir var samtidigt marknad, så att stora skarur, 
som kommo in tran landsbygden, nu för första gången 
fingo höra evangelium. Mandarinen visade oss mycken 
v~inlighet och sände oss presenter. 

Frän denna stad styrde vi färden .~ sv. mil söderut 
till en liten stad , kallad Chong-puh-hsien. Denna stad 
var egentligen ide med i vår resplan, men Herren lade 
den på ett särskildt sätt på mitt hjärta. »Köpen till
fällena " , ljöd det om och om igen, da jag bad Herren 
visa, om vi skulle fara dit eller ej. Framkomna funno 
vi staden mycket liten, och jag märkte , huru mina kine
siska medhjälpare började frukta , a tt vi begå tt ett miss
tag. J ag uppmanade dem emellertid att tro Herren om 
stora ting, och innan vi började vårt arbete, förenade vi 
oss i innerlig bön om välsignelse. H erren besvarade 
härligt vår bön. Vi fingo sälja mycket flera böcker, än 
vi vagat hoppas. Vid ett besök i en butik mottogs jag 
mer än vanligt hjärtligt och inbjöds i äg~lrens privatrum. 
Här talade han om för mig, att äfven han trodde pft 
Jesus, och att det fanns omkring 30 personer i trakteIl, 
som ville tillhöra honom, och som söndagligen samlades 
till gudstjänst i en by 3 Ii utanför staden. En stund 
efter min ilterkomst till värdshuset kommo äfven .'i troende 
män frEm denna by för att hälsa »Ving-am> = frid. Jag 
nppmanatle dem att senare pft dagen komma tillbaka, 
da vi gemensamt skulle uppbyggas pa vär allra heligaste 
tro. De återkommo mycket riktigt och förde med sig 
mellan 3°----.:10 personer. Vi flngo en mycket dyrbar 
stund. Efter predikans slut tackade och lofvade flera af 
dessa »förskingrade främlingar" Gud för undfången nåd. 
Någon ulländing hade aldrig förr besökt dem. I sin 
hembygd (Shantung), hvarifrån de utvandrat på grund af 
hungersnöd , hade de hört och tro tt Gucls ord men sade 
sig vara mycket okunniga och i behof af undervisning. 
Dä de om sönd<lgarna samlades, uppbyggde de lwar
andra en!. I Kor. 14: 2(l . 

•0 , huru det fröjdade hjärtat att finna en sil dan 
plantering midt i vildmarken, \'årdad och \'~ttnad af 
Herren sj~i1f! Underbara dag, då Herrens fördolda skola 
uppenbaras med honom i h~irlighet' Kära missions
vtinner, bedjen [(jr clessa trängda trossyskon r 

Efter att ytterligare ha besökt 2 stader och en hel 
del byar styrde vi kosan hem. Tv1i dagar före jul hem
kommo \'i lyckliga och tacksamma mot Gud, att vi fått 
göra denna mycket uppmuntrande resa. Endast pa en 
plats, i staden Chang-hsien , hade vi mottagits mycket 
kallt och afvisande. Hörd e sedan, att katolikernas in
flytande nfltt dit, och att en rättstvist mellan dem och 
mandarinen uPP\'ackt folkets framlingshat. Landtbefolk
ningen, som är mindre läskunnig, syntes pft vissa platser 
frukta oss och våra skrifter. De brukade lukta på dem 
och fräga sina grannar till räds, innan d e vågade köpa 
dem. Eljest mottogos \'i öfveralIt mycket vänligt, och pil 
hela resan hörde jag intet okvadingsord. Sammanlagdt 
lnde vi fiirdats ömkr. 35 sv. mil i trakter, som med få 
undantag hittills befunnit sig i fullständigt hedniskt mör
ker, däl' aldrig Jesu namn varit namndt och aldrig en 
utlanding varit sedd. Bedjen, att det ord, som blifvit 
sådt, mfl bära frukt i miingas hjärtan ! 

Svskonen här i Hancheng- förena sig med mig 
hjärtliga fridshälsningar ! Eder i J eSll tjanst 

lYatli. Hi~!i·1I/a11. 

*' * 
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Haicho\\" den 4 feGr, 190 j. 

»])It ledsagar med din nåd det folk, som 
dit liar förlossat, » 2 Mos. 15: 13· 

dag :ir det den kinesiska nyårsdagen. Det har 
!JU en bngre tiel I'arit ol'anligt kallt, och snö betiicker 
marken , n, got, som är O'anska ovanligt i denna trakt. 
Här i Haicholl' hade yi nyå rsona, till hvilken trots den 
skarpa kylan r:itt många af de troende infunnit sig. 

Sedan det talats nElgot öfver ofvan anförda ord ur 
Israels b:ll'ns lofsång, i hl'ilb vi af hjiirtat hade skäl 
att insUimma, b{tdo några af bröderna s11 innerligt om 
nåd att un cler detta .'ir kunna förhärli ga Hcrren mer ,~in 
förut. ~1å detta I'ara aJla s dr hön! Ja, m:t Johannes 
önskan : , Han mås te tilll'ä:\a , jag måste aftaga», äfl'en 
blit"'a dir ! 

Om en I'ecka Görjar hiir, vill Gud, en half miinads 
bibelkurs för m~in. Sedan skall en liknande hållas i 
Pucho\\". Samtidigt skola kurser hAllas för hinnor. _ 

Före jul hade jag elen glädjen att under n:ira tv.! 
månaders tid I'istas bland de troende i Ruicheng. Detta 
I'ar mycket uppmuntrande, Bröderna där :iro ovanligt 
nitiska att i tid och otid förkunna cI'angelium. ~iistan 
hl'arje I'ecka l'Oro I'i ute ett par tre dagar och prec:i
kade pil. m:Hknader och teatrar för åhörareskaror, otta 
uppgåeude till Rera hundra personer, under ett par da
(far siikert till tusentals. Det må nu I'ara, att de Resta 
~nliO't brödernas påsdende kommo för att se utliindin
O'en'" de kommo dock inom hörhå ll för el'angelii predikan. 
~1å~ga lyssnade begiirligt och kom mo tillbaka :'iter, och 
;'her för att höra mer eller samtala öfl'er det horda. 
Afl'en såldes en del böcker och traktater. Det!;! var 
första gången, jag en l:ingre tid I'ar ute pit egen halld 
bland folket , och Herren hjälpte, s.l att det gIck, OIll an 
ej alltid s.l bra. Det va r sedan si kiirt att kO,m ma hem 
just lagom till jul och iter fiuna sig af, ImiIl?a. k~ra 

e
I'~inner 1' ;W:l ihagkommen med Julgafvor, for hnlka J'lg 
hiirmecl I'ill framföra mjtt hjiirtli ga tack. 

Ver1ler JFester. 

Den l) febr. 
P. S, 

Sedan ofvanst:'iende skrefs, har jag (\t! I'ara med 
några af de troende dels om gatupredikande i staden, 
dels om ordets förkunllailde ute på landet. Kineserna 
arbeta i allmiinhet icke de första dagarna på nya året 
lItan drit\'a L! å omkring, liksom sökande något att se 
och höra. Det I'ar därför lätt att i hast med hplp af 
ett dragspel och "en gong-gong &ter och iller samla sto_ra 
ilhörareskaror. Ufl'erallt blefl'o vi I'iil bemötta. I glir, 
då vi besökte en slor by, kom någon genas t ut med 
sittbänkar, och på en annan plats kom en gammal 
respektabel man ut till oss med te och frukt. En god 
del böcker fingu vi iifl'en sälja. 

Dessa dagar iakttaga dra församlingar den E"an
O'elisb Alliansens bönel'ecb, De troende här i staden 
:amla5 h"arje eitermiddag till gemensam bön i en familj, 
och det iiI' riktig t uppmuntrande att höra deras brin
nande böner med leilning af de fö resbgna I;öneimnena. 

D. S. 

I-shi den g febr. r905. 

Kära Illissionsv~inner! 

Cuds jridl 

Sedan jag sist skref, har jag blifvit förRyttad fr:in 
provinsen Shensi till Shansi och är för nän'arande sta
tionerad i l-shi. I mitt kall här ute trifl'es jag allt 
fortfarande innerligen väl, och jag har all anledning 
därtill. Svårigheter hafva nog mött isynnerhet med af· 
seende på spd.kstlldierna, men Herren Ila?' Imipit zJäldell:fen 
([{enom allt. Det är med innerlig glädje, jag lj iinar min 
Miistare hiir bland Kinas fön·illade skaror, De sm& 
försakelser, man måste göra, llppl'ägas rikligen af den 
stora gliidjen, att man få r bringa fridens el'angelium till 
dem. som vandr:l. i mörker. Hjiirtat iir detsamma (jfver 
hela ' vida jorden, det må kbppa i en hvit , gul eller sl'~rt 
människas bröst. Samma stora behof: frälsning frjn 
svnclens skuld, befrielse frJI1 syndens herra viiIde. Ja, 
I{länniskohjärtat är ett oroligt ting och finner ingen 
I'erklig ro, förr iin det funnit sin Iwila i C;ud, j Friil
saren Jesus Kristus, 

I slutet af okt. må nad reste jag till st:Jclen Lin
chin, (tir I'i hafva en utstation , och stannade där till 
fram emot jul , då jag ä terviinde till I-shi, Som j'lg i 
J.in-chin v:Jr omgifven af endast kineser, fick jag en god 
öfning i språket. På denna plats hl lles daglig preelikan 
i ett ga tukapell samt tiil trreeli kan I' id de stora mark
naderna . 

För att O'ifva en liten föreställning om, huru man 
reser h ~ir i no;ra Kina, skall jag i korthet beskrifl'a min 
fl'ird till Lin-chin. En oktoberdag lämnade jag I'sh'i 
med staden Lin'chin som mll. En längre tid hade I'i 
haft ihållande regn, hl'arför jag ej kunde annat viinta ön 
finna viigarna i diligt skick, Vid I-tiden på e. m, 
körde jag ut genom stadsporten pil en liten I'agn , för
spänd med td Illlll:isnor, och vid 7 -tiden pi hiillen 
körde I'i in genom porten till Lin-chin's östra förstad . 
Gatorna trotsade all beskrifning, de liknade en enda stor 
dypöl. Knappt inkomna i östra förstaden, körde en 
I'agn , förspänd med 2 o:\ar, emot oss i mörkret. Så fick 
jag i trenne timmars tiel nöjet att I'ara med om, huru man 
förgiifves sökte komma upp 11\' smlltsen och förbi In'ar
andra. Först sedan en tredje oxe hlihit förspilnc1, lyckades 
man få upp owagnen Ill' dyn, och så blef I'ägen fri för 
oss. ?\är I'i så skulle köra vidare, fastnade också I'år 
l'a O' n i O' vttJ'an 1)11 O'atan; uen ella mulan föll omkllll

':'':'.1 t> ,.. 

och blef liggande, Slutligen lyckades dock körbrlell [:1 
djmet på benen igen, så att I'i fingo fons:itta d,r fiircl. 
Efter mer iln 9 timmars resa framkommo I'i slutligen 
vid lo-tiden p!i hiilIen tilldirt mAl. För att tillrygga
lägga 45 Ii eller 2 SI'. mil behöfdes s[iledes mer iin1/ 2 
9 timmar i en skakande kilrra. Det är annat än att 
sitta i en bekviilll boggimgn därhemma och ib fram 
med sn~illtågsfart. !'Ilen niir man trots alla besvärlig
heter och missöden under fiirden sluiligen når det efter
längtade målet, di har man glömt resans små I'eder
mödor. - Yi hafl'a nu en tic! haft gansb striing I'inter 
med bitande köld - stllndom ända till 16 il. 17 0/ 0 
cel sius, och marken h:u I'arit betii ckt :lf njstan fotsdjup 
snö, , Det har för mi g I'arit en I'erklig njutning att 
promenera omkring pi stadsmuren och se lit öfl'er snö
I:ln rIskapet; det har p[lInint mig ,:1 Ill)'ckct om d r 
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g;1mla käm nord. Och så har det hviw snöt~icket h,"ill!r 
en tyst predikan för mig öfver texten I Es. r : 18: »H~It 

såsom snö:>! Ja , hur stort ii!' det icke ;1tt Irors ;1l! bnst 
och skröplighet dock ständigt kunna \';11';1 hvit som ny
fallen snö, emed;1n blodet renar från all synd och be
smittelse, renar stundligen. En gång komm;1 vi också 
för det blodets skull att få möta I'åra kära kinesiska 
trossysk on inför tronen; och då få vi, iklädda snöhvita 
kläder , gemensamt sjung;1 Lammets sång. Och ti~l cl~s s, 
låtom oss icke förtröttas i Herrens tjänst! Med hJärt II g;1 
hälsningar till eder alb. 

f Herren tillgifne 
Alldrew Ericsson. 

* * 
Sinan H sien rlen IS fe br. 1905 . 

Vid tiden för det kinesiska nyl ret var Herren ibland 
oss på ett särskildt sätt. Våra gudstjänster 1'01'0 talrikt 
besökta och efter predikan fingo vi hafv;1 bönemöten. 
De tro~nde blefl'o också värmda i sina hjärtan och villig;1 
;1rt predika evangelium utåt landsoygden.. Fler~ anmiild; 
sig att som evangelister biträda dels VId predIkandet a 
marknader, dels vid söndagarnas gudstjänster. Det var 
mvcket uppmuntrande, och jag suckar till Herren om 
fö~mågll a tt ri1tt använda och leda deras \'illighet at.t tj~na . 
Yi beslöto börja regel bundna gudstjänster ute l nagra 
bvar, där d, ra vänners ;1ntal är större. Att börja med 
skulle I'i hålb gurlstjänst en gång i månaden på tre olika 
platser. Härigenom hoppas vi nå många utomstående 
samt I'änner, hvilkas intresse är mindre. 

F örra sönd;1gen gjorde jag mitt första besök ute pil 
landet medan min e\'angelist och en församlingsmedlem 

, . c.., l
skulle leda gudstjänsterna I staden. Med pasen pa axe n 
vandrade jag ut till en oy, belägen en mil utanför Sinan, 
Det var ej särskildt mycket folk , som samlades till för
midd;1gens gudstjänst , men I'i hade det goclt tills;1mmans, 
På eftermidd;1gen gingo vi till en närliggande by fUr att 
äfven där ;1IHigga ett vittnesbörd. När det blef till atr 
återl';inda till st;1t!en, kom en kvinna och begiirde, att jag 
skulle besöka hennes sjuke man. som legat ti ll sä ngs i 
t\'il mån;1der. Vi gin go så till honom. Han lag i ett mörkt 
kvffe samt l'is;1t!e sig till en börj;1n ej vitbre I'illig ;1lt 
h :ssna. Herren rö rde emellertid vid hans hjärta, så att 
han, när vi bedt till Gud , I'ar mycket ifrig att också få 
lära sig en oön, :>Lite' mer, lite' mep, bad h;111. Det 
är underbart, när Herrens A nde rör \'id ett människo
hjärt;1. 

På ny!b'et h;1cle jag i Sinan en 10 dagars bibelklass 
med lie -troende brödern;1, hvan'id vi hufmdsakligen 
iign;1de oss å t studium ;1f Jesu lif enligt evangelie rna 
samt ;1f Guds folks histo ri;1 i :V[oseböckerna. \ -ä r SJIll

I'aro stärkte oss alla. i\'u i feoruari har syster Engström 
haft en liknande bibelklass med hinnorna. 

Aroetet på utstationen i )riench"j h;1r \';1rit upp
muntrande. 0, Herre, gif oss tro och frimodighet för 
tonsättningen! 

Fn innerIiO' h;ilsning till alla kiir;1 missionsl'änner. 
Herren göre os; _trogna h\';1r och en p it sin plats! 

C. A. Stltf/wlI/mar, 

Familjenotiser. 

Den 7 januari erhöllo mabrn;1 Salldim:f i Yuncheng 
en son , som i dopet erhållit namnen TeodoJ' Gösta S im 
Birger, och den I I i salllma månad föddes hos syskonen 
Ha/me i fsh'j ii fven en son, som erhil llir namnet Olle. 

En dröm: 
Drömmar äro intet att fä sta sig vid, saga de flesta 

i våra dagar. Ibland äro drömmar dock af betydelse, 
likasom de stundom voro det under Gamla testamentets 
tid. Bland hedning;1rne tyckes Gud ej sallan uppenbara 
sin vilja genom drömmar. Kinesern;1 beratta ofta, huru
som de väckts på nya tankar ge nom nägon dröm, huru 
de ledts att tro på Jesus genom någon uppenbarelse i 
drömmen . Antingen drömde de, att de sågo nfigon kom
ma , som hade någo t underbart att berätta, eller att n~
gon, som de redan hört predika, i drömmen gifvlt 
dem en kraftig varnirig att ej IHngre ga likgiltiga för 
sanningen. 

Sa t. ex, berattade för nagon tid sedan var gamla 
tjdnarinnna, Chiata-sao, huru hon genom en dröm blef 
förd till tron på Jesus. Hon drömde, att hon sag en 
utldndsk k\'inna komma emot henne med ett underbart 
budskap. K vinnan bar om hufvudet en sl'art slöja, h vars 
båda andar hilngde ned pa ömse sidor om hennes axlar. 

Hon skulle på morgonen gå ett ä rende till en släk
ting i en annan by, och när hon trädde in genom por
ten mötte henne samma kvinn a, som hon drömt om, 
med slöjan hängande på det sätt, hon sett i drömm en. 
Missionären var fröken A. Tanzon, som då var på besök 
hos denna släkting. Vill' tjinarinna fick nu för första gan
gen höra evangelium, och genom det, som hon drömt, 
fick de t fö r henne en ;1fgörandc stor betydebe. 

En man vid namn Liu, en af vara församlingsmed
lemmar, drömd e under en tid af lid and e och frestelser, 
att jag kom till honom och sade, att han skulle I ~isa 

Jo bs bok. Han efterföljde mitt i drömmen gifna rtid 
och fick harigenom stor välsignelse och frid . J ag hade 
elii iinnu ej aterkommit till faltet efter fl ykten. 

Den dröm, jag i dag egentligen ville omtala, daterar 
sig från förra veckan. J ag hade i söndags slutat efter
middagsmötet och gått till baka in i mitt rum, då Cheng 
ta-sao, en ung, troende kvinna, kom in till mig och be
rättade, att hon haft en sfldan underlig dröm. Jag bad 
henne omtala deI~. H on hade, sade hon, drömt, att hOll 

kom in på en gard, där hon såg en ung flicka ligga på 
en kvarnsten och högljudt grä ta. H on gick till henne 
och frågad e, hvad hon grät för, och fick da till svar: 
»jag är besatt a f en ond ande, och ingen kan drifva ut 
honom flt mig». Cheng ta-sao svarade dfl: »du skall 
oeclja Jesus drifva ut honom. Han kan göra det ~ . I 
detsamma vaknade hon med dessa ord på sina läppar. 

0'ästa afton, sedan det blih'it mörkt, hörde hon grilt 
och jämmerrop fran gården intill. H on tog då en bänk 
med sig, ställde elen utmed muren till näs ta gärd och 
steg lIpp för att se, In'ad som försiggick därinne. H on 
fick då se, huru allt, som tillhör besvärjelser, va r fram
satt. Hon silg en man bränna rökelse framför en afgucl , 
medan en ung fl icka Iilg fö rtl'i flad på gfirdcn med båda 
sina händer genomstuckna a f litng:l nfdar. Kfdarna voro 
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instuckna under naglarne och handerna inkliimda mellan 
ett par triistickor. Anelebesvarjaren \'ar ifrigt sysselsatt 
än med att bränna rökelse, än med att klämma den 
arma flickans af nålar~genomstungna händer, samt frägade 
cHi och dft den onde anden, lwad han hette, frän 
hvilken _trakt han kommit, samt hvilken hög ande han 
tjii nade. 

Han fick intet svar, hvarför samma tortyr under 
Oickans klagorop fortsattes anda till midnatt. När be-, 
svarjaren slutligen gick, befallde han flickans moder att 
slanga porten åt gatan och strö aska utanför för att l5.ta 
människ or förs L't, att en ond ande gästade det huset, 
och at t därför ej besök kunde tagas emot. 

När Cheng ta-sao slutade sin berättelse, frågade jag, 
om hon sagt, h vad hon y ttrat i drömmen, att Jesus 
kunde utdrifva onda andar. Hon sva rade : »Nej, den 
familjen vill inte haf\'a något med mig att göra; ,de tala 
ej till mig, då jag möter dem ». , Men·>, sade jag, »tror 
du inte, att det var just det, G ud menade med att låta 
dig drömma detta, innan det hände? Nu skall du säga 
dem, att Jesus kan utdrifva onda andar och också säga 
dem, att jag vill I;omma och bedja med dem». "Jag 
ka n ej komma in på deras gård;", svarade hon, "porten 
hå lles stängel". »Ropa det då öfver muren", bad jag. 
H on gick hem och fick på aftonen höra samma besvär
jelser och samma klagorop. Hon steg da åter upp på 
biinken och ropade öf\'er muren, att de sk ulle vända sig 
til! J eslls, 1\' han allena kunde hjälpa dem. D e bado henne 
tlfl komma in. H on gick, talade med fli ckans moder 
samt bad för flickan. Mode rn fö reslog nu sj iil f, att de 
skulle bedja oss komma in och ocksfi bedja för flickan . 
I går var jag där och bier' så vänligt emottagen. Jag 
laste fU r dem om den besatte i Gadara samt bad med 
dem. Bnde elen unga flickan och hennes moder bädo, 
att Jesus skulle frälsa och hjälpa d em, Kär jag gick, 
båclo de mig ko mma tillbaka och undervisa dem i evan
gelium. Flera familjer bo i gft rclarn e innanför, och 7-Ö 
kvinn or mdlan 16-20 flr bfldo mig kOlllma och undervisa 
dem i evangelium. ,\'iljen I, kära missionsvänner, bedja 
fUr detta hem, att alla där må öppna si na hjärtan för 
Jesus, sasom de nu öppnat sina portar för oss, ha ns tjä
narinnor? 

Vi tacka G ud för hvalje nytt hem, vi ra inträde uti. 
lIedjm, och ede r skall varda gifvet, 
Sökt7l, och I skolen fm na, 
A-Iappm, och eder skall varda upplå tet. 

För Jesus och Kina, 

Sigrid Ellgström. 

Cleneral Tung f uh-hsiang. 
Vid 7 I års .'l Ider aHed förlidet Jr en man , so m i 

Kinas historia spelat en viktig roll , och h\';1I'5 rykte äf\'en 
trängt sig utom dess g r:inser. 

Född i provinsen Kansuh i my cket torftiga om
ständigheter, förcle han i sin ungdo m ett tygellös t lir. 
C-ncler :'lren 1862 - 6 -+ \'ar han anförare för ett rÖC\'are
band, som öf\'erföll, bestal och mördade dgfarancle. \'i rl 
denna tid började ock det bekanta stora muhammedanska 
llpp roret. Regeringen sände trupper under en vi ss general 
Lill 's befäl för att itterst:i.lla ordningen, och Tung Fuh

hsiang, som fruktade för sitt lif, slöt sig till de kejserliga 
trupperna för att med dem bekämpa muhammedanerna. 

Detta gjorde han med sådan fram gång, att han \'a1111 
ha stig befordran. Han blef fö rst öf\'erkommenclant för 
den kinesiska garnisonen i Kashgar, fick sedermera till
Jåtelse att, ehuru militär, bära de civile ämbetsmännens 
broderier på sina kläder, och blef slutl igen befordrad till 
general i armen. 
~ °nder å.rens lopp har han fört ett verksamt lit och 
deltagit i flera expeditioner, sasom då muhammedanerna 
[[r 1896 å nyo gjorde uppror, samt under boxareupproret, 
då hans soldater utmärkte sig för mycken grymhet. Ue 
utbndska makterna fordrade hans lir, men regeringen 
lyckades r~idda hon om. Han blef dock fllll ständigt degra
derad och befalld att llpplösa sina tmpper. Detta senare 
gjorde han likvä l aldrig fullständigt, och bekant är jll , 
hurusom han å r I902 på vintern värfvade nya trupper, 
om för själffö[i;\'a r eller på regeringens hemliga inrå da n , 
är oss ej bebnt. Från kinesisk synpunkt sedt, \ 'il[ Tung 
Fuh-hsiang en tapper man och patriot. Han hatade allt 
utliindskt (med undantag af gevär !) och skyclde ej sätt 
och medel för at t förverkliga sina planer. 

Han är nu borta från skådeplatsen. .~nnu en af 
Kinas stödjepelare har fallit, men alla, som varit föremål 
för hans hat o ch grymhet, andas lättare, 

från hemarbetet. 
S. M. K:s 18:de årsmöte 

hålles, v, C" instundande Kristi Himmelsfärdsdag i Betle
hemskyrkan i S tockholm. På f. m. kl. I I inlednings
föredrag af ordföranden, utdrag ur årsberättelsen och 
föredrag af missionär E Folke. På e, m, kl. 6 före
drag af hr J. Rinman m. fl. 

Sångboken Sionstoner an vändes. 

Resturer under maj 
för herr Joh. Rillman: 

Kri stianstad d. 2-3; Glemmingebro el. 4; Ystad 
o. 5; :Vlalmö d. 6-7; Lund d, 8; Helsingborg d, 9- ro; 
Göteborg den I I - I 2. 

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

Tacksägelse - och höneämnell, insända direkt från 
fältet: 

YltlIclU71g, .\tt e\'angelistskolan kommit till stånd. 
Si,l-all. För \'erksamheten i allmänhet och opie

asyl verksamheten i synnerhet. 
Missionen i tless helhet. 
Om kraft att kunna upprätt.t gosskolor på alla d.ra 

stationer. 
Luk. 11: 3. 
Se vidare missionärernas bre f. 
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Jullådopna. 
Fur missionärernas anhöriga Oe/l vänner meddelas, 

att sakerna till jullådol'na böra inlämnas till llIissio1lS
expeditionen, 8 il:falmtorgsgatall, Stockholm, jljre dm I5 maj. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under april månad 1905. 

N:o. 	 Kr. Ö. Kr. Ö. 

2 8 2. A. S. till G. A. Stidhammars underh. 9°0: --
Gm H. H., Böne, Dalum ___ ________ _28 3. 35: 

28;. Jungfrnfören. i Nogiarp gm F. B . __ _ So: 
28j. C. F . O., Husl"'arna . ___ .. ______ ______ S: 
288. 	 Från en syL gm L. S., Sollcftea ___ _ 45 : ......, 

E. \V .. Stockholm __ __ ___________ . ______ 

29 1• K . & J. B. , Tranås . ___________________ _ 5°: 
28 9. 	 [5:

29 2 . 	 J. J , Tranås ------------------------.----. 100: 

293 · Till F. Hallins underh. fr. ];irare och 
lärarinnor i Ad . Fredr. fo lkskolor gm 
O. H ... ____ .. ____________ .. ____ .. _______ __ 52: 
H. ( J . . ________ ... ________ ._____ .... __ .. ___2'H· 5°0: 

2<)5· J. F. \V., Vexiö ____ .. ____ .. _____ . __ . __ . 26: 
2 96 . Gm A. H., Simtuna: koll. Sim tUlla 

kyrka I S: 66; 'forsby mi" sionshus 
12: 50; Rirby d:o Il: 50; Frös [um!a 
skola j : 45 ; H. I kr.; fyllnad l: 89 So: -


Syfören. D orkas, Alin g-;; :ls ______ ____ __ 
 3°: 
Till A. F orsbcrgs halrårsunderh. gm 

K. ~I. 	 A... ____ ... __ . ______ . __ .____ . ____ __ 

2 99. C. L. , Krnshu[t, gm M. E. B. ______ _ 
3°0. Östra Härads ungdomfbd till C. Blo ms 

underh:l.ll gm A. S. _________ . __ . ______ __ 20 0 : 

30 I. A. E. D., Gbg gm A. R. till makarua 
Böllings underhåll ____________ ________ __ 5°0: 

J. B. , 	 Ö . Verlinge __ _______ . ______ . __ . __ 10:
O. O., 	 Kri stianstad ____________________ _ 5°: 
Prästgårdens syförcn. till J. B öllings 
underh ,Ul gm E. M. .____ . __________ . __ ;0: 

306 . Från missionsvänner i U stn gm F . D., 
Odensbaekcn ____ .. ___ __ ____ . __________ _ 20: -

JOi· ( )s tergötl:s ..J\usgarieförcll. gm C. o. !-C. 200: 

3 I I. 3°0: Den Io:cle april ______ .;; ___ _____ ..... ___ _ 

3 I 2. Fr. Th. H-n gm A. A ., Helsingborg ;: 5° 
3 13. Ett löfte till HeiTen af onämnd, Atmar 

gm P. J. S. ___ _____________________ _ 10: 
Insamlade mcdel i Tuna gm A. R.,3l.f· Matfors _______________________ . ____ . ____ __ . 3°: -
Fr. co missiousväu i Linköpings stift, 
"I·I errens tionde i Jes u namn" gm Ev. 
Fosterlandssti ftcl sen . ________ . _______ __ 2: 50 

316. K. B. B ., Stockholm _______ . __________ __ s: 
3 I j. Af Herren Guds tionde, . fru L, Skara 

gm E. 	A. ______________________________ _ 10: 

3 IS. Af e ll lärarinna i G bg, "för \'år Herre 
och \"tr rikssak i Kina" gm E. A . __ . 10: 
, Tacko n-e r> _________ . __ __ __ . ___ __ . ________ _320 . 	 4°: 
S. L. 	L. Rom. Il: 25 __ __ __ ___ __ __ . __ 2 5: -
Bönckretsen i .Eclesta gm E. Ö. ____ __ 12: 50 
H. B. , :Malmö ____________________ _____3 2 ;. 	 5: 

326 . O. och H. , Y stad ____ . __ . _____________ __ 10: 
3 2 ;" . C. J., Håga, Lindcsberg, mangelpengar 10:

G. R. 	__________ ____ . __. _________ . ____ . __ ._3 28 . 	 10:

3 29 . Fr. 5\"1: i Ekelläs i Väx.torps förs. auk· 
tions;nedel gm P. A. B. ________ . ____ __ 97: 2 3 
~I. H., Unders,lker _. ____ ___ ____ __ __ __.330 . 	 5: 
EnJ,an r. B. gm d :o ____________________ _ 

33 2 • Fm G-g, Skellefteå, gm H. D. ____ __ 6: 
333· 

331. 	 I: SO 

Fr. Ragne torr~ jungfrufören. till Anna 

Erikssons llnderh_ gm C. A. C., Ragne
(orp, 'Finspong __ -.. __ _____ ___________ . 
 5°: -

Trpt krollor 

Trpt kronor 3,942: 23 
A. S., 	St. ~rcllö;a ____ . ________________ . 50: - 

335· 
334· 

En sparbö"a fr. okänd gm E. S . ___ _ 5: 13 
E. B. 	 l ett tackofrer> gm d :o ________ _33i· 	 5:

33 8. 	 Gm E. H.: Ungdomsgrenens i K. F. 
U. K. sparbössa gm d:o _________ .___ 2: Si 
M-fl gm d :o __ . _____ . ________ . __ .. ___ .___ ?' 339 · 

34°· Fru L s ;;parbös"t, Örebro gm' J. R. 2: 85 
Okänd gm d:o ________ __ ___ .. ____ __ ____ _341. 	 5: 
Örebro\'änner vid Folke5 besök ______ _3'12 • Sj: 

343· l\Ii ssionsmedcl insaml. vid öresmöten i 
Öfverlällnäs gm G. S. Si : 19; fyll
nad 2: 18 ____ _______.... __ . __________ _ 
 59: 3 i 

" Ett tackoffer> , G. S. ___ o __ ...344· 	 5: 
Lilla S venska Bal'lltidll. Jönköping __ _ 10: 345· 
L. S., 	 Sollefteå ___ ____ ... _____ __ __ ____ _346. 	 25: 
E. B., 	 Ume,l __ __ .. _______ ..... ____ ... __.__347 · 	 5: 
E. S., 	 d:o ____________ . ___ ___ _.. __ . __ . __ __ [0: 34 8. 
Sparbössemedcl i Umefl gm K. A. , __ 12: OS 
Fr1lo Vånn,is gm F. Ö. ___________ . __ . 8:82 

349· 
35°· 
35 l. Bure!, gm J. D.. __ __ ____ __ ____ .. 26: 60 

35 2 • 26: 14Byske gm H. __________ ... ___ __ _ 

Kollekt i S~ellefte " kyrka den 23 april 

gm C. T .•1.. . _____ .. _______________ __ 


353 · 
75: 

E. J., 	Östersund, gm J. R. _____ .. ___ _ 200: 354· 
35 6 . Kollekt i Alingsås missiom;hus m. m. 

till N. HögmaIls \'erksamhet .. ____ . __ 1°3: - 
357· 	 r. F., Stockholm, till J. af Sandebergs 

uod erh å [I ..• ____________ • ___ 200: _ .o __________ •••• _ 

35 8. 	 Ulldersål,ers mfg- gm J. A., H alland 

359· 	 Kollekt å K. F. U. M., Gbg d. " I , 
kr. 90: 6 I; O. R., till makarna Böl
Jing ' underh['[[ kr. 10 ; O. Y., kr. 2: j4 ; 
·,Onämnda gifva.re. kr. 5: 03; till trak
tater kr. 5; gm A. R. ___________ ____ __ S, O ~() : 14 

Till särskilda ändamål: 

KuskuIlska funden till biblar 49: 37 
C. F. 	O., Husk\"arna, till inf. evange list 2 0 0 : 

K. & J. B ., Tranås till d:o _________ . __ [5°: 29°· 
E. L. , Kalmar till gatukapell i Han3°3· 
cl1cng 	 . __ . ______ " . . __ . ____ _.. ". __________ _ s: 

:;oS . . Östergötland;.; Ansgarieförcn. [ur Kao.; 
ullderh . gm C. O. K. __ _ __________ _ 
ustergötlands Ansgariefören. för en bi3°9· 
belkvinnas underh. gm d:o __ . __ .. __ __ ;0: 

3 ro . Till husköpet for nickskol. i Tong
chow den 10 april .. ____ .. ______ .______ _ 100: 

3 1<). K. F., Stockholm, till hus i Honan Fu 100: 

32 r. Till gatllbpellet i Hanclteng fr. Skel-
Icftci\ 	 _______ . __ __ _____ .. ____ . __ . __ . ____ . __ _ S: 

E. 	O. U. till infödd evangelist i Berg
lings di str. ______________________________ 
 5°: 

33 b. Fr. Jönköpingslr"ktens kristliga kvinno
förbu nd lill 2 inf. bibelkvinnor gm 
E. S.. ________ ..____________ .... __ .__ . ____ _ 100: 

355. 	 Från några ",inn er i Hcrren, till inf. 
bibelk\"innas underh iill ______ .. ____ __ .. __ So: -- 1 ,009: 37 

Summa k;!'ör april ,035: 5 I 
Under jan.-mars Ill"tl acler __ .. __ ___________________ . 20,762: 6 1 

Under jall.-april manader : krollor 26,798: 12 

~[ed "armt tack till h\'arje gif\·are. 

Flerren är l/111l stm'kln't och mz'n slr:iJ'ld; på 
honom hoppades lIn'tt Iy(,ida, och mIg- vardt Imlpet, 
od mitt Il;{irla dr glad!, och m ed mill sång vd! 
jag' p1'lsa honom. 

Stockholm, Svenska Tryckcribolag-ct gkman & Co, I905· 

http:gifva.re
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Redogörelse för Sv. Missionens 

Kina 18:de verksamhetsår. 

~-\. Missionsfältet. 
» S;i är Guds n/te, såsom 0111 en mall I;astar sädi'Jl 

i jOl'dm Oc!1 sofTer Otil stål' upp, ?latt oc!/ dag, Oc!l sädeJ! 
går 1/.PP (Jc!1 z,äxer. Iwn vet själf icke ll/trIl. Af s{t; själf 
bär jordeu fm!.!t , fiirst brodd, seda1/. ax,. sedml fullbordadt 
Inlcfc i axet. .111m l/äl' jruktC1l o'bjuder S/:~, sl7'ax låter 
ItaJl lim gå, 0' skiirdetiaC7l är f i}r !tantfm, :> :\Iark. 4 : 
26- 2 9. 

Ingen dygd prisas väl så högt som tålamodet, 
men ingen synes heller vara svårare att förvärfva. 
Och dock huru nödvändig är den icke att besitta I 
De heligas tro är i skriften förbunden med de he
ligas tålam od. 

Vi behöfva tålamod för att göra Guds vilja och 
utEl löftet ; vi behöfva tålamod i löpandet på vädjo
banan; vi behöfva tålamod med våra medbröder, och 
vi behöfva tålamod i arbetet. Herren Jesus, det full
komliga. tålamodet, kände därför ett behof af a.tt 
tillropa oss alla: »lären af mig ') ' 

Lären af mig, som med glädje gör min Faders 
vilja, ehuru jag af syndare lider sådan gensägelse. 
Lären af mig, då jag vänder mitt ansikte mot Je
rusalem, den stad, som dräper profeterna. Lären af 
mig, som ej utsläcker rykande vekar eller sönder
trampar förbråkade rön, Lären a f mig, som af ett 
oansenligt hvetekorn kan ge fält, som hvitna till 
sköre!, ja, - »förvärfven edra själar genom edert 
tå lamod». 

Den ofvan anförda liknelsen är en bland de 
många. som Frälsaren tramstii.llde för sina lärjungar 
under deras utbildningstid. Han visste, att kunde 
de med kiirlek och tro förena tålamod, så var deras 
framgång viss. 

Men hvad Herren ville lära del// , det vill han 
ock lära oss, »deras e fterföljare, som genom tro och 
tålamod få ärfva löftena », Ebr. 6: 1 2. 

Att lärjungarna ej fåfängt mottogo lärdomen. 
det finna vi genom deras framtida verksamhet. 

H vad ville då Herren lära de m och oss sär
skildt genom denna liknelse) 

Jo, att i Guds rike råder en tzlh)äxtordlli1Z~, som 
vi ej på nagot konstladt sätt fa påskynda och upp
jaga, men ej heller uppehålla och tillbaka tränga. 

Nådens verk går icke i språng utan grad vis. 
Den, som icke kan nöja sig med strå, när stråets 
tid är inne, vinner ingen Guds rikes skörd uta n 
blott hastigt utslagna och förvissnad e blad . 

Vidare vill vår Frälsare med bilden af sånings
mannen, som sof, lära oss, att vi undergifvet måste 
vänta på välsignelsen från Gud själf. Den sömn, 
som här omtalas, är ingen säkerhetssömn, utan en 
sll.dan, som bruden sofver, och om hvilken hon säger: 
»Jag låg och sof, men mitt hjärta var vaket:~, H ög'. 
Vis. 5: 2. 

I det förd olda och tysta utföres ofta ett bestå
ende verk, men det sker enligt lagarne för tillväxt 

-- först brodd , sedan ax, därefter fullbord ad t hvete 
i axet. 

Brodden, kn appt märkbar, »helgad genom ordet 
och bönen », l Tim. ,r 5, utvecklas till ax, och i axet 
full bordas hvetet. 

Af barnet, som näres af mjölk, blir en yngling, 
som i sin ordning' åter utvecklas till en fullkommen 
m an, till Kristi fullhets å ldersmå tt. Och så, »när 
skörden erbjuder sig », inbärgas den i de himmelska 
ladorna, 

Huru fröjdas ej åkermannen, som tåligt väntat' 
efter jordens d~rbara frukt, då densamma, mognad 
och väl skördad, är insamlad i sitt förvaringsrum! 

På samma sätt gläder sig den andlige sånings
mannen inför Herrens ansikte, såsom man gläder 
sig i andtiden, då e fter tålig förbidan det himmelska 
utsädet hunnit mognad, burit frukt och blifvit en 
evighetsskörd. 1\len för ett sådant arbetes utförand e 
kräfves tålamod. 

Brista vi icke ofta i tålamod på alla dessa om
råden j Kanske vi till och med vilja >: skörda. där 
vi icke sått, och upphämta, där vi ick e utstrött;,? 
l'vIen, tålamodet hafve ett fullkomligt verk,pa det 
vi må vara fullkomliga och hela och icke hafva 
någon brist! Det gifve oss tå lamodets Gud för sitt 
namns skull I 

iVled hjärtat uppfylld t af dessa tankar, gå vi nu 
att aJ1ägga en kortfattad redogörelse öfver arbetet 
under det a r, som gått till ända. 

Shansi. 

I Yuncheng h,lr arbetet bedriCvits i likhet med h\'~lc! 

förut var'it Ca llet, och guc!s tjiins terna ha lva i reg'el varit vJI 
besö kta, De :; tationerade arbetarne haCva \'arit syskonen 
Theodor och :::ekine Sandberg, Fredrika Hall in oc h \"er
ner \Vester. 

I oktober ditOy ttade vice ordföranden med sin hustru 
för att mera odelade kunna agna sin tid at arbetet inom 
hel,1 miss ionen och på samma gång beCria den dittills 
varande försa mlingsfö reståndare n, 11\'<11'$ arbete sftsom mis
"jonens sekre terare toge alla hans kmfter i anspn'lk, fran 
en del aC hans börda, Under are t haCva -+ personer ge
nom clopet lIpptagits i försa mlingen. iIIediemsantalet ut
gjorde \'id li rets slut :2 5. 

Den förra .'l ret inköpta s, k, skolgil rclen har under 
f1 ret iordningsUi llts, och gen, 111 enskilda vänners förmed
ling hafva vi kunnat Lita ru Eda vårt ka pe ll och fiirse det
samma med en vacker predikstol, så att det nit ter sig 
i ett prydl igt skick, 

_:i..rsl,onCerensen, som hölls i januari manad, var pr~igl aLl 
af mn:ken frid och endr~lkt och bragte utan t\'i C\'el ri k 
d lsignelse (iII alla deltaga rne. 

Broder \V, Wester förflyttades i oktober mflllad ti ll 
Haicbow för att \'a r~l behj;i1plig i arbetet cbrstädes, 

I Ish'i utgjordes a rbetsper~o nal en vid are ts blirjan 
aC syskonen ;\xel och Anna Hahne, H, Linder, Maria 
I-larms. In cz Berzel ius odl Signe Lagergrcn. Reclan pel 
diren måste syster Signe Lagergren aC h:'llso"käl re;;;) till 
Shangllai, h\'arifran hort :innu icke i't tcn':ilJc!i, och )~L 
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!lusten vidtogs den för;indringen, att broder Hugo Linder 
iifvertog arbetet i TongcllO\\'; att broder Andre\\" Ericsson 
fij rilvttades från sis tnämnda plats till Ish'i; att syster Agnes 
For;sberQ' utb\"lte Pllcho\\"fu mot IshY, och att svster Inez 
Berze lill~ ' siisl; m broder Jakob Böllings maka fÖrflyttades 
till TongdlO\\". 

"id ~lrets slut uppkom fröken ;\Iaria Nylin till fältet 
(ch stationerades i Ish"i. 

Predikoverk,amhet inom staden och på. landet. bibel
kur:;er, sjukvfml, skol verksamhe t m. m. ha upptagit alla 
s:-',;konens tid , 

De nyligen hyrda huset har reparerats och anviin
des fiir predikoverksa mheten under broder Axel Halmes 
ti llsyn, medan den gamla lokalen användes till syster
station och till gosskola. 

Fursamlingsmedlemmarnes antal har under fl ret ökats 
med 22 nydöpta och u tgjorde vid dess slut 60. 

I Haiehow haf\'a fortfarande syskonen Henrik och 
Ililma Tjäder. sede rm era biträdda af svskonen Ida An
dersson och \\"erner \\"ester, varit stationerade. unde r 
\{lrmarknaden predikades som van ligt för stora skaror af 
manniskor i det stora tälte t. 

De.>su toIll har verksamhet bedrifvits i PUcllO'.\· ~amt 

Gsiangs Ilch Ruichengs områden, Under hettiden bodde 
Tjaders i by n Si,i(u', l / ~ mil från staden Ruicheng. I I 

person er haf\'a förenats med fö rsamlingeI'. Medlemsan
talet i hela distriktet utQi orde vid årets s lut ().j.. 

Gosskolan i Haicl;~\\' ha r varit besökt af (; elever, 
och i den a nvo ('ppnade opit.:asylen hafva 115gra patienter 
blifvit med framgång behandlade. 

Dessutom hafva flera kirurgiska fall i detta af \'argar 
IJch rij [\'a rc 5,1 uppry li da dist rikt fUrekommit till behandlin g. 

Puehow-fu. 
S\'ster F rida Prv tz. bitracid af S\'Sler :\Iarie }]ord::ion, 

har un'der aret Wrestått " elen har beti~tliga llickskolan och 
arl)c tc t bl;ll1cl kvinnorna. 

Reda n den I apri l m;iste dock skolan uppJij:;as till 
fö ljd ,If ~karlakallsreber. so m angrep sa val Iiirarinnan, 
syster F . 1'lTtz, som flera elever. Vid h0s ttcrmine ns blirJan 
kllnde arbe tet flterllpptagas, och har eld sedan oalb rutc t 
fort(!ått med ett antal af I Ö ele\·cr. 

v Den I, no vember och diirpfl fö lj a nde elagar fOre
kommo or,)ligheter i clistrikte t till fUljd af den förhOjd a 
briin n\' insskatten. Lr~inn\" in prod llCer; l::i ni.imligen mycket 
i detta distrikt, där pers imJll onfrul;t trade t SEL allmiint fOre 
kommer. Ehuru rörelsen icke i fijrsta hand \'a r riktacl 
mot mls~lon,ircrna, \'on \'i dock någo t oroliga, emeelan 
allt sedan boxarupproret all skat t, sarskildt förhöjd Sfld,lIl, 
i folkets ugon ;ir förenad med llt liindi ngen och den ho, 
no m tillerkanda skadcersUttningen, Herren afviindc dock 
i sin nåd all far<l, c ch sl;o l<ln tick ostördt pi"tg[l . 

Shensi. 

Tongehow-fu. linder de lre fOrsta kvar ta len ar
hetade h:ir t i ll sa n) Ill ~lJ1s August och ,'\ugusta Berg jamtc 
syskon( 'n .\nnil Eriksson, Jane ar ~andeberg, Jakob Bul
ling och :\ndre \\' Ericsson, Berg: fij rflytt ning till Yun
cheng mcdförd e ~if\'e n andr:l förändringar, i lle t att bro 
der HUI, Linder öh'ertog föreståndareskapet för stationen 
och broder :\ndre\\" l-:rics'-; ' lll förliyttades till Ish'i, SflSUlll 
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unde r redogörelsen fö r Ish1 nämnts, Hyllade afven' vid 
samma tid fröken Inez Berzelius som broder Jakob BOI
lings maka till Tongcho\\", Verl;:;amheten, som förut be
drifvits genom de sedvanliga pred ikoturerna på hufvl1d 
stationen oc h lItstationerna, husbesök, m. m" fick eftel' 
broder Linders ditflyttning mer uppsving, i det att bok
spridnings- och tältverksamhet sattes i gfing och opieasyl
verksam het l1n)'O upptogs. Under sommaren höllos tvenn e 
bibel kurser, en för män i Huacho\\", och en för b'innor i 
T ongcho\\" sa lllt p~l hösten iinnu' en för m~in i T ongc ho\\", 

Gosskola n i H uacho\\' har fortsatt med 0 ele\'er 
och flickskola n i Tongcho\\' med e tt antal af 7 elever. 

F örsamlingsmedlemmarnes anta l har ökats med 7 
och utgjorde vid årets slut .;" . 

Haneheng. 
SySkonen Rob. och Dagnv Bergling, bitriidda af 

sy~trartla Christine Angvik, Thora Hattrem , Sigrid Bengts
son (under de förs t<t lll iinaderna af året) samt broder 
Nathanael Högman, hafl'a hiir hed rifvit "crksamhct gel1l)ll1 

predikningar, husbesök, wlt- , ~ kol- och opieasylverksam
het . De infödda brö.dernas resa i norra distriktet va r i 
manga hän eenden af slUrt intresse. FEl vissa platser 
fingo de predi k:l för oerh0rd t stora skaror. Ett be tydlig t 
an tal böcker såldes eller g§'fvos bort, och nagra personer 
trodde de bestämdt ö f\'ergingo fr ,in döden till lif\'et. 

Vid stormö tet pfL sommaren döptes 12 personer, oc h 
utgjorde försa mlingsmedlemmarnes antal vid ~ire ts slut 25: 

Hoiang, denna vål ' yngsta station, har i ar kunn a t 
uppnas af broder Rob. Dergling. 

Sys trarna Sigrid Bengtsson. och :\Ia r:-' I{amsten haf,'a 
diir arbetat unde r ganska stor uppmuntran. Skaror af 
llliin och kvinnor hafva kOlllmit, och arven sedan den 
ftJ rsta nylikenheten lagt sig, ha fva många durra r varit 
öppnade både i staden och pä lande t. Folket i dessa 
trakter ar mycket rel igiöst anlagdt. troligen till fö ljd af 
ifriga buddhisters nitiska vi ttn esburd . 

V i tro och hoppas, att mi\ng,t sko la \'anda sig (iii 
(l e t sallna ijuset, som nu I,\';;er från dell lilla utposten. 

Honan. 

Trots o roligheter inom andra delar af prO\'insen, 
h\'arom meddelanden i allmiinna tidningar varit synlig'l, 
()'h det röf\'alTäsen, som alltid mer eller min dre florerar, 
har ar bete t inom \';lrt dis tri kt ostUrd t kunn at bedrifvas. 

Sin-an. 
Syskonen G. :\d , och ~Jin a . 'tfilhalllmar, ::;igr id I':ng' 

strOm och :\-Iaria Pettersson haf\'a under aret uppehållit 
verl;sa mh eten dels i staelen med n!irliggancle område, dels 
P:l uts tationen :::\ien-chy. 

Detta distrikt ar till sin natur ganska kargt och 
befolk ningen fattig, hvarfU r 11l\'c ken tro och uth å llighet 
behöfvas. I) personer ha(\'a under äret förenats med elen 
lilla församli ngen , ln'ars medlemsantal nu uppgå r till .)2. 

I Yung-ning ha systrarna ,\nn<l Jan7.0n. och E bba 
nU\"l~n ostiirda ffttt bed rif\'a Sill \'c rksamhet utan någon 
förW lj else fran folkets sida . Oroande tillbud giifvos dock, 
i del att den genom sl;attinclrifn ing' upphetsad e: lanelt
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befolkningen nedref tullsta tionen och hotade att äfven 
göra angrepp på rfldhuset och missio nens hus, 

130rgmastaren lär ha st[ltt fardig att i spetsen för 
silJa soldater med skarpladdade gevar möta angreppet, 
hvilket dock icke kom till s tfmd. 

Gnder å ret haf\'a (, personer , upptagits i försam
lingen, Hela a ntal et Wrsamlings medlemmar utgjorde så
ledes \'id ä rets slut -+ 2 , 

I skolan hafva II fl ickor och 2 gossar åtnjutit Ull

den'isn ing, 

Honan-fu. 
TlTed tacksamhet mot Gud k unna vi omtala, a tt den 

lokal , som i förra å rsberättelsen omnämndes såsom för
hyrd på 10 å r, i ma} :månad efter åtskillig t trassel kunde 
tillträdas, och att våra bröder Carl Blom och Oss ian 
Beinhoff sedermera ostördt kunnat bo dä r och därifrån 
bedrifva predikoverksamhet i staden och pä landsbygden, 

Broder Bloms klena hälsa, som nöd v~indiggj o rde en 
r e~a till kusten, samt broder Ossia n Beinhofts sjukdom 
nen'feber - har i v~is entlig mån verl;at hämmande på 
arbetet, men fl andra sidan hafva de tvenne evangelis
terna troget stfllt pfl sin post, och öfvergå ngsperioden , 
hyrand e a f hus och in fh,ttning uti detsa mma, en ännu 
pa \'issa trakter i Kin a hitisk tid, har kan ske bäst be
tjänats pEt detta sätt, 

E n bibelknrs hölls vid årets slut a f broder Blom, 
och vid stormötet i november, det första i staden, döptes 
tvfl män och en kvin na, 

U nder arets sista dagar lyckad es \'i köpa ett la.mp
ligt hllS, hvaröh'er vi hafva all anledning' att vara tack
sa mma, Den und er byggnad varande järnvägen, som 
sna rt blir färdig till Hon a n-fu, kommer namligen helt 
visst, sasoll1 pa andra platser in()m provinsen varit fallet, 
a tt betydligr drifva upp p riserna , • 

Af llVad som anförts, framgar, aLt H erren afven under 
d et fl r, som gatt, bekant sig till verksamheten, Tillsammans 
hafva I I personer genom dopet upp tagits i församlingen, 

U nder flret hafva nagra genom döden afgatt ; andra 
hafva på grund af olika orsaker uteslutits ur för samlingen:; 
gemenskap, hvarför hela antalet me dlemmar f. n, utgör 
284, - Skoibarnens anta l har uppgfttt till 7(), 

Som ett bevis pft tilh'äxt i andlig mogna d mit Oll1
namnas, att fyra bröder und er året afskilts till försam
lingstj~inare , två till älcbte och tvfl till diakoner. 

Yi försöka så mycket som möjligt a tt hos de tw 
ende inplanta vikten af, alt de smån ingom själh'a taga 
hand om sina församlinga r, sfn'ä l i fr~ga om andlig tillsyn 
o~h \'ft rd , som nitr det galler materiellt und erstöd, U pp
muntrande tecken härtill visa sig, och \'i tro fullt oc h 
fas t, att med tiden, då de första svarigheterna iifvervun
nits och fö rsamlingarne erhfdlit Iller s tadga, vi skola fa 
den glädjen a tt intaga vå r pla ts som ledare och rådgif
vare vid de iildre kristnas sida, und er det att evangelisa 
tionsarbetet och församlingsvå rden mer blifverderas egen sa k, 

En kines är och förblifver en kines äfven efter sin 
omVändelse, och \-ftrt mäl är ej att skapa en kyrka efter 
viisterliindskt mönster uta n att som visa byggmästare 
lagga grunden och sedan lå ta G uds Ande på de nsamma 
uppbygga en församling, en kro pp, »sådan han velat» 
(1 Kor. 15: 38), 

'" :i: 

Hälso tills tä nd et har under aret icke varit det b ii:; ta , 
men nu , vid detsammas slut, fa vi med psalmisten utropa : 
»Tacken Herren, ty han är god, och hans nåd varar evin
nerligen I H årdt tuktade oss Herren , men [lt döden gaf 
han oss icke,» 

Syster Anna H a hnes hä lsotillstånd, som på vå ren 
ingaf allvarliga farhågor, har sedermera betvdliiYt för

_ " 
bättrats, 

Syster ::;ekine Sandberg har med lyckligt resultat 
genomgil.tt en allvarlig operation, 

Från syster Signe Lagergren, so m vårdas i Shanghai, 
komm a alltfort goda underrä ttelser, hvarför hoppet om att 
återfå henne till fält e t fll1?o up pväckts, Broder Blom 
återfick pa vå ren sina frossanfall. Syster Frida Prytz Ocll 

broder Ossian Beinhoff hafva, som fLirut nämnts, varit 
a ngripna, den förra af ska rla kansfeber, den senare af nerv
feb er, men äro båda tillfrisknade, 

Broder H, Tjäder har haft lindrig lunginflammation , 
syster Sigricl Bengtsson lungsii cksinflammation, Syskonen 
Sigrid Engström, Anna Ja117.0 n och E bba Buren hafva, för 
att återhämta krafter. under somma ren \'istats \'id sana
torier, och bland de smil. hafva di fteri och skarlakans
feber grassera t. 

Syskonen Berglings fingo pa våren till H erren 5ter
lämna sin lill e Willie, omknng 3 är gamma!. 

Den med oss samarbetande norska systern, fröken 
Charlotte Landma rk, har af halsosk~il n0dgats lämna mi~
si on sfältet. 

V o rdföranden har under aret atlagt besök P~L alla 
~ tationerna och kunn a t d eltaga i se x af de pa hvarje 
station vår och höst återkommande s tormötena, 

Pil vii ren hade vi att g.tädja oss tl t ett bes(ik a f 
missionär Franson och ett af China-Inland-Missionens 
sekre terare, Mr "V, Sloan, D en förre besökte våra sta
tioner i Shansi och Shensi, den senare Sinan-Hsien i 
Honan och Yuncheng, där han fick tillfaJle sammanträffa 
med de fl esta af missionärerna och med oss dela andliga 
gftfvor. Båda brödernas besök \'ar mycket uppmuntra nd e 
för säv ii l oss som kineserna, 

I förra {l rets redogörelse framhö llos tre a f de behor. 
som mest göra sig gäll ande, nämligen gosskolor inom alla 
dis trikten , en s törre fli ckskola i hvarje p rovins, samt en 
skola för utbildning af evangelistel', 

H vad flicksk olor beträtfar, så ilr de t behof\'e t (vlldt 
sa tillvicln, att \'i äga en i hvarje pro vins, ehuruval ingen 
af dem j;an kallas : , s töiTe ~ , Särskildt i Shensi iiI' det 
~innu svart att fä ele\'er. 

Evang'elistskolan hoppas vi att inom kort tid få öppna, 
och vilja vi bedja missionens "anner ifrigt bedja för den
samma. Vid öppnandet af denna skola möter oss den 
svårigheten , att mil.nga af dem, som vi särskild t skull e 
önska få till elever, aro i den å ldern , att de kunna för
tjäna sitt eget bröd och darför fi nna det svflrt att uncl e r 
3 il 4 år flllYo sa lta sig på skolbanken, la t vara att de 
få fri kost ch l1nc\ervisninQ'. 

Vi ii. vår sida känn ; oss icke l~ llnna både bekosta 
det ta och dessutom lämna underhåll till behöf\'ande [(jr
aldrar, som ;[ro beroende af barn e ns arbetsförtjänst. Vi 
hafva därfö r sökt lösa svårigheten så , att det star den 
enskilde missio nären fritt att, om han si'! önskar, hj älpa 

http:genomgil.tt


i 

S J N J J! ~'i L A iV D . 

n ilgon , som han sarskilclt intresserar sig för, men att det 
under inga fö rhå llanden kan blifva skolans sal, . 

)\ terstå r det tredje beh o rvet, gossk o lor. Detsamma 
gö r sig alltmer gällande . Det a r vår p likt a tt taga hand 
(l m de kris tnas barn , enär det ännu ej kommit där
han , att fö raldrarna ~jalfva kunna bekosta alla darmed 
förena de utgifte r. r deras egn a byar upplå tes i regel 
någo t tempel till sko ll o kal , vi mästc o ftast beta la så väl 
hyra som inredning. N ä r barnen gå i byskolan, kunna 
de gå hem och äta. Till oss komma d e från skilda h åll 
u( :h m ås te s tan na hos oss d e n tid, sko lan pagår, och det 
h idrag, d e lämna kontant eller in natur,l, racke r ej till 
vmkostnaderna fö r d en enkla, sunda och regelbundna kost, 
,om bestås dem. Hemma elda d e i sina spislar m ed 
gödsel , ha lm , ris, a tTall m . m., och m o r laga r ma ten . Vi 
kllnn a ej inrätta vå ra fö rh ~lIla nden pi't det sä ttet utan 
måste köpa kol, an s t~illa kock och i allt lå ta ordning råda. 
M e n detta a llt gäl' till penningar. Om det också ej gii r 
till sa mycket, blir de t d ock frå n all a statio nerna tillsam
mans en summa. Vär a llmänna missionsfond r;lcke r ej 
till fö r bestrid and e a f d essa utgifter, och i skolfonden ha r 
ej tillräckligt influt it. Vid våra finansm ö ten hafva vi o fta 
med smärta nödgats afslå inkomna ansökningar o m an
slag till öppnande af gussko la pfl den elle r den stationen . 
Vi hafva utgå tt fd ln den principen att hellre iln a tt b ö rj a 
nya sko lor tillse, a tt de, so m kommit till s tånd , kunn a 
vidmakth< Il as . Då h elt visst a lla missio nens vii nner inse 
vikten a f, att d e unga komma under kr istendomens in
i1 y ta nde, ombedj as de dilrfö r att behjärta (Ienna vikt iga 
gren a f a rbete t och med sitt intresse och s ina fö rböner 
understödja densamma, 

Som ledning Ilia nämnas, att e tt barns und erh il ll, 
fö rutsa tt att föraldra rna själfva b idraga m ed n ågot, går 
till omkring 35 kro no r per ftT. D et skulle underlätta 
a rbe te t, om medlen gii fves d irekt till skolfonden, 51't att 
vi härute kunde känn a oss fria alt anvä nd a penninlTarne 
till d e n skola , där d e biist behöfdes, och på så sätf d en 
svå righete n und\·ekes. a tt somliga ha fva hittnad och andra 
nöd (se 2 K o r. 8: '3), utan a tt det gå r lika till. 

Men ä nnu e tt beho f gö r sig gälla nd e bland oss, e tt 
behof, som in ga pennin gar kunna a fhjäl pa, behofve t af 
3ndeuppfyllda led a re , sJ dana , som icke söl; a s itt eget, 
nta n det, so m Kristus tillhörer, som, likt Ti m urells e n 
gil ug vic! P a ll!i sida, »uppr iktigt kunna bara nmsorgen » 
o m fö rsamlinga rna . D e kunna ej köpas men ä ro värda 
s in vikt i guld : de kUJlna ej framtvingas, m e n de kunn a 
ut bedjas. 

Och som \'a ra kr is tna h ell naturlig t taga intryck och 
lilra a f oss, huru lifsviktig t clii, att vi a lla här ute i fo rt
sattningen blifva fö rem ål fö r elen missionerande Wrsam
!ingens fö rböner ! 

U nder daga r, so m f'ly tt, hafva vi på m5.ngfa ldiga sä tt 
fätt erfa ra , a tt vi ej stå e nsamma i arbetet , och till alla 
vtira kara vänner och medarbe tare, und e rstödj a re och 
fö rebedj a re i d c skandina viska liinderna och ' A.m erika 
hembä res hilrm ed e t t varmt tack. 

,, !'lIen hono m, som fö rmår göra u töfver allt, vid a 
m er, iln vi begära e ller Uinka, e fter elen kra ft , so m verkar 
i oss, honom vare Hra i fö rsamlingen genom Kris tus J esus 
blanc! alla släkten i evighe te rs e vigh e t! :\men. » E fes . .3 : 
2 0, 2 I. 

y unch eng el . . ) I dec. [ (} O,j.. 

AlIt:ust Berg . 

] \. Xemarbetet. 
JfissiOllCJlS d/'SJ/löte hölls Kristi Himmelsfärd sdag m ed 

fö redrag af kommitlcens o rdförande, dokto r Fri es, p as to r 
Lindhagen och ingeniör Widma rk. Vid mötet, som ägd 9 
rum på f. m. på ·K . F. U . :;\1 :5 loka l och på e . m . 
Be tleh emsky rkan, afsk ildes IZika rd Andersson för mis
sionen. 

il1issioJle7tS /töstmöte den I 7 och 18 sept. va r fö r
lagd t till Kumla af d et skäl, a tt fröken Ma ria N v!in, so m 
skulle afskiljas vid mötet, \'ar fr flI1 denna pla ts, ' och det 
troddes, a tt intresse t skulle b lif\'a stö rre fö r missionen 
d ä rigenom, att ho n blefve a fskild i kretsen a f sina vänn e r. 
D enna förväntan upp fy lldes också, ty vännerna i Kumla 
\'isade m ycket intresse och uttry ckte sin tacksa mhet och 
glädje ö fver a tt m ö te t blef hå llet hos dem, och a tt H er
rens Helige And e var ibl and oss, förnummo vi alla. F öre
d rag höll os af kyrkoherde G. \\lill en, Rinman , :.\Ja p; nlls
~o n och sekreteraren. '

Jl1issiollem årliga tacksägelse- Oc!l bönemöte hö lls so m 
va nligt deli q mars. Af ingångn a meddelanden fr;'m 
o mbuden och bönelaetsarna ha r framgå tt, a tt bedja nde 
grupper flerstHdes deltogo dari, <lch d e tta ha r g ladt uss 
mer än ':i kunn a gifva uttryc k fl t, ty i den mån bö ne 
a nden blir r ik i dir mi ss ion , i samnla m a n blir !ifven 
välsig nelsen ril;. 

jJlIissionetls bönemöte1/. i S tockh o lm hafva fo rtga tt u n
der h ös t- och vå rterminerna på K. F . U. i\I :s luka!. De 
hafva visserl igen ej varit så talrikt besökta ; dock har det 
varit god t att m fra mbiira miss ionens a ngeläger,heter in fii r 
Herren i bö n , åka llan och tacksagelse. :.\fåt te missio ns
vä nnerna bättre liira bnna fiirb ö nens \'iil signelse o ch (i f
\'e rfl öda d ä ri I 

Jfissio1!Sl'esor i landsortell ha h 'a fö re tagits a f b rö 
d e rna Rinm an , F o lke. sek rete raren C) c; h frij ];en .l'.mma 
_-\ndersson, so m på vå ren gjo rt en rundre~a till L M. F.
kretsa rna. 

Antagna missionärer: Fröknarna l }faria i'Vj 1ill och 
E. Usher, a f hvilka den :ena re förena des i äkte nsl,a p med 
miss i0 niir Blom i m edi o a f fe br. (se vid a re sid . 4 ()). 

Utsända missionärer: Frö ke n :.\laria N y lin och mis
,ionar Rikard .-\ndeTs~on. D e n förr e framk o m till Shang-
hai el en :2 <) o kt. och de n sena re d e n H) fe b r. 

Missionärskandidater : F röke n Tudit G ustaf.sso n t'r;m 
N:issj ö, som vist,lts n [lgra m å nacle r ; Lon t.lon på miss E. 
Solta us utbildningsh em för kvinnliga l11iss io nHrer och f. n. 
ge nomg5 r en kurs i sjuh å rcl på F lens lasa re tt , sa mt sj uk
skö te rskan O lga A hlman. 

Missionärer i hemlandet: l\Ji s ~ i on a r E rik Folke m ed 
familj och fröken E mm a .\ndersso n. Broder F ol ke. so m 
vistats hemma för h iilsa ns va rdan d e. ha r b li fvi t så ~" cket 
battre, att han sis ta ticle n kunnat ' fö retaga ko rtare " m is 
sio nsresor. Fröken An d e rsson hå r i dagarna la nll1 a t Sve
rige fö r a tt ö f"er _'\merika a ntrad a å terresan till Kina. 

Ur missionen utträdd missionär: Fröken Maria H a rms, 
som ingft tt aktenskap med IvIr Gi lmer, en af Kina Inland 
Mission ens missio nä rer, ha r iifve rgåt t till denna missio n. 
(Se ~. L. sid . 29). 

Tillkomna ombud: K vrko h crda rna .\. \\'ittencro na 
Tre hörna, uch r. <J bergh, \ -an nas, komminis te r J. Falk: 



-t! i SJoY1MS LA1'I"D 

Y;iQr:1 Vingåke r, 1':lstor G. l o~ . ::>öderhollll, () h'erLinll:is, 
grossh:1ndbrcll J. DiJlner, O~ter';ltnd, b:1i1k tj:i nste lllannCIl 
K. E. Bjursten, Cötc!>org, kapten .\.. B;iiirnhielm, Skellcfo 

te:l och triiclghrdsm:lstaren ,Toh. Dillner, Burd. 

Dess ulum ha[\':1 in \':1l ts följ:1 ncle k\'i nnliga omuud: 
Fruarna E. Degerho1l1l, .\briestad , Emma l; ran luncl , So lo 
Iefte:l , Jenny Sundel ], :'vI :1 1mö, E. \\"einberg, Karls tad, E. 
\\"iclnwrk , Helsinguorg, Jane :1f Sandeilerg, ,onners bo rg , 
:'IIatiIda K:nlsson, BaggctorjJ, KristcbLl S:1 111 t frö knarn:1 
C. o-\udersson, Yadstcn:1, H . Di ll ner. :\or:1, G. C:dlander, 
Gj>psal:t och Hann:1Pe tte rsson, L indesberg. 

il1m Glid z·'au' tack , som /;l/i'cr ess S(gcnl gmoIII "år 
Ho'J't· .lems Kris/m ! Dtiiför, mina iilskade bröder. , 'areli 
jtls/e, (irt/(Jb/;.:r;e, iijzoCt/!örfalldc i Herrens i'erk {iN/id, 2'C
ta!Ide, a/t edert a r f>e!e icke är f/ifilltg/ i .1-Ierrell. . 

Hemgångna ombud, 'l\':i nne :If miss ionens medarbeo 
ta re , n;im1. ingenör \\". \\"iclm:uk, S0111 :ifren \'ar konsu lo 

tati \' lcdamo t af komlJlittee n, och regelllentsl':lstor <loko 
rvr G. Bergst rö m k lI' H erren blbt hem till sig uncler 
de t uångna ~!i. rcL De hat\'a urutit upp för a tt »\'a~'a med 
Kris tus , h\ 'il ke t :il' !11\'cket kim·e; . Deras minne lef\'er i 
\'äl sig nelse, och \.j äro t~cks:t nl111:1 för den tid, \'i f[il t 
:ig:l dem. 

Maria Nylin födde~ a \' I S 77 i Kuml:l. förs:ll11ling :1f 
(ireL ro Lin. Fijr:i !dr:u': FoJ ksJ.: oJJ. C. :\ylin oc h hans 
hlhlru ,\ Ibcnina . född .\ndCr5S()Il. 

J,zerlan SOIll Larn bnde hon sig drao'en till Herren 
o ch e rfor en IJcsrj l\1 d bngran :-\rt t~t gEl ~t l ,a mi ssion;; o 
Li ltet. l-'örst under kontirl11:tlion . .;t jd en k0111 ho n dock till 
iure :lfgörelse och fr id med Cur!. E fte r den na tid bIer 
det hennes st :indiga Lön arr, Olll B eITen 0ppn:lde \':i~, 
Li g:l til l Kin :l. 

.\1' 189-+ genomgick frö ken ~. Urcbro smaskolbm
rinlle,eminarium. J-Jrer slurad kurs LIlJades I'on af miso 
sio nsfö reningen i kil :llt I>lit\'a Lirarinna i dc.;:.; mi ssionso 
h lIS , och den n:1 plats innehade hon i öf\'er ; ;11'. Redan LIn 

der fö rs[:1 termi nell · rh öll hon :lf He rren - detta o rd: "Bo 
tills 7'illare i dclta b nder. oc h j:lg skall \:11':1 med dig och 
\';i!s igll:1 rlip' . Et'tcr 4 ar förn::.l\1 s emellertid Herrcns 
kallelsc ater' s:\ (\'(lIi g, arl dr S\'srer Linde sig \'is;; O!! l 
:llt nu \' :1r ti den' inne fij!, he nneo :ltl fa. Limn:1 ":;i n a nsö

o 
k:tn till S. M. K. So m Lebnr l1l :bte oll eII enid \'erk o 
sJm heton i K inn till fiiljd af bO.\ :1reupproret ;l r Il)OO 
aflH\'tas , ll\'nrfö r inga 11\'a 111i ..; ~io niircr dc nn :l tic! ll lsii ncles. 
. \1' :r90 2 fi ck dr s~'ste;' ,in Linge IdrL1:1 önsbn uppfylld. 
H on anlogs d:l :\1' .' , .\1. K. S:ll11t genomgick före sin 
utsändn ing dels fröke n Elsn Borgs HiLe lhinnohem, dels 
någ ra J11ilnadcr~ kur., i s iub':mi a 1:1el1' I:1s:1rett , dcl~ en 
Ungre kur, i mis,; So(b us hem i I,unc!u n. l ' SlU tel af 
september lä mnade dr ung:l sy':;ter :->\'erige fur a tr :1 ntr iic!a 
den Ll nga res:lI1 ti ll J.':.in :°l. 

Ethel Blom, f. C"her, (ödde, i I '~n "h nd ar 1 s7 i oc h kom 
redall \ id I l 3 1'S :t Ider ti ll lir i (; L1d linder dckclscmöo 
(en, ledd:1 a f 1i\:1jor Whittle. k edan som helr ung kinde 
hon sig :[f\'en :lf Herren kallad att egna sit t lif :it mi. o 

sionen. .Eftcr :1(t i sitt hem hnd l1:1i\':\ tagi t en högre 
Lirarinnee:\:1men :1freste ho n ar {()Ol ti ll K ina fur art till 
rriirln en pbts i en stor Hicksko l:t i Sh nn gha i först . å ~()m 

Lir:1ri lln lt och inom hel t kon lic! ,;:\SOI11 förc, tandarinna . 
H enn es :l rLelc I,bnd dc unga h:lr \':1ri l til l \·'ibigncl se. 

.1 felntl:1ri dett:, ar ingir k mts,.; l' sher ,iktensk:ql med 
mi,.;sion:ir Cul Blom i Honanofa , och har S. ;\1. K. med 
r3cks:llnhet och gl;iclje mo ttag it henne i sin tjinst. 0'\ f 
Kina Inl:lndmissio ncn ,ix ho n högt \', i rderac\ och P:I det 
\':1[1]1:1ste \·i tsord:1d . 

l\i Sinims Lands förlag har utkom mit förs ta a rgåno 
gen af blendern "Hans Stjilrna i Usten!" , li lbgn:ld mi so 

sionens vi nn er af mi.;;sioniirerna <isom en wd:salllhetsgiird 
för trogen förbun oc h U rl eksful lt sa marbete. Den illef 
f~i rdig i medio a f no\'. och rö nte !'"idan li llig eflerfrlg:1l1, 
:ltt uppl::tgan slllts:ddes p{l c n m;tnnd, och att l11 ~l n g:l rek\i
sitioner ej kunde e.\ped ieras. emed a n boken \':U utgången. 
Yi hoppas inne rlig t. :ltt denna kalender ge nom l~lld~ n[i rl 
i fortsättningen skall få tjän:1 missione ns \'~inIler till uppo 
muntran, g lädje och n)' ih-ef. o\f nctto behålln ingen, som 
uppgick ti ll kr. 464: 22 , har hiilften b g ts tillm lss ionso 

k:lssan oc h hälft en till Si ni lll. L ln<1 :, F ö rLlg för l! tgiCo 
\'ande af n\'a skrifter. 

Till alla \:inner oc h medarIJe tarc, som g ladt os~ 

med sIn hj :ilp och llPIJllluntr:1l oss i a rbetet , p:i h\'aci 
s:i.t t detta :in må hat\'a sket t - 0 111 ge nom förIJöner ell e r 
direkt:1 gM\'or ti ll l11issionen eller genom spridning :11' 
Si nims Land eller :1f m issio ne ns I'ocker - bedja \'i (i 
uttrycka det \';1rLn:JSle t: lck . Ty Glid är le/le orättvis, så 
att Ilall simiie förgäta edert u ri: (Jclt den kär/el.: I !tafvell 
bevisat Ita1lS JtalJ/1l, di! .i tjtilladm de Itell~;'a (Jcil äll7l1i 

tjiilLel1 dC!II. 

Så h:1r <I:t H erren hu ll,il os.-; och \ ':\1' mi ssion igenom 
if\'en dCtt:1 :ir. .\ter (I ch at er il<lt' na n upl'c nbarat sin 
sto r:1 rrof:tqhe t och sin h:i r!ighetoi ri kcclolJl och cLirmed 
sl:i rkr \'[ir trO och t'ör trö:;t:! n. Di:i \'i un der tider :1f 
betryck rOl ,:1t [i ii honom, ha r ha ll bönhört os, och s:indt 
o,;, hj:i1 IJ. ,T:l, H erren Il :1\' i ':lnn ing gjOrt stor:1. ting 
med o,." cLirfi)r :im \i glade. ()ch h\'ar! fram ti den :1 n
g,lr. sa \a re dct t:1 dr S;ikl'Cl, trygga ,t:illn ing: 11'11 dl:!; 
~l:1tcr j ag mil/a iig(JlI, dl( som b(Jr i IliIll1!le!m. Si, såsom 
1'11 Ijältares ög(JlI till sill lJel'l'es !ta7ld. såsom CII tjällal'i7l711l.' 
lig'on til! sin fms ha7ld. så sfå våra ägan fil! Herren, vår Gud. 

Revisionsberättelse. 
Ullderi~ck l1 <i(j c: lli5 t-dci\~ af i !;trH.l.. () j'k l l varande ombud fe,:' 

"S\'c n:->ka ,v1i ::::'5illnl.~ !1 i Killa t an gr:lil..::k2.. del1ll:..\- missiDn ..::. r~H.:(:il ..:..kapcr 
r~ jr ~ir 1904, ftl. e.ter att h ~ f\'a fu llgj urt ddta up pllrug, di"ir0t\t' r nI'· 
girva fuljanci(' beriiH elsc . 

Mi~..5 i ol1e n ~ Ill kd m:"ter oc ll tli gift't' r ~~n .Jcr dd g~'ll1gn,l ån:t ll af\' a 
utgjort: 

Inkomster: 
a B t/wllning In1/; 19C.; : 

p" b,mk inntSI,ic"de ·o ...... ·o .o .. o_. o.. o .. oo. _. . o ..o___ _o 1,1'. 

b) ulijVGlIledel: 
Till Allm. Mi~~ionsronden '. ___ . . __ . __ Kr. "" .~'Ob: 9e! 

F Ollden rOr inf. ,i rb e t~lr e . ___ __ ___ 3,01 0: 
• Skolfon(!ell _ . ... 0 ___ 0. 0 ._ . 2 ,194 : itt0 0 __ " 0 

> 13okfonde tl.o. __oo . . ___ . oooo ooo_o .. ' 100 : 
Husfllnd tn _ .. _ 0 .. ~':) U :_o .0 ... ... 00 0 0'''0 

A. l(u; kul h r on d .. .. :2.0011:0 .. 0 0 .. 0 .0 .. . 0 Kr. 63, 163 : 62 
(:, In/,YJillslcr fn/n Il-ji5~ionshol1111 er: 

Trildg'"'cI"a lstct' _____ 00.00 0 0 _ _ 0 ____ 0 0 _ _ _ _ 0 __0_0 . 00 __ • 00. Kr. 91 : 
dj Ränlemcdel: 

.\ allm. mi,"':ons,,:ed€l Kt·. ~2: / I 0_000 0 ___ .0"00 

A. ko.k" ll" f,>I,d ___ .... 0.000 __ 0000 49: :3/ Kr. n: os0 
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Kornrnitteen.Utgifter : 
;I) :l!issiolisiltg i/lcr: 

Ut;;::, ~tn ...it til l Killa fö r 11l ;..;::-;iCtIl~ arbt.:~d:: 
°b<dr il\'3Ilde .. . _ . .__. . ... . . -_ _... Kr. 45. 111 : .-)U 


.\1 i ~~iO Jl a : ·e r lla~ utrusl ni ng 0l' h utrcSUi" 1.5t'6: Ti 
Mi",io när,d,alldida ter6 u nderhå ll " ch 

!-e:S0)" . __ ___ _• ____ . _. - - _. • - - - .- - - _.-- 1.651: 90 

I-IelJl llHlvarllllde IlI is.s iot1~irers o. b:1 r ll~ 
[1[HIc [·il :l ll .... . . .. .. ..... . . . ... '-' __o 5 .47b: 20 
 Kr . "3.ö34: 3 / 

h) 	 Kostllader för fas tighet o. ill ,'eli taricr : 

Div. arhdell för f<l 5ti ghdcn (Jch trnJ 
g:ci rden vid Dllfbn . __ _ __ ------ Kr . 6 <3 \: 2/ 


Ill vt; l1tarier ffl r d:o . __ ... _ _ . ------ 9: 15 

d:u 	 expecli tio Jlt: 1l. .... _.. . _. __ _ 32: Kr . 12 2 : 42 

c) OmkosllIa der : 

ek reh:rare l1 ';.;. ,I':i n _. ___ __. ___ 1\ 1' . 2 .5 00 : 


Bi tr~hbll j e. :;~ kr dt:rartll."';' Idn ___ ___ _ 900 : 
I IHa riit" e~ p . . . . ..... . . . .... ... . .. . .... . 400 : 

S !;arhöss,or. tr~!c k.~a k e r) 5kr iflllate r iel , 


fra kt. !H. !Il . ______ _ . ___ __. _ __ _. . ___ _ 1.01 2: , 3 

Po:"to: telefon () (" h lt:legra1l1 __ ____ _ 350: 93 
Rc "e ko.., t nad e[· ... . ..... . . . ... .... - ... . . . 19;"): I :;' 


Omkostnad er lör ~·k; s ion~he n ll n e t. . . / 9 1: n ' l<r. 6, 14 9: 8 9 

d) Beh,illll illg t ilt I 905: 
P ,i hank iil ll e:-:. t,it; nue :.d~lr~1f 2 ,00 0 kl' <l A. I<. ll ;~kllll:=: 

fond ) ___ ____ ___ ____ .• --- -- - - -- - ... ._------.- _. --._- K r. 2,64 8: 54 

K r. 6: ). 35!=): 2'2 

,~ iJ1il11 s. L und r dIJ\·i ..;.~ tie . ti ll lIli:;:. 
-.:ion:ireJ' öf\'~j'sHnd~ illedd .._____ __ K r. 400 : 

T ill lll j ~5ioll~lr~n l a r ri vat h:lr unde r 
:l r el: (",f..:ersäudh ___ . ". __ ___ ' •.__. _.' 3,:~3 1 : 

Tillgångar 

de n 3 1 de ce mb" ,' 19 04. 

I hemlandet : 
[\'i ban).; inn t' 'taende _. ___ _.__ ____ ___ Kr. 2)64~: 54 

(d it raf h:'. 2.000 a A. I\o"kllll, 1"011,1 ) 
Egtlld <.i lll en b'. Per lhi i[wll i D ufh" 20. 000: 
l.ii :;;egend n!ll där~ailltll ;\ sWde~ ____ __ _ 2 .:J UU: 
B CH.:kl.' !' o ch ku!l to:·....:.. illvclnarier __ __ __ _ :100 : 1<1'. ~.J.44ö: ,,4 

I Kina : 

Ett hu~ i 	 YlHH.: l1cng . _"__ __ ___ __ ____ Kr. 4.00U: 
T Ol1gc !J o\\' · fll ' •• ___ __ . __. __ • 1.000 : 
HClic ll()\\' . .. _ ._ __ •• • 2 ,OIl (J :__ o ._ • _ K r. 13,U OO: 

!<r. 3;:;, 448: 5 4 

Skulder: 
.fn~ ~ . 

G ~ nol1l h:.;.:ict;i1 enit.· ) uppriit tadt af" fra:lll idlle fri ilClTt2 /1. G. 
/(".>;",11[, har S I'ön-b Mi~"i\"ltll i Kin;l er li,'il lit ett be lopp ~r krO[lOr 
~, oOO . Enl igt k" ta.t"r~ \' ilj3. s b ll r:ln t<l il ;', cletta he lopp al1 l'Hn cl a " 
ti ll en Illi- ,; ion:l[', 1I1'clcrilal l i Kill a " Iler ti ll iliki\[l af bibla r till ut· 
dd nin g bland I,i ne;.cn::l. g doppCl är pl ace[·"ctt i bank . 

Rel'i~orerll:l ha h'a tagit del a f "ty rc l"" 'b protokoll. hV:1rjä [lltc: 
illfi'll" rl.:\' j:;or trna h l i f,'it fördedd a {ltko :n....:. thand lillg-.1rll:l till mi " s i o n c n~ 
L'gelldo lll i I)ut'ho, hl·~llH.lfö r~äkr il1 gsbref dHr,} i hoh~get Norrhl ntl a 
kr. :dO .. OO O :-::!tllt .\ hel1l 11 lt::t~ I0sege lldo1l1 ~'l kr . j.oon i S.1 m ma b (J ~ 

lag. ~lf\'ell~o lll i Il Sättll i !lg~bt' \'i ....:. fra ll !1({111-.: ,'l mi~:;i()ne !1"':' ko ntanta 
Illtdd , och lwr t.Wn'id int et \'a ri t a tt erinra. 

,\ Ied af,;etlldc på m iss ionen; egen d ()!Il i J)"fbo ha r vid h e'ök 
;; ,!a ll e! ä h',,,, de tta ,jr ia l,itag it , . att egendom en ll nd erh;tJ les väJ. 

I\ i i ke l1 s ~apenw. lllt!cI t i l l lI(ir:l!lde \' cri fikat io!1 er il~d\-Tl befu ll nit:; 
uti I!tm~irh t gud ordlling . och da unde r rt:visinncn in gen an led ning 
till 211 11l :irkn illg fii rc:kcIIllmit ) f:i "j t ill ~t y d\~ l ~tt an~\'a r:ifri iJ et fur 
fi ir \'altning('Jl af l11i ~sionell" J1 1e:dd und er ~Ir 1904 \':lrd t' 1" kO lll lTlittt: t ll 
btl·i !j"d. 

S i öt..:kl lO l l1l (kil maj 19 05. 

F. T. OISSOllo Frit,,;; Eckert. Carl Boberg. 

U . 	\ ' , F EJJ.l TI'.E:'\ .. Ir'Olll JllCll d0/~ ord· .l. 1( [1' .\ \,11'. 


j'Jmndc. ,. h: . RElU ill, dol"t or . Tr"ll il~. 


J . H O LMGR E" , sel,re/aare. H. D[LL1'UI. majol; Umc<l . 
A. H \" L .I1'DEH, kyrl,ohadc. · 1<. FR1ES , fil. doMol; Stocl; · 
L L.\NDCiREI\, ingelliör, ~!icc..' ordf· holm. 
K. 	G. M .Hi1"· S ;;O". ingeniör, kas · ". E. S" l'[)I.,,-.O~I , apotekare, J(; n· 

sa/ar e·a ftare . kupiJl g. 
G. !(IX TEIIC1, O" ..I. kapIf Il. • KOll sultativa leda lll öte r 

Damkommitteen. 

Fma rna M,I RI A B ERG oc h ELI" HOL )[ GI,rl' ." amt fr ök na rn a . \~IELIE 
oc h L Dt; I"E S CIl Ö;-< och E.II~1.1 B ES KO \\'. 

Missioil sexpedit ioll: M AU ITOR GSli.IT A" Ö. 2 TR . 


Ail 1' '';( adres"'eras till KOM~II TTJ' E" l' ()R SI'c I' S KA ,\1 15 5 [0" U' 


I Kl ".' . S TOCK II ODl. 


MissionsfäI tet 

om fat t ~ r 38 ci o msago i' i p rol' in s ertl a S ha ns i, Sh en~i och Ho na n . Vi 
iiro p" detta o mråde d en elld " protcsta n t i:; b mi ~ s i on e n . L Ut e t är 
inde ladt i fu ljande di , trikt : 

l 	 Shan:; i: ut01l1 Yll n ch~ll g: so m ~lr hela missionens hufv lId · 
"ta ti o n. I ) D et östra e ll er l s hi·distr ikte t , o mfa lt an de 6 domsagr,r. S Iation: 
Ish i. '2) D et vi is tra e ll e r Haic how -di s triktet, omfatta nde 5 dom. ·agor. 
S tat io ll er : Hai chov. "ch P ucho\\··fu . 

J S il en s i: 	 I ) Det söd ra eller T ongchnl'.'·d is li·i !;tet. nmfat!a nu e 6 
dOITl SClg Or. S tat ion: T ongchow·fu. 2) Det Il o rra el le r H a n ch t ng·cJistrik tet. 
o mfatta nd e 6 d0n15ClgO[·. S ta t ion: Han·chen g . 

I ! 101l a ll : I) Det vst r" elle r H o na nfll·di stri kt e t. omfatt a mie 10 
dom sago r. St:l ti o ner : H o nunfu , Si n·an oc h Yungni ng. 2) Det v iistra 
" Iler Li ngpao· d i, li·i ktet. Oln fatia nd e 4 ct o ms:tgor. 

Missionärer , tillhörande S. M, K. 

':'Erik F ul ke . .. . ..._. ... ..... .. .. . . __. . . .... . . . .. .. . . :l lll;u m ti ll Kina l il81 

"'Anna F olke (f(;d el Gran ; .. .... .. .. .... . .. .. . . . __ 188b 

H enrik Tjiid cr . .. . . .. .. . . .. .. . . ... .. . . ... ... .. . .. .. . . ISS9 

I-lil nla TjiiJc[ ' (född B lo m berg) . ... . .. . .. _... .__ . lö9 2 

FreJri ka Ha llin __ ___.... __. . . . ... . .. ... _' _"' . _. 1889 

A,in a J an zorl " . ' . '_ ._..... ... .. . __ . _. . . . . ...... . . 1890 


18 90
;~:·,i;[~st~~~~ .~~~: : ~~~.~::~::::-:.-~~~: :~: ..'.''- : ~~ ' 18 9 0 
i\ugusta B erg (rödd II u la l1d~ r) ~ ___ _• ____ _.. __ _ 1892 
Axe l Ilahne ___. __ • __ ... _ __ . _ • .. . __ . _. _ __ _ 1890 
A nna H 'lh ne (född \,V att J . . . . .. ___.... . __ ..._. o _ 18 9 3 
Car l F. 8 10 111 __ __... . _. __ . ... ___ ________ .... .. __. 1892 
Tcodor San dberg. __ ______ ____. _ ~ . ____ __ 18 9 2 
Sekint' Sa nd berg ( f(j dd Sl0ri laug" __ _____ . . . __ 1891 
Rubert Bergl ing ____.... _. .. ... .. ... _. .. _• ... .. .. . 1119 2 

_ 0 _' .". " 'D,lg [ll' Be rg li ng (fudd Aa3. .•. __ . •• ' . 18 9 3 
An na E ri ksso n... . . . ... ___ .. .. .. __ _ __ . ' _.' ._ . .. . . 1892 
E bba Buren __. ___.. .. _ _. . ... . _ . . _ . . .. _. . . ~_ 1894 
Hugo Linde !". . . . .... . . .. 0_._._............ '..._... . 189 4 

Em ilIa: nd ers.soll __ ____ . ____ __ __ ___ ___ _, _____ .___ 1895 
Agnes F or:-;sbe rg __ __ .0. __ __ _. __ . ______ ___ ____ __ . __ 1896 
\'tar ia P(~ t t erss QI1 ___ __ _____~ ____ _____ __ _ ____ 0. _. _ 18 9 6 
Sigrid E llgst ro!ll ___ _.. __... __. ____ __ _. _____ .___ . 1891 
Mill'Y Ra ms te n .. . ... ... . _.. __ . . . .. ... . . . .. ___ . . .. • . 1891 
(j,,'taf Ado lf Stid lla nln l'l r __ . . . .. . . . . ___. _ _. •_ 189/ 
Mina St,tl halllma l' : riidd Svcn ; so n) _ ' •• 1891__ o ." ' •• 

.I nne af Sall debe!·g ___ _~ ___ ____ . ____ 0 . _ _ _ __ ____ • 1899 
Sigrid Bengts:-;o l1 1901o_ o __ _ 0 ____ __ _ • __ _ • _ _ _ __ _ • • __ __ 0 _ _ 

E . O . Bc:iIl hoIT . _ . ... ... . __ ___ . ________ . . ' .. . 1 9O~ 


J a kob B ullin g ._ .. . _.. .. __.. .. ... .. . __. . _....__ __ 1902 

Inez B Ct"ze liu s .. .... . _... ... ... .. .. . ___' .. __ . .. . 1902 

Signc: Lag0rg;"~1l 0 _ ___ _ _ _ ___ o 0 ' 0 __ - o __ 0 . 0 •• ____ _ _ ___ _ 1902 
Ver ne r Veste r _. _____ __. 0. _.. _ _____._... _ __ ____ . _. 1903 
A!Hirew E ric.:s ; o Il ___ ____ ... __ ____ . ___ ____ ____ _____ » 1903 
Ida An derssC> ll ... . _. _ __ . .. .. .. .. . . . . ..... . . . ___ . .. . 19 0 3 
Natll ane l H ögnrn n ___ __ . . . . ... ... .___ . ... . . . _. .. . 1903 
Marie B. Bört!"oll ... . .. . . .... ... . ... .. . .. .. .... . t90 4 

:\1 a r ia Nyli n •__ • ____ __ _. ___ .. . _ .. . . .. ... _ 1904 

Ri J..: ~lrc l ;\J1dt: r~s.vn 	 1905 

" I he llllanc1et. 
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Förutom o!TIllamnda lIlissionärer fillna~ sedan flera år tillbak3. 
äfven norska missionUrer, som deltaga i arbetet. Dessa äro f. n.: 
Friiknarna Christine Angvik , Ragnhild och Thora Hattrenl. 

P:i mis sionsfältet arbetar en miss ionär, tillhörande Skandinaviska 
•\1iss ioncn i Kina , gr1!ndad i Kalifornien i januari 1903, i förening 
med Svenska Mis ionen i Kina ~ . 

Ombud i landsorten: 
Ahlbnrg, .J. O. , folkskollärare , Klämma, Oskarshal1ln. 

Ahlgren , V. , kyrkoherde, Äsby. 

Ahls t..and, K. O., folks kollärare , Risinge, Fin spo ng. 

Andersson , A.. folks kolWrare, Kristinellamn. 

Andn!n , Karl , ' folkskoIWrare , Åker. 

Berg, M. E., handlande, Ödeshög. 

Bergh, A. , kyrkohe rd e, Barkeryd. 

"Bergh, 1(., doktol ', Tranås . 

l:3 erg:: tröm. E .. kyrkoherde, Odensvi, Odensvihollll. 

Bjllrsten, K. E., banktjänsteman, Göteborg. 

Blomberg, K. M., f. d. folk',k oll., Dufbo. 

Bodorff, P. A., kyrkoherde , Halltorp. 

Bohlin , A., folk s kollärare, ](illlunge, Gotland. 

Bä,irnllielm , A., kapten , Skellefteå . 

Carlsson, C. A. , kyrkoherde , Normlösa, Mantorp. 

Dahlborg. F. G" folksko llärare, Vedunt & Götened . 

Dahlgl'en ; F. J., folkskollärare, Ånge. 

Dahlin , A. , predikant, Ofvanmyra. 

Dahlstedt , L. kvrkoherde, \Vilhelmina. 

Dickson, 'A. E.,0/ gocl sUgare , Göteborg. 
Didofl', A" ritI ärare, VUxiö. 
';:Dilln er, H. ~ major, Umeci.. 
Diltn er, J. , gross h. , Östersnnd. 

Dillner, .J., tr,idg,irdsrn;;stare, Burd . 

Ellllers, O. , kvrkohercle , Vanga. 

Eriksson, E., förs te lärare, Falun. 

Fors h,ill, J. Plym" kyrkohenIe, Bexlt ecl a, Hvetlanda. 

G ra n,," , G .. folks kolbrare, Moiala verkstad. 

Gyll e n ~ k d l (i, 1\., kOtll tll cudö , kapie n, Karl s krona. 

Hagberg, S. E. , kyrk oherde, S anclsel:yd, Jönköping. 

Hall, G., hemmans,igare, l3öneryd, Odeshög. 

Hedengrcn , J., brukspatron , S kepsta, Björnlunda. 

Hultin , J. \V. , fo lkskollärare , Torstol 'p, Finspong. 

Hultkran t7. , K. J. , gods,iga re, Björn ö, Helje bo l. 

H~{gg5trö l1l , L., kommil1ister, Norrköping. 
Joha nsson, J., f. d. I'olkskolliirare , Fal uI!. 
Johansso n, S., lland bnde.. Ek"jö. 
JOI1$SOI1) P' J 1Jall d lal1d0~ Sigtuna. 
Jörgensen, N . ~ direktör, Tullgarll, Jcrlla. 
Kjellberg, E., brukspatron, Göteborg. 
Kjellgren, K. G" kommi nis ter, Sundsvall. 
Koch, C. O., tanclliikare, Linköping. 
L ar"soJl, p 'J fnlkskol Wrare , H ör:-:;t a , Kumla. 
Lind blom, C. F ., kont ra kts pros t, .'\ s keb,·. Linghelll. 

l.indkvist. E" kons ul, ;o.;orrköping. 

Lings tri.illl , A. , folks kollii ra re, Öf,·erulI,. 

l.jungqvist, c., handlande, Mull sj(i. 

Meurling, Ch.. kon l" akt spros t , I(ris tdahl. 

Mogen sell, F' J handlande, Gkmmingebro. 
Nilsson , A. , l'olkskoIlHra re, Ha ck\\'ad . 

Norbäck, O., pas tor , Os lätt l'ors. 

Norling. .I ., folkskollärare, Kramfoh. 

Nylin , c., f. d. folkskollHra re, Örebr(). 

Odhner, c. , rådman, Ma riestad . 

Olobson, J. F. , folkskolhlrare , Vikla u, l~oma , Gotland. 

Olssol1, P.o hCml1lan5~igare, Grn.nby, Hallsberg. 

Ottander. O. A. , kyrkoherde, Ös tudia. 

Oxelqvist, N., ve l'kllläs(are, HlI, kvarna. 

Pettersson, A. J. , kontrak tsp rosJ, Torsaker. 

PettersSoll, C. F., I'olks kollärare, S kattllngehv . 

Pettersson , P. E ., ha ndla nde, Hvetlanda. 

Qvarnström, K., kyrkoherd e, Askeryd, Anehv. 

Rams ten , H.. kOlllme ndöi'kapten, Malm!.',. 

Rinman, Axel, herr, Göte borg . 

Ri sherg P. kOl11l11inistel', Möriullda .r t 

!<vd,' n , A.. kyrkoherde , Matfor' . 

::; l( lIn s ultativ ledamot. 

~Sandblom, E .. apotekare, JÖllköping. 
Sanden , Joh., kyrkoherde, Askersund. 
Sellden. H .. provinsialläkare, Heclemora. 
Sisel!, M., folkskollärare, Mora . 
Sjövall, H., rektor, Trelleborg . 
S und , K. , folkSk Ollärare, Norrkö pi ng. 
Svanberg, J. , maskinist, Karlskrona. 
Svensson, G. , kam re r, Lidköping. 
Söderborg, A., folks kollärare, St. Meilös a. 
S öderholm, G. E., pastor, Öfverlänn,ls , Undrom. 
Tha rn, P., prov insial)äkare, Galllleby . 
Thaven ius , G. , apotekare, Ulriceha mn. 
T orin, K., kyrkoherde , Sjövik. 
Unosson, c., handlande, Vä rnamo. 
Vester, O. A. , domprost, Luleå . 
W esters trörn, K., landtbrukare, Järfva . 
Willen , G., kyrkoh erd e, Hackwad. 
Wittencrona , .\. , kyrk ohel·de. Trehörna. 
Åkesson , O., folks kollärare, Öfverulll. 
Ölander, Alfr.. inspekto l', D~ hl a, Åtvi dab erg. 

Utsädet skall hafva framgång. 
Sak. 8: 12. 

:" A llt . det, som är födt af Gud, iiI' IIt

koradt till -'e,g er, Oc/I icke ett -,ädes/~ol'7l går 
förloradt. " 

De orden läs te jag för många år sedan, jag vet icke 
hvar, men de brände sig in i min själ. Jag behö[ver 
dem nu, då Gud kallat mig att så ut den dyrbara säden 
på hjärte§J:rar, som äro både steniga, oplöjda och [ulla 
af törnen. Att det himmelska utsädet har dömande, 
frälsande, fostrande kraft, det förnimma vi, arven om vi 
med J ob måste Säga: Si, dessa äro hllfvuddragen a f hans 
Vägar' Men huru svag är den hviskning vi hafva för
nummit om honom, och ho förstår hans allmaktsdunder~ 
Job 26: I..J-. 

D et har länge lega t på mitt hjärta att sl;rifva något 
till :-'tmms Lands läsare om våra kvinnor i Tongchow. 
Under det jag sk~ifver, beder jag, att Gud måtte bruka 
dessa rader för a tt leda mä ngas böner till dem. 

Vi hafva under det gångna året gjort regelbundn a 
husbesök och h varje vecka på bestämd dag hällit smf! 
bibelstund~r i de hem, där in tresserade finnas, och de hafv;L 
då ofta samlat några grannar för att höra, 

Vill du nu i tankarna följa med mig ) Det är tisdag, 
och vflTt besök gäller i dag familjen Shan, vflr unge lärares 
hem. Sedan Li-ta-sao och jag böjt knä tillsamman och 
bedt om H errens viilsignelse öfver vårt a rbete, begifva vi 
oss dit och ra ett varmt välkommen. Dar ute på gatan 
är man föremal för misstänksamhet, ft tlöje och nyfikenhet. 
Afven om man nu mer s;i1lan hör »uthindsk djäfvllb ropas 
efter sig, ropa dock barnen alltid med full hals: »utlän
dingen, utländingen !" Jag ar icke okänslig, och det kännes, 
som komme jag fdm ett kallt rum in i ett varmt, då vi 
träda in i detta hem, där vi vunnit förtroende och kärlek, 
Sedan vi bjudits upp på kangen och språkat litet vie! 
tekoppen, börja vi mötet. Sban-ta-sao hör med hela 
hjärtat och vill icke förlora ett ord, ty hon har blifvit 
rörd af Guds Ande, Hon bar s\'årt att fatta, men dess 
mer rörande ;ir hennes ifver att komma ihåg allt. "Säg: 
det om igen, sa att jag inte glömmer deb, brukar hon 
bedja. "Ser ni, lärarinna, jag tänker pa det, bftde då jag 
syr och lagar mat. » Sina t\'å små sonhustrur tillhåller 
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hon strängt, att de skola läsa och bedja, och de höra 
snällt på, ehuruväl ännu ej med hjärtats intresse. Efter 
en stund kommer den unge läraren hem och hiilsar pli 
sin elev och de sinas lärarinna. Han är ä nnu icke fattad 
af evangelium, men hans mor beder ständigt, att hela 
hennes hus må komma till tro. När vi gå, följ a de oss 
ut med många vänliga ord : , Dröj icke länge, innan ni 
kommer igen I Kom tidiga re! Kom och hälsa på den 
lille», säger den unga modern med sin lilla snedögda pys 
på armen. Sista gången Shan-ta-sao var här, var hon 
sjuk och missmodig. »Det vore bättre, att jag vore död », 
sade den stackars lilla gumma n och sftg sli betryckt ut, 
ty hennes reumatiska värk pl ligade henne mycket. ;: Ja, 
ty då fick du komma till . himlen ", sade jag. »Jag är 
radd, a tt jag inte kommer dit», klagade hon, och sedan 
tillade hon med en glimt af humor: »Det är bäst, att 
~ Teh kiao-si ~ tar ett snöre och drar upp mig!" Och 
gummorna lago, men jag tackade Gud, att det är starka re 
händer än mina, so m skola föra henne till himmelen. 
Vill icke du, som läser detta, med dina böner uppehålla 
och stödja hennes själ på vägen till det hem, dä r ingen 
värk, ingen nöd mer är? 

Onsdagen ga vi till "Sh'ihs» hem . Sh'ih ä r församlings
medlem, och hans hustru, som länge hört orde t, har under 
sista året vaknat upp ur sin förra slöhe t och synes nu 
verkligen vilja höra Herren till. Det känns alltid godt att 
tala där. Hennes bl da gifta d öttrar äro ofta i hemmet. 
Den ena af dem har vari t i skolan och kan läsa; den 
andra var förr mycket emot »Iäran ;" men under år r 9°0 
verkade Herren sitt verk i hennes hjärta. Hon beder 
med v;irme men kommer ej hit pa söndagarna, ty hon 
är d å alltid så flitig att afbetala sin döda svärfaders skulder. 
-- Här fan I en inblick i en a f de svåra fragorna ute 
på missionsfältet: söndagens hållande. Shlh-ta-sao är 
mycket litet begåfvad och mycket blyg ; också yttrar hon 
sig icke mycket. En sö ndagseftermiddag föreslog jag 
kvinno rna, a tt vi skulle hafva :> vittnesbördsmöte », d. v. s. 
att, om de under veckans lopp fätt någon särskild lärd om, 
bunhörelse ener nådebevis af G ud, skulle de helt enkelt 
berätta det till hans pris. De vittnade den ena efter 
den andra - kineserna harva sä llan svart att yttra sig 
och detta möte va r just, som det skulle vara; det predikades 
ej utan vittnades . Då ett par talat, frå gade jag Sh'ih-ta-sao, 
om icke också hon hade något att be rätta. J o, det hade 
hon, och sedan hon viii börjat, blef hon frimodigare och 
berättade ett enkelt bevis på huru Gud hör bön. Till 
slut stannade hon helt. tvärt och ulbrast, liksom förundrad 
öfver sin egen djarfhet, under det hon säg sig omkring: 
"och det var ju också Guds nåd ?;) »Ja», inföll en af 
kvinnorna, »men ändå. sti.irre nåd är clet, att du uppna t 
munnen i dag !» De hafva lärt sig förstå bekännelsens 
\·älsignelse. 

J ag tror mitt brer blir för längt, så jag ska ll ej s tanna 
så länge vid mina andra besök. Torsdaga,rna gå vi till 
en gumma, som heter "Uang ;> , hos hvilken några andra 
samlas. Af henne hoppades jag mer förr ; hon ha r en 
öppen blick för andliga sanningar och kan fatt a afven 
djupare lä rdomar, men hennes karaktär är opålitlig. Stackars 
kineser, de växa upp i det rike, dar lUgnens fader räder. 
Sanningens konung kan dock skingra äfven de tta mörker, 
och vi få icke misstrusta . 

Så hafva vi lill slut ett hem, där J esns ar H erre, 
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och där vlir sna lla s. k. »skolmamma " (Vang heter äfvell 
hon) och hennes dotter bo. H är känna vi syskonbandet, 
dela med hvarandra Guds ords riked omar och baTa fram 
gemensamma böneämnen. Gud välsigne dem! 

N u har jag endast taJat om dem, som vi regelbundet 
besöka. Dessemella n gå vi ut i staden till olika hem, 
där de vilja mottaga oss. Många dörrar äro öppna för 
oss. Ack, att detsamma kunde sägas äfven om hjärtana 
i förhällande till Herren I Pä dessa besök fär man hålla 
sig . till de första grundsanningarna: afguderi, synd, dom, 
frä lsning, himmel, helvete. Oftast sjunga vi en sång och 
förklara den, h varefter bibelb'innan lar dem en kort bön. 
Otron hviskar: Tjänar det något till) Tron svarar: Ditt 
arbete är icke f Mängt. Och ibland visar erfa renheten 
detsamma, i det nilgon sj ä l, som vi först sökt upp, sedan 
kommer till oss, visar intresse, vill höra mer, blir en s. k. 
söka re. Flera komma nog af orena bevekelsegn:nder, och 
de höra till dem, som i freste lsens stund affalla, om de 
ej gjort del fö rr. 

Nu har du fä tt en liten inblick i ett arbete härute, 
som vi ka lla »husbesök ». D e t synes mig vara det svarask. 
Men vi hafva god hjälp af vär bibelkvinna, som Herren 
utrusta t med en särskild takt, vanlighet och oförskräckthet. 
Utländingen kommer ofta till korta bredvid sin kinesiska 
syster, men denna senare behöfver ock ledas och lä ras. 

Innan jag slutar, måste jag ta la nil.got om den kvinna, 
som just nu gör oss största gl ädjen. »F an-ta-sao " har sitt 
hem i staden men bor här och hjäl per oss med arbete. 
Hon gjorde icke nägot särskild t godt intryck på. mig, dfl 
jag först såg henne, men nu är hon en ständ ig källa till 
tack och lof, ty Herren har gjo rt stora ting med henne, 
och däröfver äro vi glada. Vi se en ständig tillväx t i 
hennes troslif. Själf räknar hon sin om vän delse fr fL n de 
dagar, dä herr Franson hade möten hä r. Hon kan icke 
läsa men är mycket flitig att lära sig det. A.lIt hvad man 
kan lä ra henne, synes hon för öfrigt mottaga och om
sätta . Hela hennes väsen har fatt nago t så slilla och 
mjukt, och hennes nit för sin man är rörand e. Han ha r 
nyss h;ir blifvit afvand fdin OpiUIll, och hon har godt 
hopp Olll att han vill börja ett ny tt lit, ty han laser och 
bed er i hemmet. Fa n-ta-saos kraft ligger i hennes böne
lir. H on tackar och beder för allt. Tidigt på morgnarna 
och sen t om hälla rna hör jag henne i umgänge med den 
Osynl ige , som hcm nu ge nom tra ll ser och :ilskar. I 
går hörde jag henne bedja: »Herre, om jag ;i1skar dig, 
så skall jag också lita på dig, om jag känner dig, sti 
skall jag också likna dig, jag vill följ a dig hvart som 
helst, fUlja dig i Iif och död. Men detta kan jag icke i 
min egen kraft uta n endast i din. » .- -. Tacka nu Gud 
för denna kvinna, ty i henne se vi G uds o rds kraft at t 
rena och fostra dem, som mottaga det . 

E tt par af de kvinnor, jag tal at 0 111 , hoppas vi J etta 
år skola mottaga dopet och på detta sätt bekanna sin 
H erre. Vi tacka Gud fö r hvad han gjo rt men langta och 
bedja om större ting - om »regnskurar af välsignelse::. 
Kara missionsv~in, du, som läser detta, vill du id,e hjälpa 
oss ' Och skulle H erren ka ll a dig att själf komma hit , 
så vet, att ingen plats ä r så viii signad som el en plats, 
där hall staller dig, intet ok sfl ljufligt som lians, intet 
arbete så härligt som det att predika Jesu Kristi ev:mge
lium. Att »så med tti rar », det är för många a f oss hä rute 
en bokstaflig sanning, men vi veta och tro, a tt det 
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kommer en tid , dit vi lika verl~/i~rt skola ffi »s körda med 
jubeh, t\' );u tsiidet skall hafva fra'mgfmg », 

J a1IC Ilf Salldcberg, 

T ongcho\I' den 20 feb r. roos, 

Axplock från T ongchovJ-fu. 
::\y flrs fir~.ndet är nu i de t närm aste afs lutadt. Huru 

m an skall kunna "ko-nien ); (komma öfver nyåret ,1 på ett 
hed erligt s ~i tt utgör, då aret n C\ lka~ si tt slut, de flesta 
kinesers all varliga bekymmer, Ingen sm flSa k har det heller 
va rit för oss på missio nssta tionen , Ej nog med omtanke 
och utgifte r för de stora presentb ridorna till mandarinerna 
(kontra presenter), tillrus tningarna för att värdigt kunn a 
rn ott"ga dessa och andra gäster, afJägga nd et och mott:lgan 
det <tf nyftrsbesö ken, man miiste ocksa ga pa e n eller 
t \'il midd <Jgar och hä lla en midd ag till återgäld för in
b judarne m, tt, De sista dagarna a f det gamla [Het' 
ko mm a en hel d el »\'änn er» och gj o rde sig paminta till 
v;inlig hiigkomst. Tre olika vaktposter för hva r och en 
a f d e sex stadsportarna, kon sta pelkl rcn i s tad ens alla 
c ivila och militära ämbe tsverk, da; poli s och nattpnli,c , 
s kat lind rifvare och ro tevaktm äst are, ba rbera re och vatten
ki;rare, all a had e de a nspdik pfl \' tl r frikostighet och väl 
vil ja . Cash en Höto sftlunda d essa dagar i en jämn ström 
ut frän sta tion en, tills man \'ar gansl;a u tled sel1 vid det 
hela, Men d et kostar alt \',Ira utI:indskt »sänd eb ud » med 
kejserl igt pass och a tt bo i et t stort hus vid stadens ftir
niimsta afia rsgata. :'lan fö rsöker trösta sig med, att d en 
\'iil vilja, su m barm ed vi nnes, racker åt minstone till so mlllar
festen i 5:te m[l naden och ta r sfdunda saken lugnt. Ty 
p Et sam ma satt ha r det gfltt " vflr :! fäd er före oss». 

D en 6 i Wma kin esiska mill1aden (den l) fe bL) 
kun de jag andtligen liimna stat iu nen och begaf mig ut pil 
nyä rsrond i diStrikt e t dels för a tt upp vak ta mandariner i 
hii radsstiid ern a och d eb fö r at t hal sa p:i. d e grupper a f 
kr is tn a. so m funno,:; i v;igcn. 

D et första be~ök e t g jordes hos mandarinen i Ch'ao L 
Han I'ar sjalf bortrest pil uppvaktn ing, h varför 5.tervisiten 
gjord es :l f ha ns son, som des:iutom s;inde mig ej) myck et 
god middag, ::-'bsta besö k g:illde 

Tung-kuan, 

s taden med fastningen, , Olll bevakar (j[\'e rgi'!ngen vid Gu la 
iloden,; sblrpa krök ning. E fte r evangeli 'ten K ao's till
fiill iga \'is telse hä r för n ~lgra il r sedan ha r nu fltcr platsen 
bli fvit en samlingspunkt för G ucls folk, sedan nflgra troende 
fra n d e t na rgra nsa nd e H " nan (jfverförts till lungcho\\'s 
missionsd is tr ikt och d essa tillsa mm ans med troende i stad en 
nyss hyrt sig samlingslokal. Jag spanade just efter nilgot 
sl;'lg~ skylt till ledning, dfl jag anropades af några. väl
kl ädda nr:in bakom mig och fördes in i en liten tre fl ig 
aftiirslokal , pryd d med kris tliga n)'a rsrno tton, trakta ter och 
almanacko r. 1Vl eel synnerligt nijje förde de mig' vidare in 
p i'! gä rden till d et sido lrlls, ~ 0!11 enligt 'ö f\ 'erenskomm else 
h yrr,; till bostad åt oss, missionärer. V~lrt mottagningsrum 
\'ar niitt mö blerad!. tack vare en väns välkomna hand
rackning; ja, de t hela gjorde på mig ett mycket a ngenamt 
intrvck , hell ol ika d e t, man \'anligen fftr i de fat tiga lands

bornas tränga och smutsiga kdren. D e efte r muhamme
danernas sköflinga r (på r S 7o-talet) u ppbyggda eller repa
rerade husen pä landet äro i allm a nhet mycket smfi och 
eländ iga i motsats till de trefliga gårdar, man är ';an att 
se i Sl1ansi , Vi f1n go nu tacka Herren för denna gåfva, 
som gifvits oss för go dt pri s, sedan a nd ra försök att fii 
lokal misslycka ts. 

Dagen dä rpå upp \'aktades .5 af stadens iimbetsmän , 
oc h mo ttogos åt ervisiter. Öfversten i fäs tningen samt 
stad ens s tyresma n togo em ot, de ä friga afböjde på artigt 
nyä rsma ner med »lang kia ». ::-ran lämnar då bl o tt sitt 
visitkort. A f d en förstnämnde fick jag bekniftelse på 
ry ktet om Port ,-\rthurs fa ll. H os den senare fi ck Jag 
tillf;ill e fö rel ~i sa litet ur d et N ya T estam entet, som jag 
f(~;r:lrade honom, Mätte d e n dag snart inbry ta, d å v;igen 
att tro på Kristus öppnas ä fve n fö r mand a rinerna, De 
äro nu a f sitt ä mbete förpliktad e till afgu dadyrka n. 

J'ii. slj ndagen ko mmo de troe nde in frå n landet, och 
så tillbragte vi en sl;ön dag ti llsa mma ns, Vid mötena 
följ a \'i samm a sed so m i I sh1': vid morgonmötet bibel
förhör samt bönemö te, ,edan de troend e uppgif vi t bö ne
;lmn en : på f. m. pred ikan och på a fto nen sångmö te, P il. 
e. m, had e vi rfld pUlg ni ng, D ft. beslö ts d els att inbjuda 
fröke n Eriksson att i 2:dra mflll aden komm a och hålla 
en bibelk ll rs för d e troe nde kvinn orna, d els a tt håll a elt 
v;lrmö te 2:dnt sö ndagen i 3:dj e må naden, d ft. de troe nde 
skulle svara för utgifte rna, del s a tt genast teckna bidrag till 
kapell hyra n, som utgjorde h, 11 ,5 0 (kr. ;-,50 tecknades 
genast). Ett förslog att anstiilla e n standig po rtvakt och 
gästemc> ttagare bordlad es, emedan de bid ragande ännu 
voro för få att kunna bekosta l'lans und erha ll. D å jag 
s~na re erb.iöd mig att kost nads fritt hjälpa en af forskarne 
pft. platsen, sa a tt han blefve afvand från sitt opiebega r, 
mot det att ha n so fve i huset och sft ge efter vå ra sa ker, 
d fl jag också skLllle bestå honom lampolja, kommo de 
troend e öfve rens om, att e fte rsom my cket folk sUindigt 
gå r förbi denna p lats, skulle de, så mycket d eras tid till 
I ~ite, hall a öp pet till Illottagning a h'en o m daga rne . I 
a ll a hä nd elser skulle alla troen d e i staden hva rje a ft on 
samlas da r till bun. 

j\[ycke t tacksam mol H erren red jag nästa morgon 
ö rver till ell by H o nan, 

Pei Tsai-tsuen, 

di ll' de troend es ledare var sju k, Hä r hade vi a ter rad 
p ltigning, då n:lmn på I) forskare antecknades. Efter a lt 
:Her ha p fi pekat de troendes förmfll1er oc l , plikter till
bIlade vi de l \'ä b\' fogd a rna och framlad e för dem de 
viktigaste kristn a sanninga rn a ,:;amt de rattigheter, de 
kristna hafva till fri he t frftn allt d eltagande i Bamt ut
gi fter för afgudacl yrkan, D e syn tes mycket n öjda, då jag 
påpekade, a tt d e tro ende ilro lika s traftbara som andra , 
OlD d e göra nflgot ondt, sa mt förklarade: ~ Er lara ar 
verkligt god." M en na r jag talade om frih et fr<'r n ut
gifterna, menade de, att för att få denna förman skulle 
nog alla vilja fö lj a oss. När jag da gj ord e dem upp
m:irksamma piL a t t de kris tna had c h:' rt bönhus i byn 
och arvcn hjäpt t ill att hyra e tt i Tungkuan, insågo de, 
att det in le \'a r för penningarn a:; skull, d e ville följ a vftt' 
lara , 

På aftonen uppklnn jag' min \'agn, och så for Ult te 
vi till 
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Hua-chou. 

Flera Lrl,dcr vo ro (Hir flir att träffa mig i viirdshu~c:l. 
De ha kll'l o rat ~ in samlingslol;a l, i och med del att \'i 
ll \"ltat g-osskolan lill en hälso~ammare trakt (Hsia o-i) ll Ch 

r~(dgjord e JlU med mig (lm fö rhvrande af ~n e<Ye!1 liten 
lo ,,;i. Manclarinen stod just i b~grepJl a tt fI )" tta~ ll\'a rför 
'jag inslallde m in up P\'aktning hos honom. Han har slyrt 
si tt fnlk med kraftig ha nd: 5~irs kil d t för rijfvare och banditer 
har han \' a rit ('11 skräck. Mina vä nn e r underh öllo mig 
S; l länge med his tor ier om hans bestraffningar, att jag 
.e dan P~l natten sn f mycket oroligt. En bandit, som 
piskades med bppar fr:lIl morgonen iinda till middagen , 
hade då ;innu krafter att fö rbanna manda rinen, för att 
c!e ll ne icke cWdat honom genast. När man darinen fram 
!,a e. :-n. sk ull e äta s in middag och brottslingen ännu 
inte \';Ir död, gjorde han slut pEl eWnde t genom att fra m
fUr han~ lllun satta en dlgad sk;'tl med sl äckt ka lk . Sedan 
bcfallde han L0c1 larIl c alt 51:1 hflrdt. Yid d e djup'l ande
t;lgell drog den oh 'cl; lige in kalk i lungorn a, h \'ilket inom 
e tt par minuter gjo rde . Iut pil hans Ii Man n 'ser men 
inser pa samma gång, att milda s traff ej sk ulle 'förslå, tv 
t ra kterna vi mla a f r(jf\'a rc . Strax före ' min resa upptog 
jag fran gai<ln en af röf\'arc mycket illa ti lltygad person, 
;.. \111 ~in n u ligge r hjalplös prl ka ngen . Han svaf\'acle en 
tid mellan lif ,ch d i,id men visar nu l<.:'ck en till att komma 
"ig . lIan be kande i d ng, att han "jälf ~ir riJfvare, och 
;lt t han hade ril l;at lit 1i;1' r\Ta andra röfvare, som Dfver
fa ll it hunom ocl l t~l git ifrån hunom förutom bössa och 
sabel de t o:) ieförrad , sum lian för falsk t sil fver k("'pt sig i 
1~11 angr~ins'iI1de ~tacl . 1""\ min hemresa red j,!g fii rbi en 
lIla ndarin llled sta b, som llleJ fiJrde e n vagn, p[l h vi lken 
~jll sa nlIlla dag in fflllgack handiter (t il lhör;l n<le et t band 
p<t 11l1l1dra) Sl.l llu sammankedjade. Prisl;' 11 med oss H e rren. 
s Im IJe\'a ra t ()~S prl \' iira m<'lnQa reso r » i faror iJ la nd 
rö{\oa re: ~> ~ & """ 

Sedan jag ijh'erensl; omll1it med bröderna att n~i s ta 

sLil1d ag m iita mig fl an nan pbts, for t";it te jag till staden 

Ueinan. 
Hä r skiftar tanan fLlrg, Försam li nge n ;-ir den ;i lds ta 

och s tö r,la i hela TlIngcho\\"dislriktct och bord e vara 
frii mst i fr~iga um nit fil r H errens sak. :\ Ien ack ~ "Sluo-a 
L intllng, dia C ein,l n, \' e ttlösa Tungdlo\\"fu», :;;iger o rJ
sJlr~lkcl ganska tr:iif11l1de. Dl'ist pEI takt hus iif\'en d e 
t:'I)encl e in\'anarne liksom småsinne och gr ~ ll sjllka ha h:lr 
~Ifpressat Herrens tFinare mflngen suck. Matte en b~ittre 

dag snart ran das I Det sy nes fiJr niin·;'tran cle omö jligt Zltt 
kunna hjHlJla U, rsamling0n fram ~l t. Alla fiirsl Zl O" T den 
rik tningen mötas med afböja nclen oc h m ed en" he l del 
0 !Jerältigade ford ringar på os.- (,<.;!l missiu l1sviinn erna i 
::; \'crige, Dc t ;lr siirskilclt ett par personer, som ~tfl s:lso m 
hinder fö r a ll a dc Ufriga . Jag Il ar tdi gå nger bjudit 
llliinnen i 0 cinall tili bibel kl!rs i Tongcho\< Ill (:n inge!l 
h~:r kommit. 13 edjen, \'ilnner, Ill ed oss s:ir3kildt fOr denna 
g:rupp af troende, alt de, s(>m ~\ r o helhjärtade. ocksa må 
1.>1 i e tt ti ll sin nes och fä mod a tt si;ilja sig fra n dem, 
"om vfl lla söndring: - Sedan jag a fl agt bes.:)k hos manda
rinen , som Wi'Hrad e mig ett a f ho nom sjalf fCJl'fa ttaclt a rbe te 
samt en god mid dag i min bostad, 'bega f jag mig m cd 
~o rg i hjiirta t till 

Hsiao-i. 
:\-;[r :s lutet ;i1' god t, ar allting gudt, heter det. Hade 

Jag kant ll1i ~ Letn'ckt i "C eina n, b lef jag set l.lly c' ket mer 
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'uppmUI1 trad ilar. Herren later i lIäci och k;irle]; solske n 
och moln omv~ixla. ,M ol nen komma oss blott <-t tt med 
sWrre glädje \'~llkomna solen , elit den t ill slut h 'se r fram . 
Omkri ng 30 lroe nd e jiimle nflgra utomstående fyllde sko l
salen ti ll sista plilts. Stor stillh e t rildde \'id mö tena, och 
Guds ords kraft för märktes. U tom de tre va nliga söndags
möten hade vi på e. m. rådplägning. 2-+ personer, dc 
flesta fran HUil- chou-distriktet, ante ckn ade sig sasolll 
f06kare. Ti u kr, an tecknades pa kolle ktlistan lill h\Ta 
för kapel let att inbetalas nästa måna dsmöte . l\Iäna~ls 
mötena i Hsiil O-i och H tia- cho u fas tställdes ; dessutom el t 
missionsmö te i H siao -i i 3:dje kine5iska m[lI1a den,3:d.je 
s0ndage n (påskd <-tgen ). Si inbjöds fr0ken Eribson genom 
bref att i 2:d ra mil11aden komma och hälla en bibelkl!r,; 
för d e troende b·innorna. H ua -cho u-borna ömka kape ll 
P~t t\'il st~lIlen söder om fl oden' de bestämde sio- arven 
för att nu söka fä en samlingsl ;ka l i staden. T~'å per
soner framlad e sina pri\'ata bekymmer och bådo o m hj ä lp. 
D en ena, en ma tförsäljare, hacle piL mark lladen fålt en 
stor matkruka kull sparkad af byfogdeu , emeda n han hjalpt 
till a t t fa »Iaran » dit till p latsen, Den andres h~s tru 
hade hos fä rgaren utf,l tt en sämre tygpacke, än den hon 
inlämnat, och cia ho n protesterat, blef hon slagen i ansiktet. 
Sfl att b lodvi te uppkolll, De fö rm anades att för a ll del 
icke gå till ra t ta, Il\"arefte r en fi',rs t5.nclig man utsfigs att 
försöka fä vederböran cle <I tt taga reson och göra upp 
sa ken i godo, Setl:"tn ~Iter nflg ra inbjudits till bibelkursen, 
som för närvarancle so m bäst p iig:lr, återvände jag, prisande 
Gud, till Tongchowftl. 

Alskad e missi onS\'~lllner, min tid för brefskrifning har 
varit m\"Cket knapp, I)i! ifriga lI ppmaningin hemifrån h ;l r 
jag nu med cletta »plock» fran o lika platser vela t g(i r;:t 
eder förtrogna med SUill ni ngen in om det ta distrikt. Tacksam 
för \'isad t- deltagande i a rbete t 11O Pp<lS j<lg innerligt, att 
de ta fl or, jag f0 rs,,];t måla, mfl \'äcka ny ifver hos eder 
till utltal lig bön och till ny a anstr;lngningar för de t ta folks 
rr~il s nin g . Det synes c'ss, som om det ft tllju ter en s:i rsk ild 
besiikelstlid jus t nu under den kri:i, som Eina haller pft att 
gå igenom. O lyck ligt \'o re, om det komme in i alldeles 
samma sp[lr som iapan , Jär man nu har my cken civi lisa
tion men Ill\'cket lite t kr isten dom , l\Iä ;' i, som fråga 
efter .tide ns l~c];en, f;t nåd att icke f0 r.'i lllllI1l8 detta \'iktiga 
till ralle ~ 

" i\[all ropar till mig - -
Vaktarei hvad lider natten ~ 
"äktare I hvad lider tiden " 
'\ a ktare n \'arar : !.\'l o rgon komm er 
~\I en OC kS:l n at t. » 

"Eder i H erren 

L. ,H. Linder. 

Ur mIn minnesbok. 

(D essa anteckn ingar, so m fnuntriida utan ~tl la an
sp ral;, än. gjorda e fter hiil1delser, som jag dels perso n
ligen upple fv at, clels hör t ur fo lkets mUll . Vanan oO'ör.' 
a tt mycket, som ii I' vardt uppmiirksa mhd, passerar o fö r
märkt förbi. Det ii r för a tt ä t minnet be vara äfve n det 
ske nbart obeh'dl iga, som det nu fö ljande nedtecknas .) 
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Bibelkvinnan Ma meu sin gamla mor gingo i dag 
på morgonen förbi mitt fönster med bibel och sångbok 
invirade i näsdukar. De gingo till grafven flir att grflta 
där, Joh. [[: 3!. Det var årsdagen, sedan deras son 
och bror. Jang-kuan, begrafdes. Se berättelsen: »Ljus i 
mörker» i kalendern »Hans stjärna iOstern.» 

Vid hemkomsten berättade den gamla modern föl
lande: "Vi satte oss ned vid grafven, och jag sade: 
'J ang-kuan, J ang-kuan, nu har du det bra! Du fryser 
inte, och du lider ej af värmen, du hungrar inte, och du 
törstar inte, och solen bränner dig inte! Jang-kuan, Jang
kuan!' Sedan sjöngo vi en sång, läste något ur bibeln, 
bådo till Gud, gräto och gingo sEt hem. » 

:i: 

En ung soldat fran borgmästarens lifvakt kom hit 
med sin herres visitkort för att fii. sin af brutna öfverarm 
förbund~n. Jag s~inde honom till Haichow, till broder 
H. Tjäder, som godhetsfullt åtog sig fallet. Detta gaf 
vår lärare anledning omtala, att i byn Hsi·!tu , nära 
Haicho\\', finnes en familj, som under loppet af flera 
generationer med stor framgång behandlat sår, slag, vrick
ningar och benbrott. 1r ett ben brutet, mr patienten 
dricka ett slags medicin, som har den verkan, att läka
ren, da han lyssnar, kan höra, huru de brutna benen 
gnida mot hvarandra, och på så sätt bestämma deras 
läge. Medicinen beredes i största hemlighet, och pfl det 
att icke kunskapen skall spridas, få inga af deras döttrar 
gifta sig . Om nätterna gräfves något lik upp, som 
dissekeras, för att man på så satt skall fa kännedom om 
manniskokroppens byggnad. 

::: 

Det var vid slutet a f det gamla året. Enligt pl~ig

sed hade nf!g ra handlanek från andra provinser infunnit 
sig med sina förråd af målningar i fo rm af djur, barn, 
kvinn0r, gudar, blommor o. d. , som alla tingo god at
gång i de kinesiska hemmen. Längst bort, i en mörk 
vrft af butiken, voro några sedligheten sårande bilder 
upphängda. En dag infinner sig stadens polismästare, 
herr Lu, civi lkladd och gör en rund i butiken. Han 
llppUicker d[lrvid dessa bilder. Försäljaren befalles att 
genast bränna upp dem samt föres därpå till radhuset, där 
han erhåller :2 00 bambuslag, janne det att han fär höra 
en straffpredikan. Dagen därpå kom han till oss och 
bad c)Ol 5alf\'a för sina sår. " De tvahundra slag, jag tick, 
voro sa goda som 5.ttahundra vanliga, » förklarade han. 
Detta tilldrog sig l pnuari månad II)05 i Yuncheng, 
Shansi, Kina. Samtidigt var i Svenska Morgonbladet en 
a rtikel synlig, som beklagade den nutida litteraturen, där 
;:; innligheten icke blott framhålles i ord, lika tydliga som 
någon bild, utan ock tolereras, ja, försvaras. 

* * 

Anteckningar från en aftonbön, ledd af en bland 
eleverna i var evangelistskola. 

"Ty för Gud är ingenting omöjligt.» 
"Det finns intet, jag är så ledsen äfver, d~1. aftonen 

kommer, som att jag under dagens lopp så litet förtrustat 
på Gud. För honom i1r ingenting omujligt. Jag minns 
en gång, då fa r var mycket sjuk . Han kunde icke tala, 
ieke sviilja en droppe "atten, och ögonen hade redan 

blifvit glasaktiga, mor grät och var alldeles förtvinad. 
Vi trodde allesamman på Jesus. Mina bröder och jag 
gingo så ut på gården, föllo ned vid en bank och ropade 
till Gud, jag tror i två timmar. Vi bådo honom antin
gen göra vår far frisk eller taga hem honom. Plötsligt 
ropar nilgon pa. oss med stark röst att komma in. Det 
var far. Han ropade ännu en gång. N~jr vi komm o in, 
sade han: »J ag är fris\;:. Låtom oss sjunga sfmgen n: o 
52 (en lofsång). » Själf stämde han in, ~jöng med hela 
tiden och steg sedan upp. 

En gång var jag i fara att drunkna pa Gula flod en. 
Jag slöt mina ögon och anbefallde min själ i Jesu hand, 
da jag helt plötsligt blef riiddad. Ja, "för Gud är ingen
ting omöjligt». 

* 
Harom dagen berättade mig en person, huru en 

ämbetsman i en grannstad bestraffat fyra män, som spelat 
kor!. Sedan de fått hvar sin risbastu, tvingades de at t 
knäböja. På hvars och ens hufvud lades tvanne tegel
stenar och pil hvars OCll ens uppåträcl:ta !1:[nder en 
tegelsten. I denna ställning tingo de ligga på rädll\l s
gården natt och dag i 14 dagars tid som en va rnagel 
för andra. Endast da. de skulle äta, befriades de fr:l n 
tegelstenarne. » Blefvo de ej befriade fdin stenarne OIll 

nätterna? » frågade jag. »Tycker någon deP » blef svaret. 
»Nej, natt och dag mfiste de intaga samma ställning. " 

" En annan gång~, fortsa tte han, )) \'ar det fynl 
kvinnor, som hade spelat och skulle straffas. lIJandarinen 
ville ej slå dem utan befallde, att i hyart och ett af de 
fyra hörnen på en halmmatta skulle göras ett hill, genom 
hvilket kvinn orna skulle sticka sina hufvud. Midt emellan 
dem, på mattan, lad es ett spelkort. Därpa sade manda
rinen till dem: »::-J i tycka ju om spelkort) Titta nu ptl 
detta! ;) Och så tingo de ligga »till påseende, ett visst 
an ta I dagar. 

Det uppgifves, att af }~ysslands oerhärda befo lkning 
endast -/..484,594 i skolåldern varande barn, d. v. ~ . 

omkring 25 procent, besöka skolorna, under det att i 
Japan ,),351 ,5°2 eller 92 procent iiro i åtnjutande af 
undervisning. 

Ryssland, meel sitt stora landol11råcl e och sina stma 
tillgängar, anvander till folkskoleundervisning omkring 
[2 ,000,000 dollars a rligen, Japan nara p1i [ 6,000,000. 

Al/gIISI Be1;!;. 

Pncho\\' den ) mars r no,:;. 

Alskade missionsvanner ! 

)Skri}: S~l;ga lil'o de döda, SOIll i Her
rC1! dö hlirefter. Ja , sliger Allden, dc skola 
I17Jlla sit fråll sitt arbete, ty deras l.·linzilIgar 
följa dem efter. » Upp. q: I,) . 

I måndags fingo vi följa en af ,"rim troende i denna 
församling till hans sista h vilorum. Denne mans namn 
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,·ar Li. Han döpte~ 1900 i Haicho\\". Säval Wrc som 
efter sitt dop följde ban Herren troget och var en af de 
stilla i landet. Han '·ar en fatti~ man och agde ej 
nflg(>t jordiskt hem utan bodde hos andra troende, senast 
hos en man med samma namn, som har en opieasyl i 
en b,· ej långt hiirifr5.n. Lnder sista tiden var han 
ganska klen. Dock skulle ej hans hemgång orsakas af 
sjukdom, utan behagade det Herrell att läta honom fä 
en helt anna Il död, underlig för viira ögon, men Her
ren gör inga misstag. 

Natten till den r6:de febr. gjorde tjufvar inbrott i 
hemmet, cbr han bodde. Nar de fingo se Li, som gått 
ut, afskuto de mot honom ett skott. Det träffade. Innan 
ban lät förbinda sflret, gick han först in i sitt rum och 
bad. Han tycktes från första stund vara medveten om 
att Herren skulle taga honom hem. Det befanns, att 
kulan gatt midt igenom kroppen. Intet kunde göras. 
Tidigt pfl morgonen utandades han sin sista suck. Innan 
han dog, hördes han yttra: »Gud, förlat mig mina syn
der och tärlå t dem, som skadat mig, ty de veta ej, hvad 
de gura! ~ Vi iiro förvissade om, att var broder gick 
hem till Cud, att han var redo. Han får nu hvila sig 
fnin sitt arbete, och hans svaga, bräckliga kropp är fri 
frfLn all ,l pl~tgor. Lycklig han, ~om nu ser Lammets 
ansikte! 

Det har sedan blifvit klart, att Li lick ~ifva sitt lif 
i stallet för den man, hos hvilken han bodde. Denne 
hade, dels till följd af att han vägrat hjälpa mördarens 
fader \"id ett tilifalle. då han såsom kristen ej ansåg sig 
kunna göra det, och dels till fuljd af att han yttrat ett 
oförsiktigt ord, ädragit sig denna familjs missnöje och hat. 
l mörkret kunde de ej se, hvem som kom ut, och skottet 
t rafTa.d e den oskyldige. i\I0rdaren har upptäckts på så 
satt, att. när han om natten kom hem efter att hafva 
för(if\-at dådet, han af sin hustru begarde att fa andra 
kläder, ty han ~imnade n·mma. H on frågade honom då, 
hvad han gjort, hvarpa han svarade.. att hall ~Iagit ihjäl 
en man i opieasylen. Att hon förrådde honom, berodde 
nog på, att hon blifvit illa behandlad af sin svärmor. 
Denne hade gatt till hennes föritldrahem för att fä lana 
penningar och lösa ut sin son, som redan missWnkts och 
insatts i iläkte. Nar hon inga fick, slog hon sill son· 
hustru pfl det grymmaste. Byns styresmän togo nu i tu 
LIled saken och bundo sflval sviirmodern som s\·arfadern 
och en svägerska samt skickade dem hit till mandarinen. 
Yi mötte dem på '·ägcn elen dag, da Li skulle begrafvas. 
Till följd af att i anklagelsen endast nämnts »strid emellan 
tva fallliljen, blef\·o de lib·äl lussbppta. Vi ha nu 
hört, att en_ annan anklagelseskrift skall sandas in. 

D& vi framkommo till Lis hem, hvad fick jag se 
våra troende kvinn or göra? Jo, hugljudt gråta ,·id lik
kistan alldeles so m hedningarne. Nar jag bad dem upp
höra dilrmed, sade de, alt de ej förstått bättre. Begraf
ningsakten förrättades af Hsie, en af de ledande männen 
1 V[H fijrSamling. De flesta af de troende hade infunnit 
sig, och mang<l utoIllst5.ende stodo rundt omkring för att 
be, bum de kristna begrafva sina bortgångna. Som vi 
just dessa dagar med nftgra k\·i.nl1or hade genomgå tt 
beriittelsen om J esu död och uppståndelse, stod del så 
lefvande lör hjartat, att denne dir broder ej fanns i den 
dystra, mörka grafven, utan att hans sj,i1 var hos Jesus. 
l'nderbara seger öfver död och graf! Innan skildringen 
a f Lis dijc! afslutas, skulle jag \"ilja bedja om förbön för 

vår andre vän, Li. Det är med sorg, jag uttalar ,·år 
fruktan, att han, fastän döpt långt före den andre, ej 
ännu funnit Jifvet i Gud. Bedjen för honom, att då nu 
ej blott Jesus utan äfven gamle Li ffitt gifva sitt lif för 
honom, han af denna brlek må dragas till sin Mästare! ... 

Under de två föregäende veckorna ha vi här haft 
en bibelkurs med några kvinnor, r o till antalet. Vi 
genomgingo därvid i korthet det viktigaste af Jesu lif. 
Vår Frälsares lidande i Getsemane syntes särskildt gripa 
dem. Hum mycket de fattat af de sanningar, som fram
höllos, veta vi ej, men ett ord gladde oss. En kvinna, 
som vi tro är frälst, sade: »J ag har under dessa dagar 
fått mitt hjärtas ögon öppnade». 

Redan innan kvinnorna lämnade oss, började vära 
skolflickor komma. I gflr anlände de sista. Antalet är 
nu 19. Bedjen för skolan, att Herren under denna 
termin mä ffi vinna något hjärta, och att han mä fä. väl
signa dem, som redan äro hans, med »en stilla, sakt
modig ande». 

Min kamrat, fröken Bordson, förenar sig med mig 
innerliga hälsningar r 

I H erren ringa 
Frida Prytz. 

Tung-kuan den 2.2 mars r (!O ,~. 

Kära missionsvänner ! 

O»~ l-ferrms behag skall genom Ilo1lom Ilafva 
framgållg. » Es. 53: 10. 

Först under förra året lyckades det missionen att 
fä ett lämpligt hus på denna plats. Något förarbete ilr 
gjordt här, hvadan det tinnes nägra manliga sökare, men 
bland kvinnorna har föga bJifvit uträttadt. N u skulle 
bibelkvinnan och jag hit på ett par veckor. 90]i hade 
vi att färdas och dessutom att passera öfver två floder 
pft <::n dag. Det var därför alldeles mörkt, när vi kommo 
fram till stadsporten. Den var också stängd, men, då vi 
fram visade vara visitkort, gick portvakten villvilligt till 
riidhuset efter nyckeln. NIedan vi väntade, blefvo \"i 
bjudna på te, som under porten stacks ut till oss. 
" Behagar fröken bakelser ?" fdlgades inifrån. Jag svarade 
nekande, väl vetande, att (rågan ej var verkligt menad. 
Det var i alla fall en artighet. N II öppnas porten, och 
vi tågade in. - » Vi ha orsakat eder mycket besvär», 
yttrade jag. »Betyder ingenting! Var blott försiktig, ty 
det är mycket vatten pfl gatorna.» -- Vår körsven kände 
vägen , annars hade det nog blifvit bes\'~irligt, ty vi hade 
ingen lykta. D e mest trafikerade gatorna ,·oro svagt 
upplysta af utanför butikerna upphängda papperslyktor. 
Längre fram länades en sådan, och slutligen n[ldde vi 
lyckligt vår bostad. Trötta, som vi voro, gjordes inga 
vidlyftiga anordningar. Vi fingo ett fyrfat med glödande 
kol insatt uncler sängen , som här var af trä. Sil. ut
bredde vi vära tacken och gingo till IlVila. Följande 
dag, söndag, var regnig och kall, men mycket folk I,om 
dock. Därem ot kom ej den församlingsmedlem, som vi 
hoppats skulle kunna leda den allmilnna gudstjänsten. 
Fru Li och jag måste dilrför tala till de församlade. 
.')tor stillhet rådde, ty Herren var ibland oss. Ett tiotal 
kvinnor voro med, och flera af dem inbjödo oss till sina 



,'i -I S l iV I JlI S 

hem. H ela m{llldagen qr ft'\! Li lite, under det jag 
sökte fil. i ordning litet för de kvinnor, som viintades in 
fr11n landet. Ti~ dagen gingo vi till en sökares, Chiao 
Chang-hueis, hem. Han a r f. n . med ute i tältmissionen , 
men hans hustru, en ung treflig kvinna, mottog oss gladt. 
Deras hem \'ar rätt rymligt, och en miingd kvinnor 
kommo. Flera ville veta, hur de skulle bedja till den 
sanne Guden. Man maste att börja med förestafva dem 
som barn, hvad de skola säga. - »H ur var det nu) ) 
kund e de fråga den ena den andra. »Jo, låt mig tanka, 
kära man e, fräls mig!» - »Nej du, det var inte Je-liang 
(manen) utan J e-su ~ . »Ja visst, ack, hvad jag är 
dum '" - I skymningen gingo \·i hem och funn o tre 
kvinnor och en liten gosse inkomna från landet. De 
hade kommit för (ltt s tanna några dagar och fa l1nder
\'isning i Guds ord. Hur d yrbart var det ej alt fä taga 
emot dessa kära själar, som slitit sig lösa från hemmets 
bestyr och trots grannarnas begabberi kommit för att fil. 
höra mera om den Frillsare, de börjat känna och äl ska. 
Vi hade vill signade d:lgar till samman . I morgon, v. G., 
fara vi till deras by. Bibelkvinnan har lofvat dem sl;o 
mönster, ty de vilja taga af sitt fotbandage. Öfver förra 
;;öndagen kom herr Linder till var hjälp. Dessa dagar 
ga \' i pa husbesök. I går voro vi hos en sjuk man, 
som flera å r varit sökare men rön t mycket motstånd i 
hemmet. Hans mor och hustru lofvade, att de hilrefter 
vilja vara ett med honom i att t ja na Gud. Troligen har 
han lungso t och lef\'e r nog inte så länge. Medan vi 
voro dar, kom en främmande kvinna och bjöd oss till 
sitt hem. Hon och sonen voro katoliker och hade tanor 
af Jesus och jungfru }[aria llpphiingda pfl \'äggen, Sedan 
vi talat med dem en s tund , förklarade modern: »Så 
snart jag kan, skall jag sända min son till Tongcho\\' 
Wr att vanja sig af frå n opium och lä ra att riltt tillbedja 
Gud.;) Bäst vi sutto, kom nägon och frågade, Olll den 
lltl~indska fröken va r (lir. Det var en af våra bok för
siiljare. Medan vi ato middag, predikade han för en 
skara folk ute pfl garden. Sa snart det började skymma, 
måste vi gå hem. Harvid gingo \'i fö rbi den förut
namnd e C hiaos bostad. Fru Li s tannade då da r öfver 
natten för att niirmare fa språka med dc intresse rade i 
den ga rden. Hvarjc kvä ll komma nflg ra tl"oende män 
hit till aftonbönen. I dag har jag haft besök af en 
mal1darinsfru och hennes lilla dot ter. Som de bo hä r 
strax intill, kunna dc gfL hit. De hafva tagit ned 
sina afgudar och börjat bedja till den lef\'ande Guden, 
Fru Li har varit i deras hem, och i dag skulle jag ha 
gått med dit, men, som hennes man ej var riktigt frisk, 
kom hon hit i s täll e t. Hon ar e n sft intelligent kvinna, 
önskar vänja sig a f frft n opium och att fil. si n dotter i 
skolan, Vilj en I, kära vänner, bedja för denna familj, 

'hin heta de, samt för katoliken lang oc h hans mor och 
alla, som i Tung-kuan äro pflverkade af sanningen frii n 
nfvan ) I morgon fara vi ut till landet. Om fredag 
ämna I'i besöka telegrafdirektörens och om lö rdag ä ter
v~inda till T ong-cho\\'. Fru Li kom just nu hem och 
her~ittade, att (I"fL familjer tagit bort sina afgucJar. E tt 
afgudatempel brann ned i förgEtr na tt, och det sy nes ha 
\'iickt folk till eftertai1ke. 

Eder i H erren 

Anlla Friks.'oll. 

;;-: 

L A "v D. 

L'tdrag ur bre r. 

Yun- eheng d en l febr. [ ,"0.5 . 

, . F ör en tid sedan 1'01'0 nagra af vå ra troende 
kvin nor här. De sutto lite på ga rden och Wste siingcr. 
En af dem, den sjuttioåriga fru Uei, sa tt och grät fö ~ 

sig själf. Fa tillfrilgan, hvarför hon grat, pekade hon på 
den vers, hon just höll på att läsa, och sade: Jag blef 
sil rörd i mitt hj~irta öfver det, som star h~ir. Det s tftr, 
a tt J eSLlS ä lskar mig, och a tt jag far komma till hans 
hem i himmelen. » - Hon iir en priiktig kvinna, Vore 
hon blo tt ett par tiotal a r :' ngre, Sfl kunde hon bJi el , 
utmärkt bibel kvinna ' . , ' 

I gal', söndag, kom en man, som nyligen blifvit 
troende, och haele med sig hela sin familj, b.lde smfi 
oeh stora. Han är sEt ifrig att fä folk iltt tro på den 
sanne Guden) att de saga han ~ir tokig. Jag unskar, att 
jag och \' i alla i detta s tycke vore lika daraktiga . 

Fredrika EIalli71, 

Ish'i elen l Ö febr ' l " ,o .~. 

. . . H errens verk går nog framåt om oc k enda,;t 
med små steg, Vid e n å terblick på nägra flr eller t. o. m. 
blott ett å r kan man se, att mark vunnits. Jag tror, att 
en gudsfruktans ande mer oc h mer tager de troende i 
besittning, och det ar god land vinning, afven om inga 
numer~lra tillsko tt gjordes till församlingen. Glldstjänsterna 
här i s tacl en besö kas flitigare ä n förr, l\Iil nga komma 
synbarligen icke f,jr att prata om allehanda saker utan 
för att höra ordet: efter att tys t och stilla hört på gEt 
de elter predikan dire kt hem. 

V.h evangelis t Tsao fick i början a f december flytta 
ut ti ll en by och (ippna en Clpieasy l. Han var där till 
i början af denna må nad. U ncler dessa td l. månader 
predikade han ock . E tt ndt intresse tyckes ha vak
nat pEl platsen, Flera ha bö rjat »studera liiran :>, som de 
saga. En af de troende i denna by: en ung man , är 
mycket hoppingifvan de. I förgftr, da han var h~ir på 
besök, sade han, att han i höst hoppas ra tid att I; omma 
och st udera pit ett par må nader. Han vill nämligen 
frama t i Guds kllnskap, Jag \'älk omnade honom gludt, 
fastän jag pil samma gang nödgades saga honom, att 
han hos oss måste bekosta si tt halfm underhfdl. Han 
berättade, huru han va rit trakasserad af folket i sin by 
angående afgudatjänsten. Det va r \'id det kinesiska 
ny5. ret (i början af feb r.), Enligt tur och ordning skulle 
han \'ara byaman för det IlLl ingangna aret. Han hade 
förut förklarat fö r de andra byamännen, att han icke 
kunde å taga sig detta, tv till den tj ilns ten hör att hålla 
reda på afguclatemplens a lla kärl och att sköta 0 111 

tem plet och a fguclarne. ~ u kallades han emellertid till 
te:uplet Wr a tt fullgöra sin pli kt. Han gick o flirskräckt 
d it, s tod upp midt ibland byam;innen och sade: "Jag 
kan icke sköta denna tjänst, ty jag Ur en kristen; jag 
kan icke ha nflgo t mecl afgudarne a.tt skaflil,» De både 
ho tade och sijkte med vänlig öfvertaloing förmå honoll\ 
dtirtill , men han stod fast vi d sitt beslut. »Ja. », hette 
de t till sist, HU'!. f,ir du bedja din morbror sköta tjänsten 
för dig:> - hans morbror :i r annu hedning. »Jag kan 
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icke uppmana nrlgon att gura, hvac\ jag \'et ar synd », 
svarade var vän. " Ni fä sj~lIf\'a utse nilgon, so m gör 
denna tjänst. Hvacl helst jag kan hjälpa med i andra 
afseenden, det vill jag göra, men med afguc\arne vill jag 
alls intet ha att skaffa. :> Underligt nog lato de hOllOm 
nu vara i fred. Han fick gfl hem, utan att någon ofre
dade hon om, och sedan har han ej hört af hela saken. 
Bedjen, att denne unge m~\11 blir ett af Herren fostradt 
redskap, en ledare fur sina bröder' Han tyckes ha gflf
vor harför. Hans namn är C/WlIg-/lsifJI-lo71g. 

I Herren ringe brodern 

Axel Ha/me. 

f rår\ ~emarbetet. 

Till våra vänner. 

Det heter om Barnabas, a tt han i _-\ntiokia " fick se 
C;uds nåd och vardt glad». Sådana syner och sådan 
glädje ha ock förunnats mig under min senaste resa i 
landet för Svenska l\Iissionen i Kina. I norr och söder 
(Jamtland och Skåne), öster och vastcr iostkust och väst
kust) ib1anel missionens vänner inom skilda Iiiger och i 
de mest olika y ttre fUrhållanden har Glids nåd på olika 
satt varit synlig, och alltid har elen gifvit oss något att 
uppriktigt glä djas cifver. 

Visst fröjdas man öfver det nya Jifvets friskhet i den 
nu grönskande härliga naturen. :'Ien allt elet öfverrnåttan 
härliga och nya, som Gud gur i sitt rike i vår tid 
det gifver »glädj e tillfyllest:>. ::\~ir Guds l1ä d mr gifva 
»grunska, knoppar, bl ommor och mogen fruk t» ifurut 
tomma, otillfredsställda oeh onyttiga människolif, dil. ser 
man och är glad. under det att väckelser till männi
skors omvändelse fiirs pii rjas mångenst:ldes, är Guds nad 
svnliO" icke minst däri, att mission~sinnet i allmänhet bland 
de ~oende genomgfltl en löftesrik fö rnye lse. Och vore 
det icke onaturligt, om de, hvilka sjiLlfva funnit , att Herren 
är Ijuflig, icke "ilie erbjuda hOIHJOl fl t andra, och om de, 
h vilka på alh'ar insett, att i int r: t annat namn än JeSllS
namnet ar frälsning, icke ville göra honom känd för dem 
som icke ens hört det enda namnet namna~ ) 

Om \·i nu gliidjas (if\'er missionssinnets här och dar 
nyutslagna grönsb., sä Iiitom oss varda detta sinne, så 
att däraf må blifva både blommans v;L1lukt och mogen frukt. 
Därvid torcle möjligen fö ljande påminnels er kllnna t j ana 
till nf,~on ledning: 

I. i\Iissionsintresset bör fraOlfur allt basems på tyd
liga Guds ords utsagor. :'Iissionsf0redrag ;iro af den 
sWrsta betydelse för a ll ordnad kris tlig \'erksamhet, men 
Guds ord enba rt kan gifva oss den sol ida grundval fur 
vflrt hopp, som \'i äro i behof nf i arbetet för G uds rike. 
Det är icke människors bliek pii och subjektiva uppfalt-· 
ning af det s tora missio ns verket, som \'i i fUrsta hand 
behökl fa del a f, utan d et a r Guds tanke och plan ifräga 
om hans rike på jorden, som vi behcifva bli förtrogna med . 
Enkelt och praktiskt anord nade bib.elstllnder, med missions
tanken sedd frå n olika sidor såsom [imne, skulle vara till 
oberäkneligt stor \ '~ L1si g- nelse Uir b[lcle enskilda och i viin

" .) 

kre tsarn c. Skulle ej dyli ka bibelstunder lä tt nvg kunn a 
hållas har 'Kh där under sommaren, då troende vanner 
o fta aro tillsammans kortare och längre stunder) 

2. Jlissionshistorisk littera tur bör användas Iller bäde 
i hemmen och vänkretsarne. Vi sk ulle erhåll<l det rikaste 
Iltbyte af hvilotiden i sommar, om vi både för \'a r egen 
del och för att » läsa högt» anskaftilde lämplig missions
litteratur. _-\tt biografier äf\'en på detta område ~i ro a f 
stort intresse och högt värde, är en känel sak. 

:). Mer bön Oläste ];omma i verksamhet, allt efter 
som kunskapen ökas - bön under i allmanltet kortare 
och (lera bönemöten, än som Illl vanligen hållas. ,-\tt i 
all enfald »förvandla det till bön ", som man hurt oc h last, 
ä r ett af ele verksammaste sälten fUr missionsintresse ts 
upplifvande . 

. l· Penningebidwgen böra b ctra kta~ i för~ta hand 
ej s[lsom gftfvor iit ett visst missionssä llsbp för dess m is 
sion~irer.' lekamliga lI ppehälle utan sftso m ta cko fTe r eller 
tionde at H erren. När :'[a ria utgjutit den välluktande 
smörjelsen M\'er J eSll futter, sade han till lärjungarne: »En 

. god gärning har hon gjort 7/lot mig. " Hednamiss ionen 
är ju icke V i SS~l missionss~lIskaps angelägenhet utan en 
Jesu Eristi och hans församlings gemensamma hj är tean
gelägenhet, och bör det därför alltid vara fråga om, Iwad 
vi vilja och kunna ofira 5.t ho nom, som ä lskat oss och 
utgifvit sig sjä lf fUr oss. 

l:n hälsning med hj:trlligas te tack för all mot mig 
under min senaste resa visad Vänlighet sandes i sa mban d 
härmed till vänner i (l~tersund, Tranfis, Vastervik, Kris ti
anstad, Gl e mmingebro, Ystad, i\Ialmö, Lund, H elsingborg 
och Göteborg. Har sft ningsarb etet tillsammans med tro 
["as ta vänner varit rikt pfl glädje, hurudan skall \'U l då. 
glädjen blifv~, dit vi »tillsamman.'; fa skörda ,, ) 

1ok'J R in1l1i71l. 

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

T~1c\;s:tgel se [(jr all Herrens tro fasthet och hjäl p under 
de r gå ngna \'erksamhetsi ret (se Red ogörel sen s ic\. -P-48). 

B,"jn: För arbetet blanel kvinn orna i Tongcho\\"-fu 
(, id. -i8-+9 ): för \ '~rksamhetcn p:i de af H. L inder 
namnda platserna (sid. 50-.') I). 

För elen af r. Prytz omtalade ma nnen Li ; fo r skol
flickorna i I'tlcho\\" (sid. 55). 

Tacksägelse för G uds verks fram gång i YlIn c:he ng 
och 1sh"( (sid . 54). Biin för den af _-\. Hahne omn ä mnda 
unge mannen (s ic!. 55). 

f 0r \'!ir syster E mma _-\ndersson, so m i d aga rna 
bmrat S\'e rige för a tt lifver Amerika, dill' h on ha r nH ra 
sbktingar. återv;inda lill missio nsfaltet. :'Ila missionens 
viihner komma ihåg henne i uthfdlig fiirbcin , att H erren 
må \'ara med henne och rikligen \' ~ilsigna henne. 
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374 · Från missioosvänoer i Hörsta, d:o gm d:(J 20; 
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384. 
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Engströms underh;\1l gm K. M. A.... 4°°: 

394 · H öganH s Kri stI. Ungdoms förening gn1 
S. A. _........ ___ .___ ._.............. .. 28: So 

H . V ., Stockholtn . .... ..... __.. .......__ 5·
395· . 
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4°0. A . L. . R ansl1\' , bidrag till frak t för 
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4°8. V ,i nncr i K ristians tad gm C. :-:: . . ____ 25: . 
40 9· Fr:m N. i d:o gnl A. G............... . 5: 
4 10. K . F. U. 2\1. i Ystad gm O. J. ....- 10:_ 

4 1 1. O nämnd i d:o gm el:o .__....... __ ._ . •. 10: 
4 12 . K ollekt i Helsingborg gm E. \V . '_._ 80: 22 

4 1 3. Lilla Stinas testamente gm E. D ., Gö· 
te borg- _______ ___ ___ .. _.. . ___ __ __________ ___ __ 
E. R.. bidrag ti ll frakt för j llll?tdorna 

On,imnd d:o, d:o ............ __ ........__ 

Från Kl'ogstorps & S ulcgi'lJ1gs syfUreo. 

? •gm A.]. ............................... .. __ 
 -J ' 
M. P. , gm C . R, ~erikc5 Tidningen, 

Öreb ro _. ... . ...... . __ .... ____ __ __ _o _. 60: .. 

Lin de:::; syföreningar genom )J'. S. ___ _ 50: -
Lilla S I'ensk" Barntidningen . __..... _. 8' 

Trpt kronor 3,044: i I 

43°· 

393· 
396. 
397· 

4 1 j . 

422 . 

Bråbygdcos jnngfrufören. gm Ch. ~L , 
Kristclala .. __ ._... .. ....... ___ ...___ ..... .. 

Björka syförening gm G. G., M otala 
Verkstad ._ .......... _.. __ ._._.... __ .... _. 

från enskild gif"are gm d:o .. ........ .. 

Lilla Svenska Barntidniogcn, Jönl,öpiug 
Ers torps miss ioaskrets gm J. \V. H., 
Fiospon g . __ ........ ___ _... _... __ .... __ __ 

Östra Härads ungdomsförbund till Bloms 
underh . gm A. S ., H ye tlanda ......... 
Gm A. K, Sköfde, till arbetet i Yuo· 
cheog .......____ ........................... .. 
Sinims Lands F örlag: frao k"kndern 
.. Hans Stjärna i Östern " . __ .......... .. 
A . :M ., Stockholm gm H. S . ...... __ __ 

Sparbössemedel fdn Inge lstorp gm F. M. 


Till särskilda ändamål: 

Från femöresfö reo. i Visby gm M. S. 

till H . Linders bibelknrse r ....... ___ .. . 

Fru L. till d:o _............. _...... .. .. .. 

En skåoing, till iofödd evaogelist __ .. .. 

Sp~rbössemedel fr. Ruth, Viola och C. 

L. , Örebro, till traktater ___ _______ __ ... 
Böoekretsen i Uppsala, till iofödd evan· 

gelist iBerglings distrikt. __ ........ __ . __ 

S. K ., haifärsunderhåll d:o d:o . __.. .. 
A. de B. , d:o d:o d :o ....___ 
Ur Syföreo. lör S. M. K:s sparböss~ , 
Stockholm, till iof. bibelkviona åt fm 
Blom och fröken S. Engs tröm . _..._ . 
C. E. J, Håga, Lindesberg, till inf. 
evuGgeli st . __ . _A ___ • _ _ _________ • _ _ A_ •• __ ___ ._ 

K. F. U. K:s Centralfören. s.s. till 

flickan Che'ns underh. i Ann~ Janzon s 

skola gm K . M. A . . ___... . _... ._._ 

~Ifg;; syföreniog i Alings,\s till uno 


5°: 

S°: 
10: 

l: 84 

2 0: 

3°0: 

16: 

23 2: II 
10:

20: - 

22: 

3: 
200: 

ro: _ .. 

IjO: 

75 : 
iS: 

100: 

100:

5°: 

derhiill af 2:ne skoltlickor.............. .100: - 885 : 

Summa kronor för maj 4,641: 66 

Summa kr. uoder jao.-april ;:;;fu,ader 26, 798: 12 

Under jan.-maj (till deo 24 ) månader 31,439: 78 

)'led varmt tack till h":1rj e gi fvare. 

Pit dig llOppas vi, till ditt namll och ti/I ditt fn's 
står själens längtau. 

Jullådo:rna. 
Till alla vänner, som sändt »julklapparl> till vära 

missionarer, frambäres de t \':trmaste tack. Lördagen den 
~o maj afgingo J 8 lådo r. Sändningen var så ledes större 
än någonsin förr. 

S. M. K :s r8:de årsmöte 

äger rum Kristi Himmelsfärdsdag i Betlehemskyrkan. På 
f. m. kl. I I , hä lsningstals af ordf., meddelanden om ärs
berättelsen samt föredrag af missionär E. F olke. På e. 
m. leJ. 6. föredrag af hrr J. Rinman och J. Hedengren. 

Swckho!m, Sve nsk a Tryckcriholaget- ·lZ~ m :l n &. ~9~' 


