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Hans närvaro. 

I', jag (lr m r:d ('dcr al/II dl7,fjm' t";l!d l , 'är/duns 
linde :\r[att. 28: 20. 

Jesus, den uppstiindne, hade ' ännu en gång 
kallat sina lärjungar till sig för att meddela dem den 
stora missionsbefallningen : »Gin ut och gören alla 
folk till lärjungar:> och, på det cle icke måtte digna 
under tyngden af det viiIdiga uppdraget, äfven få 
gifva dem det lika stora, allt omfattande löftet: 
»Se, jag är med eder alla dagar intill världens 
ände ». Denna befallning och detta löfte kommo 
vågskålarnc att väga lika; de höra tillsammans. så
som mästare n och lärjungen höra tillsammans. Det 
ena gifves icke utan det andra. Endast för lär
jungar gäller denna blfallning; endast åt lär/ungar 
är detta lo/te gifvet. Ingen Jesu lärjunge är i 
stånd att taga ett enda framgångsrikt steg för mis
sionen, som icke hvilar på detta löfte om sin alls
mäktige Herres och Mästares ständiga närvaro. 
Men lika litet har någon lärjunge rättighet att fröj
das öfver och göra anspråk på den oändliga kraft 
och tröst, som detta löfte innehåller, om han icke 
helt står uppgifven för sin Herre, med hela sitt 
hjärta och efter hela sin förmåga söker lyda hans 
missions befallning. 

Innan den uppst~tndne gaf sina lärjungar denna 
befallning och detta löfte, uttalade han det konungs
liga ordet: »:\'1ig är gifven all makt i himmelen 
och på jorden», (i'enom detta ord erhåller hans 
befallning betydelse och vikt, hans löfte innehåll 
och värde. Himmel och jord äro han s. Genom 
honom och för honom är allt skapadt - genom honom 
är försoning framburen för allt (Kol. t: t 6 --2t ). 
Det aflägsnaste land, som en missionärs fot kan 
beträda, är JeSll egendom, Den djupast sjunkna 
människa är geuom Jesus försonad. Det bräckliga 
missionsskeppet ute på det stormupprörda h,afvet 
är i Tesu hand. Guld och silfver äro hans. .'\Jven 
den 'mest girige måst e, om Herren öppnar hans 
öra och hjärta och låter s~lga honom: »J ag behöfver 
din egendom », offra sin rikedom på Guds altare. 
Herren Jesus kan göra något stort af den man, kvinna, 
yngling eller jungfru, som öfverlämnat sig åt honom, 
låt vara, att han eller hon har den svagaste kropp, den 
klenaste talförmåga, den minsta begåfning, ja, är idel 
vanmakt. Denne »timmermansson » uppför på den 
mark, som af hans himmelske Fader är honom upp
låten, ett tempel, en byggnad, som både änglar 
och människor en gång skola beundra, Och till 
detta arbete begagnar hans mästarehand de slöaste 
yxor och rostigaste sågar, de trUbbigaste mejslar 
och de krokigaste spikar, Ja, det ser ut, som om 
han rent af satte sin ära i att utvälja det dårak
tiga, det svaga och oädla, det, som intet är, för att 
göra om intet det visa, det starka, det ädla i denna 
värld , det, som något var - på det a tt intet kött 
må berömma sig inför Gud. 

Detta är orsaken till korsets förargelse bilde 
hos j udar och kristna ; detta är den korsfästes och 
hans med honom korsfästa församlings hemlighet. 
:o Salig den , som icke tager anstöt af mig! » "Salig ,) , 

vill han säga, "är äfven den, som icke s töter sig 
på min församlings ringhet här på jorden !» Denna 
ringhet är församlingens bästa värn emot fienden::; 
pilar. Enhvar, som tillhör denna församling, bör 
veta, att han år efter år, dag för dag, stund för 
stund får lefva i sin allsmäkt,ige Herres och väns 
oatbrutna gemenskap, i hans ständiga närvaro -
intill tidsålderns slut) då församlingen får ingå i 
en evigt blifvande åskådlig gemenskap med den 
älskade. Ty måste icke en ny hushållning taga 
sin början cl~, när Sonen har infört bruden i sin 
Faders hus) Men intill den dagen gälla dessa ord: 
»Se, jag är med edeu Gifves det väl något kostli
gare, värdefullare, härligare) Jesus hos mig alla dagar 
-- äfven de, som icke behaga mig, Och sådana 
dagar skickar Herren med förkärlek de sina. Hans ' 
ansiktes ljus lyse r nämligen bäst i mörkret, blir där 
mest sökt och värderadt. Under svaghet och för
sökelser, under anfäktelser, kamp och lidande in
gås och befästes det eviga förbundet mellan himmel 
och jord, mellan honom, som är hufvudet, som har 
sin tron i det himmelska, och församling en här nere 
på jo rden. 

Men Herrens närvaro i sin församling har 
äfven en annan sida, Herren vandrar bland de sju 
ljusastakarna icke blott som hjälparen och hug
svalaren utan äfven såsom den dömande och straf
fande, Berömligt och tadelvärd t, godt och ondt 
- intet undgår hans eldsblick. »J ag vet dina gär
ningar», så låter han en ängel säga till den ena 
församlingen efter den andra. Han mäter värme
graden af församlingens k ä rlek och hos hvarje en
skild af dess lemmar, och han känner vämjelse för 
all ljLtmhet. H an ser allt arbete liksom all försum
melse ; han ser den församlings tukt, som öfvas, lik
som all tuktlöshet. Han ser all trohet människor 
emellan liksom all otrohet och alla äktenskapsbrott. 
Han hör hvarje bekä nnelse, och han lägger Mven 
märke till hvarje förnekande af hans namn. Och 
han brukar sin makt icke blott för att löna utan 
äfven för att tukta och straffa. Ar icke redan i 
många fall äfven kyrkans Ill:l'loria en kyrkans dom .') 
Den, som har öra, han höre, hvad Anden säger för
samlingarna I Och den. som icke hör, han må 
känna I Allt hastigare och häftigare stegra sig Guds 
domar såväl öfver hans eget hus som öfver världen, 
Vi stå vid tröskeln till stora händelser. " Det gamla 
skall störta samman, tiden skall förändras och ett 
nytt lif blåsa fram ur ruinerna. » :\'len under allt 
detta skola vi förnimma, huru den korsfäste och 
uppståndne går fram genom länder och folk, sk ola 
vi på jorden se h,ms fotspår, som G ud har gjort 
till Herre och Krist. Och stå vi i rätt ställning. 
så äro vi ständigt medvetna om, att vi stå inför 
hans, den eviges: ansikte, som dömer och förlåter, 
tuktar och renar, smälter och luttrar, straffar och 
lönar. Intaga vi el en ställnin gen, skall det nya är, 
som nu ingått öfver jorden, förvisso föra oss ett 
bet,'dande steg framåt emot vår fullkomnings dag. 
1-1erren g-ifve oss i nåd, att så m~lttc vara! :\men. 

R. A-. 
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Och de stärkte sina I\änder ti II 
det goda verket. 

C':eh. 2: 18. 

A f FriJ: {GINe. 

J det fulla medvetandet, att Guds goda hand 
var Ofver dem, kunde Guds folk på Nehemias tid 
med frimodighet skrida till verket. och, fastän svå
righeter hopade sig öfver dem, dock bringa Jerusa
lems murar till fullbordan. Och i samma mån Guds 
hand får vara vår styrka, i samma mån den upp
låtes för oss och får blifva den källa, som fyller 
alla våra behof, samt tillika får vara vår tillflykt 
och trygghet, kunna äfven vi med frimodighet hålla 
ut i vårt arbete. Vi vilja därför, stödda af denna 
starka, rika och kärleksfulla hand, börja äfven detta 
års verksamhet både hemma och ute i Kina. 

Till Herrens pris kunna vi ock säga, att våra 
utsikter nu äro mycket ljusare, än de någonsin varit. 
Herren har gått framför oss och beredt vår väg. 
Ran har redan börjat lägga hednavärldens största 
nation till sina fötter. :Må vi därför ej afskräckas 
af onda budskap utan hålla ut, till dess verket är full
bordadt! Till missionsvännernas uppmuntran lämnas 
här nedan en öfversikt öfver stiillningen i Kina så
viii i allmänhet SOnt särskildt med afseende på mis
sionen, hufvudsakligcn efter ett arbete, nyligen ut
gifvct af J(ina Inland Missionen i ] ,ondon. Den 
inblick, denna öfversikt ger i förhållandena pil. mis
sionsfä.ltet, är .i sanning ägnad att vidga vår kun
skap om och öka vårt intresse för det härliga verk, 
som Gud i dessa dagar utför bland Kinas folk. 
;Vrå elen egga mången broder och syster att krafti
gare taga del i det stora verket l 

Det förödand e krig, ~om nu r~sa r i f j ärr;.t n vstcrn, 
har i hög grad dragit den all manna uppmärksamheten till 
förlIt Jillllfvre!:;evis obnda lander . .-\ tt den rysk-ja pa nska 
konflikten kommcr att medfö ra ~ tora och \'i dtgaendc fi.ilj 
dcr il) r vii riden, därom Hr intcl lvif\·eJ. :\I,ln inser Iiitt , 
dt frågan \"tter:;t lll'arken galler besittning'cn af i\Iallll
~churi et eller Korea, utan at t Jet kämpas 0 111 herravaidel 
i',f\'cr Ostasien..ia, kanske till och med i.",f\·er d ell slora 
världsdelen i des;; helhct. I denna I'raga spclar Kina en 
mycket \'il;t ig roll. Den makt, som behar~kar Kina. har 
n;imligen ijfver hanclcn i _~sien.. Detta gör det nu pflgä
cndc kriget sfi be tydelscflillt. ~\h'en om Kina lyckas be
\'ara sin ncutralitet. kan det dock sagas, all el ,ss öde Wr 
en I;'tng framtid nu afgörcs. . 

:\[cn undvr de t nati onerna :itricl;1 nm ];, lnlroilcll ö l\'cr 
h ina s miliUra och kc>mll1er~iella resurser, iir det elen kri :i tnH 
kvrkans plikt at t LimiX! för enlngeli.i seger i del ta s tora 
land. Diirigenul11 skall hon vinna ett inflytande (,fver 
kineserna, som kan leda dem i cn goel och sund riktning 
"dl ll:irigenom afviirja den 55 my ckct omtalade gula farall. 
Denna fara ;ir nilmligen ej af militärisk utan af mora lisk 
art. Diirför erbjuder ensamt evangelium e lt skyödsmedel 
c1:iremot. 

:'Il e I bli,ken på lI1i,sion;;arbctelS betydelse för l\:in;1 
linder d enn a tid kunna vi ej Yd n: nog tacksamma fö r 
det inre lugn, som under ck , iSla \\'n {Iren r;'ldl i I, lid e t, 
uch "om möjliggjort ett kraftigt och oa fbrutet a rbe te. 

L A iV D. 3 

Sm~i rre oro ligheter hafva visserligen ägt rum, men de 
haf\'a alla varit af mer lokal natur och icke alls ingripit 
hindrande i verksamheten. 

Ett hinder af mer allvarsam natur har dock under 
de senare åren börjat dyka upp, niigot som hotar att 
blifva en verklig fara för missionen. Vi mena den ro
mersk-katolska propagandan. Genom de katolska präs
ternas inblandning i po litiken och genom d et tryck, de 
utöfva \'id domstolarne, uppväda de my cken fiendskap 
mot sig sjalf\'a, liksom de gifva kineserna en falsk före
stallning om missionens syfte och mft!. Alltsedan år 189(), 
dä regeringen genom phtryckning af det fran ska Sände
budet upphvjde dem lill j;imnbördig rang med statens 
iimbebm;in , har deras ingrip;mdc i al lmänna ärenden ut
märkts af ett sUindigt hot mot regeringen och isynner
het mot all verksamhet~med andlig karakUlr. 

Af särskildt intresse aro de fördrag, som nyligen ill
0ath med andra makter, hvarigenom Kina triidt i nilr
mare beröring än någonsin fö rut med elen yllre viirldell. 
Den paragraf i fördraget med Förenta Staterna, so m rör 
missionen, är isynnerhet viird att uppm;i.rksammas. Den 
h-der, som följer: 

,,])en histna religionen, sasom den bebinnes af pro
testanter OCil katoliker, ]ar människan att göra godt och 
a tl gö ra mot andra, il vad !lian \'ill, att andra skola gj"ira 
!\lot en själf.» 

,,}Je, sum cJärliir i all sti llhet bebnna sig till ()("h 
söka utbreda denna religi J Il. skola ej pil nåt:0t \'i ~ Ul
sältas fö r ob hag cller. förföIjelsc fö r sin t\():; skull. 
II varken med borgarc af F ören ta ::itaterna ellcr kinesisk 
undersate, som le i\'er i enlighet mec'. kristendomens grund
satser, ma hindras fran at t undervisa andra i sin reli
gion ell er fran att utföra s,idana gudstjänstliga handlingar, 
SOIll sa mmanhanga med kriste ndoll1en~ sanningar. F i" r 
trons eller den kristna verksamhetens skull ma ingen 
ska das till lif eller egendom. H\'arj c kinesisk undersate 
har frihet att Wrena sig med den kristna församlingen. 
Kristna och icl;e-kristna skola i'i tnjut n. samma stallning 
inför lagen. De \'ise tillbörlig vvrdnad för ijf\'erhcten 
o,); lefvc i frec! och sam.ia llIed Il\"arandra! Medlemskap 
i den kristna församlingen skydda r e j mot ~ traff fiir bru tt, 
begilnget t,irc eller efter öf\'erg:tngen till histcndomen, ej 
heller fritager Jet frän skyldigheten att erJ:igga ~katt. De 
histna am dock fritagna fran s<'tdana pälago r, som afse 
llppehilllllndct af rcligiösa bruk , l1\'ilka strida mot del! 
kristna tron. " 

» ~\jssiOtl:irer skula ej blanda sig i de kinesi~l;a ;\ Ill

iJe tsm:lnnens ;lil1bctsförvaltning. Dessa fl ~ in ~i d a skola 
ej göra niigon skillnad mellan kristna och icke- kristna . 
De ,k, la tilliimpa lagen utan parli,; kh et, S~I att båda klas
,,,rna ma lef\'a tillsamIlIans i [rid och encl r:lkt. :\Ii;;sion~

saliskap frfln ]7iirenta Staterll<! hafnl f'ir missionc n;; be
drif\'ande rattiglr ct alt förv2irfva och besitta egendolll i 
helot riket. Sedan köpeord å ji rd \'cclcl'blirligell blifvit 
stä mpladt af' Ill\Tidighe lerna , ma de llJlpfvra sådana b\"gg
Ilader, SO l!! behiif\'as för deras goda \·crksamhet.» 

Mänga te ken visa, ,lt t Kina nu verkligen börjar 
\'akn;r fr fln sill mi\nghundraAriga söm n. F öljande kan 
gifl'a uss ett begrepp om den stora omhvälfning, SDIlI ItU 
försiggar i kin e.,ernas åskildninn- och Il~tjoll e lla lif: 

I. .l'ost\·;iscndet. som hel nyligen infö rt~, har ut
\'ccklat sig raskt. Tre hUI \d: :! ~ ti"irre cwh du l, belt <l 
IlI clllga InindrC' postl; \'nl" I: h:rf\'ll (i ppnab. 
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1. JarJwagsbyggandet har bedrifvits med s~ldan kraft, 
att den stora hufvudlinjen Hanl,o\'."-Peking nu ar i det 
Iliirmaste färdig" Shantung har fätt sin järnväg. Cant"ll 
sin, och kejsaren har för sin egen räkning till och med 
låtit b:-'gga en järnbana till kejsargrafvarna \"äste:" U!ll 

Peking . 
.3" Examensväsendet har vidare undergätt en gt;

110mgripande förändring" _~rhundraden igenom har all 
liirdom varit stöpt i stereotypa former. :\u ater börjar 
blicken vidgas. Följande frågor, hämtade från de senaste 
eX<llnensskrifningarna, mft tjäna som excmpel: Hvad be
tvdelse för Kina har den Sibiriska järnvägen och Nicaragua
kanalen: H \"ad betydelse för Fjiirran Ostern hafva kon
gressen i "-ien, Berlinerkonventionen och ~Iunroe-dok , 

trinen :; Hur ordnas i utlandet pressen, postväsendet, 
handeln, jilrnvagarne, bankväsendet, industrien och skatte
väsendet, och hur får Illan där trogna ämbetsmän) 

-I" Slutligen mft man ej lämna lir sikte pressens 
starka utveckling och växande inflytande i ett land, där 
det skrifna ordet från urminnes tider haft en sådan makt 
och betydelse. Utom regeringens officiella organ Peking 
Gazette, som ju ej är en tidning i egentlig mening, funnos 
för tio år sedan inga andra tidningar i Kina an sådana, 
SOlll utgåfvos af mission~i.rer. :\ll åter har på helt kort 
tid ett sextiotal nya tidningar kommit till stand, de flesta 
dock t"\"\"iirr under ledning af hedningar. Japanerna ut
M\"a nir n:ir\'arande det största inflytandet pfl detta Olll

råde. 
()ch öfverhllfn\d taget ;ir det till Japan, som det 

tinga Kina vUnder sig fijr att skafJ;[ sig upplysning. Ehurl\ 
kristendomen gjort ;otora framsteg i Japan, och flera af 
dess ledande män äro Kristi efterföljare, kunna japanerna 
l\;ippeligen I)etrakta~ såsom sa genomträngda af kristen
d omens ande, att kyrkan iit dun tryggt bn (jf\"erli\ta att 
vara Kina~ läcare och ledare" H vad \"i fil l t be\"ittna i 
Indien, d;ir en fm Besant, frikustigt understödd d in
hemska furstar, grw\dat ett läroverk med syfte att friimja 
hinduismen och motarbe ta krist endomen , de t :;unn<'. \"i 
frukta att fä se upprepad t i IZina i el\ ej alhgsen fram
tid. Skulle nämligen buddaismel\ börja utveckla ett kraftigar(; 
lif och bilda föreningar flir motarbetande af kristendomen, 
komme k\Tkan i sin missionsverksam!tet att möta mycket 
slörre svårigheter, än 30m nu aro fUrhanden. Af senaste 
meddelandel\ framg5r, att buddaisterna redan börjat triilla 
~lI1stc\lter i ett dylikt syfte. 

* * 

\"i lämna nl\ dessa fakta, "o m rijra fi;rh<'dlanc!ena i 
allmänhet i Kina, för alt siirskildt fästa I)SS vid 11\"ad SOI\1 

närmast sammanhänger med missions\"erksamheten. .\fven 
här har en stor förandring försiggfttl. i\Iission1iren behöfver 
nu ej längre förgäf~'es klappa pit slutna dö rrar. Han 
mötes ej i samma grad som förr af misstroende och 
fiendskap. Den gamla tiden , då evangeiii \"ittnen maste 
fly fdm stad till stad, och clfr de först efter lang variga 
I)ch talamodspröfvande försök lyckades f~1 stanna pEt en 
plats, Hr nu förbi. Svärigheter finnas jl\ äf\'en nu men 
iiro af helt annan art än förr" Nu behöfver man ej 
längre söka tillfällen till verksamhet. Svarigheten är, hur 
l11an skall kunna göra bruk (lf alla dc tillfallen, som själf
mant erbjuda sig. Det är ej svårt all vinlia tillhöra re 
uch anhängare; nroblemet ar, hur man skall kunna 

hindra, att Kristi församlil\~ unJer det allmänn,i tillnppet 
blir fördärfvac\" 

En lärare \"id en missionssk ola skrifver bland annat: 
" Hvad som ,ärsbldt 515.r oss med förvåning, iir det oin
skränkta förtroende, hvarmed de kinesiska lärjungarna 
omfatta sin utländske lärare" De tro honom \"eta allt, 
de tvifIa aldrig pft hans uppriktighet. Allt, hvad han 
säger dem, tro de. » Hur länge detta skall fortfara, är 
svårt att säga. Troligen iii" det öfvergaenJe. "\.tminstoll c 
har det \"isat sig , å på andra fält. !\{ell under denna 
tid kan den kristne läraren utöfva ett niistan obegransadt 
inflytande öfver den nu uppväxande generationen hus 
detta det äldsta och största folk i världen" Dessa \Inga, 
sit villiga att mottaga undervisning, sa if riga att lara, Sfl 
tillitsfullt tillgodugörande sig, h vad de inhämta, kunna vi 
väl försumma dem) Skola vi tillåta Wrr.ekelsens apostlar 
iltt för sina syften begagna sig af denna kris) 

Att shäl ämbetsmännen som folket nu ilro gynn
samt stämda mot missionen, framgar vidare af följande 
meddelanden från fältet: Kanslern för examensväsendet i 
provinsen Shensi uttalade nyligen i sitt offentliga afskeds
tid till studenterna sitt gillande af kristendomen och för
klarade dem t. o" m" hafva rättighet att. om de så önskade, 
förena sig med den protestantiska fiirsamlingen. Vi erinra 
oss, Irurll fiir endast några ftr tillbaka läraren Fann i 
TongchQ\\", då han bebnde sin tro för då varande kanslern, 
genast beröfvade:i sin grad och för all framti d uteslöts 
frEm de lärdas samfund" När man nyligen visade guver
nören i Hllnan en viss mi,sion,; ~tadgar, ,;;tc1e ban: 
><Föröken ant,t1et af edra kapell; ,;t fort I kunnl;n ! Ju 
flera I byggen, dess b:ittre: , Samma provins, I\\'ars I;irda 
förr gingo i spe tsen, då det gallcle att motarbeta nli~si onen , 

\"isar nll elen ~Wrsta mottaglighet för evangelium" I cn 
nyligen utgif\"en bok med tite"]: ,"Lil\\nen d e kristna i 
fred t, ha fva studenterna t. o. \\l. gjort sig till fi) res prfd,al"c 
fijr kri,tendlJm en. I \"astra I,-ina, cbr en rnissionslabre 
skulle gifva en serie förelasningar (ö r stadens Wra re ,)Ch 
ståndspersoner, erbjud sig pre l-ektcl1 aU: medelst en pro
klalllation befalla studenterna att nal"vara. För endasl 
kort tid sedan hade ett sådant tillmötesgåend e va rit en 
Llmöjligbet. 

Ett viktigt be\"is f!ir kris tend omen" \'~ixandc infidand e 
at- den ';fantliga spridning, b ibeln och annan klistlig 
litteratur hafl under de två sista aren. För 2 J elr sed,ln 
utgingo b ibeln och delar (braf i blott 100,000 ex. L nder 
ftr I tj03 utsänd e bibelsäl\skapen öfver 1,OUO,OOQ. Annan 
kris tlig: litteratur har ocksft ha ft sto r afsiitlning. Sä llskapet 
((j r spridande <if kristlig" och allmannyttig kunskap uigaf i 
tryck under år 190,) ö f\"er 25,000,000 sidor. De iifriga 
traktatsällsb pens publikationer nppgingo uck,å till millio ner. 
Dessa fakta äro vä.rda att be,lkta i ett land, so m gjOrt 
sig kilndt [ör sin ytterliga konsen"atism saviiI i frfl ga IH1\ 

religion som politik. 
Trots denna Ilfancliga spridning: af Guds ord skulle 

det dock, om elen icke ökades, dröja öfver 200 är, innan 
hvarje individ i detta stor<t land komme i besittning af 
nagon del af bibeln - och under så lång tid hunne 
många gen erationer nedstiga i grafven utan att haf\"Cl Ou 
sanningens ord. Skall evangelium bringas till denna 
generations k;innedom, måste därför mi,sionen bedrifvas 
med mycke t större kraft, iin som nu iir t:1\\el. .Endast 
!lagra \"eekor efter sec\ar) budskapet om biskop Hanning
to ns Jöd natt Engl and, h,!de 50 ung,i mä'n anmält sIg 
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att !ra ut till .\frika 5Gm missioniirer, Ihad hindrar, att honom, som han har ä lskade och sa troget följde. i\Hi 
den stora förföljelsen Kin a kan hafva sa mma verkan vi. som äro kvar. f~~L en tro som hans, en KristLlskarlek 
bland oss: som hans ~ 

H vad llllSSlonen i Kin a bchöfl,'u' fUr att kunna g-öra 
öruk af de niistan obegränsade möjlighe ter, som nu öppna 
, i" , är förstarimin!! af arbetsstyrkan, Pit mimga st~ill e n 
h;~r arbetet I':i~t till sadana dimensioner, a tt de nm'arande 
krafterna redan iiro alldeles o tillr;ickliga , Sko la frukterna af 
arb e tet i det förflutna kunna insamlas, och skola de nya 
hafve n fvllas, är det nödvänd igt, a tt större förstärkningar 
utsa ndas.' Detta hafva missionärerna i Kina insett, uc h 
dä rf!) r ha fl'a de vänd t sig till hemlandet med ett kraftigt 
upprop, Kina Inland Missionen har afski lt en bestamd 
tid hvarje vecka till gemensam bön, att skördens Herre 
må sa nda arbetare i s in skörd, Kommer icke också 
Herrens ka llelse t ill oss a tt vara med ~ Vilja vi ej förena 
oss med denna bedjande och kämpande skara för att, i 
h vad på oss ankommer, med all kraft bidraga till, a tt 
J es us Kristus sna rt må blifva k;ind för hvarj e själ i Kina) 

från hemarbetet. 

,\ te r har en va rm missionsl'ä n (d. 1:2 d ec. 19°4) fatt hem
b ud. n;imligen regementspasto rn, fil. d:r GlIstaf BergströJ/! 
fr:ln :\.rboga, sedan några år tillbaka ombud för S. M, K. 

:'lIed honom gick en uvan lig personlighet ur tiden, 
cn man i besittning af s tor Wrdol1l oc h framståe nde både 
som forskare, talare och skriftsta ll are, Om hans grundliga 
insikter och sallsporda tlit vi ttna fler~ 1 gedigna histo ri~ka 

uch kulturhistorisk a verk, 
~För omkring 10 f11' sedan genu mgick cmell er tid p,l,;tor 

I\ergs trlim en andlig kl'i" som omges talta de hela hall~ 

liC åskadning och lefnadssiHt. Från denna tid ,ifverlam
!lade ha n sig med ande, själ och kropp, t Gud , De 
gam la intressena fingo vika för Guds rikes intrcssen. 
:\lIt an nat ble f honom smat t oc h betydelselös t. S in 
pe nn a helgade han at (im!. ,\ f ~W rt andl ig t värde [i n) 
(Jck de arbe ten, som de s ista ;tn.:n utgiitt ur hans ha nd , 
Vi \'ilja endast erinra om ha ns utlaggnin g: (ifve I' R o m.l re
Lref",:l. En !rlödande nitalsbll för själars fra l s n i n~ fvllde 
nUll1cra ha ns ~ ~j~i l. Vid hans gri ft kunde det 0(,1; llIed 
,ca nIling <i!ras om hono m, a tt han med si u brinnande 
ICSUStrO, sil~ allvarliga gudsfruktall " ch s in värlcl sförsaka ncl e 
'\'andel gick som en lefvandc: protest Ill Ot d e många, som 
för tiden g l öml1l ~1 e \'igheten.. och mo t dem , som tro ts sin 
narnn kristencl olll Il' fva utan G ud i va rl den, Ensam (Jch 
o förstådd fick han för ijfrigt gå, :'\Iotståncl rönte han, 
lch begabberie ts erfarenheter l'O ro honom ej frammande, 

.\Ien att han S;t fick lida för Jesu 113mIl., skull, framka llade 
hos honom endast g liidje. 

Mycken vä lsignelse följde iif\'cn hans sp{lr, och för
I' isso ska ll ii nnu rik frukt uppväxa genom den tr;igna 
cI' i"bebs;ldd , som han biide !renom sin a ord och hela 
,in" person uts5.d d e, Fattiga, "j l7kir och döende V(.l!'O han~ 
utkorade ~ilsklingar; dem bar lIan i sina bii ner fram till 
Gud, ja, at (km offrade han hufnldp'lrten af s in prästerliga 
,C!ärning-. 

Lik:;u lll lIan [1' [1';1(, cl0i!' hall "dig i elen tru, h:ll1 "a 
"fijrbeh?tlhulll be kant. Namnet IeSlis var det sis ta onl, 
so m i!ick ö fl 'c :' h all S lii p!':lr, Xu ~\r hall h e lllm a Il'" 

'----.-<' --===/ '---== ~ -4::: ," 
.--/ "~ Brefafdelningen ~%Z--' 

c./ , ,2/ 
,,~-~ =--:::-- --- . 

.----- -....., ---- / t' ' 

Kinematografbilder. 

Ett helt år har rullat in i evigheten, ~edal1 jag sist 
meddelade mig med Sinims Lands läsekrets, 

HurLl mycket har e j tilldragit sig under dessa ,) 0 5 

dagar' 
Om bara ett hj;trta skulle öppna sig, h uru mycke t 

sk ulle det icke kunna tälja af nöd och näd, som han, 
som delar ödets lotter, i' I'ishet dela t ut under detta 
ftvdda å r' Bäst ä r d ock, att endast Fadersögat får Wsa 
hjärtats s lutna bo k, han , SOIU fullkomligt fö rstår' dess skrift. 

Arbete och h vil a hafva omväx la t. Denna gäng trol 
jag dock, att jag la te r arbetet s tå i sk ugga n och i stället 
talar om h vi lan , vederkvickelsen , uppmuntran, ty äfven 
såda'n t delar han , vå r s tore arbetsgifvare, ut ilt h var och 
en, sasol11 han behöfver. 

Vägen till K:uling . 

E fter llägra manader::; s tudie r, bybes\,ik ()ch åtski llig t 
annat , som förtager kraft och Icfnadslust ilo~ den en
salllme arbeta ren i ett hedniskt la nd , hade arven jag i 
s lutet a f maj Illog na t för en t ic! af I'eclerhickelse, I s~i ll
skap med fröknarna .-\ , J a nzo n och E. Bur~' ll från Yung
ning före tog jag en resa till kus ten, Vi fö ljdes å t till 
~hanghai , där seda n va ra vagar skilde:;, i det att d e 
reste till Chefao och jag n~go t sena re till Kulingbergen 
i Kiangsi. Tvi't \'yer fra mstä lla har för lasarell \'iigen 
upp ti ll sanatoriet Samt e n d el af själfva platsen med 
dess lilla natla, i korss til byggda kyrka , d ä:' d en till kropp 
Gch själ trötte Sio nsvandraren kan fa sitta ned och sjä lf 
taga emot lifl'ets ord fran a ndras läppar, ja, dricka, till s 
bägaren flödar ö fver igen, och han a ter känner "ig rus tad 
att stå en dust med mörkret~ andemakter. 

Denna sommar hade en ta lare fran det beryktade 
Kes\\'ick i Englanc! kommit för att I"ederkvicka de bland 
hedendom och mörker kämpande ljusbärare, so m hade 
sa mlats pit de o lika sana torierna för att häm ta nya kra f· 
ter ()l:h nytt mod för kommande arb ete, .·\ntalet missio
J\~ir e r, , Om frå n 1,lndcts olika d el ar Ilade 'samlats i Kuling, 
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\'ar omkring 500, Anda ned ifr~lIl Hai-nan pä Kinas 
södra kust till de nordligare dela rna af mellersta Kina 
voro represen tanter 1;omna, i\iissioniirer, tillhöra nde 2 o 
- ,)0 olika Sällskap, samlades i endräkt i den lilla kyr
kan, Den 5.lderstigne missionsvetera nen lyssnade i stilla 
andakt sida vid sida med den nyutkomne, oerfarne mis
sionilrskandidaten , till den ~nnu unge och kraftige pastnr 
,\rthur Holden, som med sin djupa andliga erfarenhet 
så talade till sina åhörare, att de blef\'o fattade af den 
Gud~ kraft : so m fyllde hon om sjiilf. 

Kl. 1/2 ; pEr morgonen ringde de \'ackra kyrkkl nc: 
kurna första g~l ngen till bönestund, som började, när de 
Ijödo för andra g§ngen k1.;, D§ ned bads kraft öf\'er 
dagens möten, Kl. I l h(ills det andra mutet och pä 
e, m, !;J. et det tredje, 

Att se en hel kyrka fylld med missionärer, som 
sjiiliva tö rstade efter lifve ts vatten, \'ar i sa nning en öf
vcrvilldigande a nblick, Talaren målade H erren Jesus i 
sådana sköna färger, att hjartat f\'lld es af I ~ingtan efter 
att blifva honom mer och mer lik, Och d å han en af 
de sist,r dagarna uppfordrade de åhörare, som antingen 
Inistat den andehaft, de agt, eller som ännu ej tagit 
emot den Helige Ande, att högt eftersäga en kort bön , 
som han ville föres tafva, i öfversättning h'dand e tlngef~lr 

sa : "H erre, jag tager emnt din Helige Ande, tag du 
sedan hand 0111 mig ;; , (eng,: I take it, Lo rd, undertake 
fvr me), hördes frän kyrkans aila delar ett sakta su,; af 
dämpade röster, SOI11 e fterstaf\'ade denna bi.in, D~lr voro 
många, (hiram ar jag öf\'ertygad, som enlOttogo en \'äl
signelse, som de ej fö rr erfarit, Det {il' nämligen stiin
digt mer nad, mer kr,lft, mer fröjd och frid att ra för 
den, som söker darefter. Dessa möten varade en hel 
vecka och afslutades med gemensam natt \'ardsgång, Pastor 
Holden I~ilnnade sedan Kuling för att besöka andra sana
lurier ' i östra och södra E.ina. Han hade redan besökt 
ett i norra delen af landet. innan han kOlli till Kuling , 

Villorna ofvanför kyrkan, KUling, 

Sedan mal) stt blif\'it fÖl'lIyad vch ,tärld till d en 
inre människan, kunde man bijtja tänka pfr de lekamlig;l 
behofven. lJ ppfriskande bad i de brllsa nde fjäIlforsarne, 
klättringar i d e branta bergstigarna samt utflykter till de 
sköna ut,ikterna fr im o lika IJergstoppar upptogo en ;:tur 
del af dagarne, 

S tundom sänkt(; sig 1ll l) lnen ned, rullade mjuka och 
homulIslika in i dalkjusurna, du lde de sma In'ddo rna för 

nyfikna blickar, hindrade promenaderna ~t de villsa mma 
stigarne samt utbredde sig som en latt dimma l vara 
bostader. 

Dit upp bland bergen n[t r ej "orIet fran de trflllga 
ai Eirsgatorna; där höras inga afgudatillbedjares ska rande 
missljud; där grinar ingen lekamlig nöd den trötte i an
siktet; där slipper han pl§gas af allt n' öjligt, som ar en 
ovillkorlig följd <lf arbetet i ett hedniskt land, De friska 
\'indarne måla irter rosor på den bl eka kinden, och elen 
"könhet, SOI11 naturen bjuder, vederkvicker ett törstand e 
skönhetssinne. 

Tretusen femhundra fot öfver hafvet - elt godt 
stl'cke närmare himmelen an \anligt~ 

'ådana förhållanden , so!n of\'an beskrifvits, böra ju 
göra den jordebundne Sionsvandraren mer fri fdn gruset 
och mer färdig att, då han åter nedstiger till den dii
cncte världen, vandra, »s§som lian van drade», 

Sin-an Hsien den .) no\'ember I 90-'1, 
Sig rid Ellgström, 

Hanko\\' den (3 nov, 1C) 0 -I, 

Alskade \'ä nn er i Herren I 

»Anda /Jitin/ilis /1<71' IIC1'1'eIl hillpi!. » 

:\{edan vi dröja några timmar här i Hanko\\', \'ill 
jag begagna tillf~lIet alt sända Eder en hälsning för att 
omtala, alt Herren i stor nåd fört oss säkert ~illd<i hi t. 

Vi lämnade Shanghai d, 4 no\', på kvällen och ha 
haft en utomordentligt god resa uppför f1 odc n, Har 
förmånen resa i sällskap med d:r ud l mrs Carr fr a n Honan, 
De gifva mig cten mest karleksfulla hjälp i hvad SOIU be
höfves, Vi fortSätta i morgon bittida, vill Gud, llIed j:illl
\'ag till Honan, Och pa elen plats : dar d:r och mr:; Carr 
l:imna mig, hoppas jag, alt n5.gon af bröelenra fr!in vån 
falt mt)ter, ».''I,lIt har Herren väl beställt, » l\'Ied undantag 
af att jag vid landstigningen i Shanghai förlorad e en aj 
mina I?rclor (eg, en korg), har allt oskaclaclt kommit S,l 

langt som hit, lwaröi\-er jag ar innerligt glad och tacksam, 
Det förlorade torde Hnnu genom polisens fö rsorg ater
fi nnas, iVlen det ar kanhända ocks§ den förs ta I~ha , 

Herren vill gif\'a mig, att "med glaclje utlriircla min,r ägo
delars sköfling" , Allt tjanar förvisso [ii i del biis [,l. iifven 
UI11 vi ej genast 5e det. 

\-i tillbringad e nägra skö na dagar, i 'hanghai, Hem
met där var öfverfullt. Dagen innan vi kommo, reste _I 
,';venska bröeler till Shansi i Helgelseförbundets tjänst. 
i\Iftndagen d en. 3 I ok tober reste 7 engelska bröder till 
Ganking, och elen .3 november [oro 10 systrar till Yang
eho\\', Sil voro ock här en hel del aldre missionärer. 

Innerligt tack ft;r a lla ed r:l förbö ner, SO I~1 H e rrcll 
liklig'en besvarat I 

Eder i Herrell 
tJra ria :\~l'lill, 

* ;iC 
%: 

Ctdrag ur enskildt bref frå n fru Amw Ha/mc, 

1shi den l , ) ' oktober 1<)0-1 , 

, , , , Vid sturmötet i bö rj au a f m il llau cn fin ,"' ) \'1 

:; IJJjell inviga vär t Il)' ::\. kapel l. Som du nog hön, il :/l' 
e tt n\'tt h u~ hyrts i Ish'i, som vi nu bebo, ::iystl'llrna 
ha fi:1:tat in i det ga mla , Del nya huset ligger utm ed 
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g;jtall. uch åt denna öp pn;ls cWrren till kapellet, S<"Hll JU 

ii I' mycket !:im pl igl flir kommande och gåend . 
. \xel kommer val at t sk rif\'a utförligt om mi.lIet , sil 

jag vill nu e nda"! nam na något d~irom. Det var en 
\'; ilsignad sanwaro . De flesta af mötesbesö karne ko m mo 
pit fredagen den ; oktober. På lördagsmorgonen kl. ; 
I)lin och hälsningsm ö te af .-\xel, pa f. m. predikan af 
.\. Berg och Chang S. S. .'\. Be rgs ilmne var : "Jag ar 
vLlrldens ljus », Changs: "Ordels dörr örpen bland hed 
n ing:Hn'I. » r:l :;ö ndagen pred ikad::: Axel öf\'er texten: »I 
;ire n \'arldens ljus » samt s ilf\'e rsmeden King öfver :trnnet: 
" l\:~lrlek till \'åra fiender. » .-\I1a dessa möten voro mycket 
\' :ilsignade och Wrorika. Sft höllos en del andra möten , 
vit tn esbörds- och prisrnöten liksom möten angående fiir 
"~lrnIingen s angelägen heter. .·\tta miln anmalde sig till att 
P;l egen sold gå ut en månad för att p redika e\'angeli um 
och salja böcker. i\Hl G ud valsigna dem! P å söndagen 
döptes I män· (Jch :2 kvinnor. Den ena af dessa båda 
:ir en ung fiicka , som iir förl o fvad med vå r b re evange 
list L ill- iang-t sai. På söndags e. m. fir ade vi H errens 
na tt \'a rd sa mt \·:tlko m na de ibland oss \'å ra 9 nydöpta svsko n. 
:-;:Isom m ötesd agar voro utsat ta llirdag, sö nd ag och m3 n
da~. M cn till följd af regn vader hafva \' ~tra gaster lämnat 
, )~S förs t i Jag, torsdagp!1. V i hafva dessa daga r ila ft 
n;lgot ö f\'cr 100 personer i maten och i nattl ogis. e nder 
taå ltiderna gick allt sEl lugnt och st illa till. Vi tillsatte 
vardar och drdinnor bland man och kvinnor. U nga 
troende män passade upp vid bordet, medan andral 8gade 
maten. Herren vare tack och luf för allt: 

För S. M. 1(:s mlSSlons- ~ 
~ och bönekretsar 
Tacksägelseäm nen : 

h ir ~ ltt missionsarbete t uncler det flydda a ret f[l t t 
bedrif\'as i lugn och [.:il' all va lvilja , som vf! r; t rnissionarer 
rönt både fr ft n mvndigheternas oe h det kinesiska fo lkets 
sicla. 

F,jr at t så m änga med villi~hel lyss na t till uch be 
g:l rt t!l1<krvisning i evangeliu m, och för ntt så många 
kllnnat upptagas i försam lingarna. 

För at t Herre n flterstä llt dem ar vära syskon ute 
på fa lte t, sorn varit särskildt klen a, och för att br. Erik 
F o lkes halsa i hemlanclet betyd ligt fl\rba tt rat~ . 

rör de medel, som gifvits till arbetets bedrif\·ancle . 
FOr d e nio ny ligcn dOpta i IsM och för de fl ttt 

man , sorn clar erbjudit sig ti ll frivillig e\'a ngel isttjii ns t 
'-sid. 7). 

För a tt Herren i denna sta d gih' it liimpliga Inkaler 
(s id. ~). 

För uppmuntrande erfaren hete r, som sista tide n gjorts 
Haichow och S"'1ta71 H,im. 

hir att Herren lyckligt fört syster :'I'rari a '.\ y lin till 
Kina. 

Böneämnen: 

Um e n ri k anc1elltgj utelse öfvcr d e kara nmslOl1S
arbeta rn e, deras infödda medhja lpare och de små fö r 
samli ngarna. 

i\tt de, ~0111 lll1der det gi:i ngna ~tre t vunni ts, m:l be 
fästas i tron, och att många unde r det IHl ingångna ä ret 
mft vin nas för l\: ri s tus . 

L .-1.V D. 

F Li r "kolan fö r utbildand e ;I f inriiclcla 
S0 m P;l nyåret sktd le (ippnas i Yllneheng. 
och ~i1dre, SU !1l i missio nen,; skolor erhålla 

För nya sk olo rs Oppnand e, cliir ibl and 
För arbetet i op ieasy lerna. 

evangelis te r. 
F ö r a lla barn 
undervi sning . 
Sinan Hsi en. 

,'\tt fU r missionsarbetet e rforderliga mede l alltjämt 
m;l gifvas, och att i hemlandet flera af G ud , fo lk mft 
\'ilcl;as till /!ön för llerrens \' erk i Kina. 

Fur bl'. R ikard A7Idel'ssoll , S<lm, \'ill Gud, den 10 

jan . ;lntr~lcler resan till Kina. 

A11l1U]!all. 
»Sinims Land, Jfissiomblad för Svenska Jlfissio 

710/ i Killa" börj ar med år 11)°5 sin Io:de ilrgang och 
ko m mer, vill G ud , att liksom und er föregaen de år utgifva,.; 
rned ett nummer i början af h va rj e månad. 

Tidninge ns hllfvudsakliga uppgift blir arven hadan 
efter att redogöra för missiotlt1t i I(i1la. 

Tidningens pris hos redakt ionen ar för helt år I kr. 
0ch för halmr 50 öre. Fur dem, som p renumerera pa 
poste n, ti ll komrna 35 öre i postporto . 

P renllmera ntsamlare erhålla hvart 6:te ex. gratis, n;lr 
de insanda rekvisition direkt till redaktionen, som d1\. be
talar post portot. '.\är mindre än 5 ex. tagas, bör p renu
mera tionen ske pä posten . 

Sanel till Finland , :;\' o rge, Danmark, Amerika och 
Ki na kostar ~ Sinims Lmd>o kr. 1,80. 

Rl'daktio7lt1l. 

Redovisning 
. tör influtna medel till " Svenska Missionen Kina " 


under december månad 1904. 
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Väckelsen Wales. 
Det är underbart, då Herrens Ande kommer 

öfver en församling, men ännu större är det, då 
han griper ett helt folk, som nu synes vara hän
delsen i 'VITales. Denna kraftiga uppen barelse af 
Guds rike är en frukt af uthållig, brinnande bön. Allt
sedan den stora väckE'lsen 18.59 hafva nämligen 
ständiga bönemöten hållits öfver hela \\Tales, att 
Herren måtte sända en ny kraftig väckelse öfwr 
lalldet. Må. den rika bönhörelse, som nu kommit 
vara bräder till del, tjäna som en kraftig uppfordran 
äfven till oss. :;\1å a11<1, som sörja ötver den 
andliga slöhet och likgiltighet, som synes vara 
på väg att bemäktiga sig Guds folk i vårt land, 
af detta hämta en uppmuntran och eggelse att 
med allvar ropa till Herren, att den Helige Andes 
nådeströmmar måtte nå äfven v§. ra bygder. 

Men skall en sådan välsignelse komma oss till 
del, måste domen börja på Guds hus, Det är Guds 
folk, som först skall väckas. renas och he1~'as för 
att kunna brukas som Andens redskap till syn
dares frälsning och Guds namns förhärligande , 
Hur detta skall gå till, har Herren visat oss i 
:\.pg, I: 14, 

På samma gång vi sålunda i bekännelse och 
bön begära välsignelse för egen del och väckelse 
bland vårt folk, m å. vi ej glömma att bedja om en 
kraftig' ancleutgjuteJse på miSsionsfältet, att vi äfven 
där mfttte få se strömmar af välsignelse, liknande 
dem, som nu utgjut as öfver \Vales, 

För att gifva våra läsare en föreställning om 
karaktären af denn a väckelse m eddela vi härnedan 
nr en engelsk tidning en kort skildring däraf, som 
en känd missionsvän lämnat efter besök på platsen: 

Man maste se d enna \'aldiga rörelse för a tt förs tå 
den , Jag sa tt en hvard agsafto n i ett sto!'t kapell, a lldeles 
öfverfullt af fol k, De rymliga laktarne voro full sa tta af 
e7ldast mäll med manliga, allvarliga d rag. De samta lade 
ej , ingen vande h\Jfvllclet för at t se på sin granne; lwar 
och en tycktes vara helt och MIIlet upptagen med Gud, 
N edre botten i kapellet \'a r ocksä till triingsel fylld, Där 
sag man man oc h b'innor af a lla ' samhällsk lasser. .\lIa 
tycktes hafva blott ett ma l: a tt fä m öta Gud, En känsla 
af bäfl'an grep mig ov illkoi lig·t vid åsy nen af allt 
el etta, 

Intet formel t uppnande af mö tet agde rum, De när
varandes hj är tan voro öfverfulla" och H.n hHr, än dar brast 
nflgon ut i lof och pris till Herren, Iwars n~irvaro 

var kraftigt förnimb ar. En herre, som kommit frä l\ Ox 
ford för att med egna ögon se denna v:ickelse, sade: 
"Dessa mä nniskor bedja ej för att blif\'a h ijrda af män
ni~kor. De aro fullkomlig t oberoende af, hvad andra 
tänka om dem, De tänka blott på bönhiirelsen, ej på 
ähörarne ,> . Ja, så var det. Stund om 1';Jr dct, so m om 
en väldig våg af helig andekra ft fa ttade alla de försam
lade, Utan nagot mänskligt a tgörande, utan n§gon yttre 
påtryckning började stundom näs tan hela försam lingen 

bedja högt. TlIidt under allt detta fick man se än en 
man här, ä n en kvinna där stiga upp och afgifva vittnes
börd om att de gifvit sina hjärtan åt Herren, I de 
flesta fall skedde Hfven detta utan patryckning a f män
niskor. Stundom förekommo sång och bun samtidigt, och 
dock uppstod hä l vid ingen oordning, Ofta sjöngs samma 
sa ng om och , om igen, tills den riktigt grep hj:irta na, 
Sångerna togos upp utan något tillkännagifvande an här, 
än där i försa mlingen, Ingen orgel fanns, och ingen be
höfdes heller. När det, på sU tt som har skedde, sjunges 
till Herrens ara . är orgel iifverflöclig, till och med 
olämplig, 

Vid tre af d e mötcn, jag besi.ikte, var icke Evan 
R oberts när varand e, ej helle r nfigon af hans tre med
hj;ilparinnor, som bruka leda så ngen. Gud \'ar dock 
där. Och ehuru R oberts ej, som man hade väntat, kom, 
till e tt eftermicld<lgsrnöte, hördes inga uttryck a f missra k
ning, TItan kä nd e Herrens n~ir\'aro, och därmed va r man 
nöjd, Vid de två morgonmiiten, om hvilka jag fick va ra 
med, \'ar sam ma a nde radande, Den H el ige Ande var 
ensam ledare vid mötena, F olket kom til lsa mmans, och 
sa ng och bön flödade fl:å ll deras hj ä rta n , Tyst och stilla 
inträdde' de i salen, intugo sina p latser och böjde sin ,i 
knän, E fter en kort stund fi ck man hij ra an en kraftig 
bön, an en ljuil ig sang, eller ocks5. I ~is t cs några verser 
eller ett kapitel \1l' bibeln, Allt skedde i den fullkom
ligaste harmoni och med den kraft. som endast Guds 
Ande gifver. 

Robcrts sjalf var så enkel och naturl ig ~om ell 

ba rn , När han kommer till ett möte, gör han aldrig 
nägot afbrott i det, som försiggå r. Ingell upphör mcd 
at t sjunga , bedja eller a fgifva sitt vittnesbörd, darfö r att 
han infunnit sig, H elt s tilla vän tar han , till s ett ögon
blicks' tystliacl intrii cle,r. D tl uttalar han n5gra enkla, 
l;raftiga ord, Han ;ir icke alis vältalig, men ha ns ord 
komma med en sacla n kraft, att de ovillk or ligen vacka gensl'ar 
hos försa m lingen, I bland fra mkastar han olott en frflga, 
på lwilke n folket genast är redo att Sl'ara, Man mr 
ofta se hon om öpp na sin bibel för a tt liisa därur, eller 
ock satter ha n sig för sig själf på cn nndangömd plats 
och förblifver så i stina bön, H an tror obet ingadt på 
:\ndens I~cl ning och förstår konsten både alt I'an ta inför 
Herren och att vanta efter Herren, 

Helt nara mig kna biijd e en liten gInpp, D e bad \> 
för en man päläktareil, K ort clarpä res te sig just den 
mannen och afga f vittnesbörd om a tt han mottagit friils
ning, Själf had e han ingen vetskap om a tt han varit 
föremå l för d en lilla gruppe ns förbö n, 

D e I; \'innliga medhjälparnas sang var mycket ande
rik och kraftig',AJ\' en de följa i allt Andens ledning, 
Ingen tillk iinnagifv er, a tt de ämna sjunga, De afl'akta 
blott ett lämplig t tillfälle, Af a llt tick man det intrycket, 
att det var Guds mak tiga hand, som ledde det hela , 
Ja, män niskan skall blifl'a till in te t, och Herren allena 
ska ll blif"a stor och harlig, Här fördes ens tank ar ovill
korligen till baka till den första pingstdagen, Om dc 12 0 

I:irjllngarne WSil vi: »Och de vordo alla uppfyllda med 
ele n H elige Ande och begyn te ta la pa andra tungomftl, 
efter som .\nclen gaf dem att tala», Inga lärda afha nd
lin ga l' , inga vä l inöfvade körer behöfl'as, där Guds Andc 
tinner llppgirna hjärtan, hvilka han får ta ga i besittn,in g, 
och lä ppa r, som stä llas till hans förfogande, Dryckenskap, 
trä tor, ,\'ordom och and ra svnder fh' för H erre ns p.är
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varo '''). H vad är hemligheten i denna rörelse: A män
niskans sida: trons uthålliga bön, ä Guds sida: bönhö
relse enligt hans eget löfte. 

Missionärsbröllop V\Jnc~eng. 
(Se bilden " första siclan.) 

Från missionär Jakob Biillings och fröken Inez Berze
lius' bröllop, som den 2.5 september firades i Yuncheng 
i makarna Sandbergs hem, berättar en deltagare i en
,kildt bref följande: 

Ida .\ndersson och \\'erner \Vester bundo dagen före 
gasternas ankomst guidander, som hängdes upp nlIldt 
omkring gården. Utanför ingfmgen till huset uppsattes 
kinesiska kulörta lyktor. Nar så g;i sterna infunna sig pä 
aftonen, såg det öfverallt riktigt festligt ut. Det svaraste 
för värdfolket var nog att skaB'a sofplatser fLt de många 
gästerna. De europeiska voro 2.5 lill antalet. Med de 
kinesiska bIer det öfver 50. Afven missionär Hahnes 
barn \'oro med, och dessa små, som eljest standigt gii 
hemma pa sin egen gård, voro högligen fUrtjusta 
öfver allt nytt, som de tingo se. Icke minst \'oro de 
made af de ankor, som funnos pil platsen. Ett par af 
barnen hade aldrig förr sett sådana. 

lIIen nu om sjalfva bröllopet. Strax efter det)ine
siska mötet - den 2.5 sept. inträffade nämligen på en 
söndag - samlades alla gasterna i matsalen, där de 
bjödos på kaffe. Sedan gjorde man sig litet i ordning 
för hiigtidligheten. De flesta iklädde sig I)usa siden
dräkter. *"') 

Det största af Sandberg;; rum var ordnadt till förmak 
samt prydt med stora solrosor och grönt. Den s\'enska 
flaggan hängde öfver konungens och drottningen~ porträtt. 
Kl. half 2 kommo missionar Berg, ledande brud en, och 
missionär H. Linder, ledsagande brudgummen. Pastor 
Sandberg,- som s kulle förrätta vigseln, stod så ~a tt saga 
inbäddad i grönt bakom brud pallen. Just som brudparet 
kom in, uppstämdes Ps. 33: "Jag lyfter mina händer" 
o. s. v. Efter vigseln talade pastor S. öfver Jak. r: r / : 
»All god gflfva ocb all fullkomlig skank kommer ned 
ofvanefter fr5.n ljusens Jader, hos h vilken ingen förvand
ling finnes eller nll.gou växlingens skugga » . Sedan sjöngs 
den kända sången: »Alla Herrens vägar aro sanning, 
trofasthet och nåd " . Det var så tyst och stilla i salen, 
en riktigt Ijuflig och dyrbar stund. Inga ~utomstäende» 

\'0[0 med. De kineser, som voro narvarande, \'oro alla 
troend e. Sedan brudparet mottagit lyckönskningar, upp
stämde missionär A. Berg: »Glad sflsom fi'tgeln » o. s. v. 
Kl. half 4 intogs middag. Och det var en verklig bröllops

" ) I tidningarna linna vi 111<;n;;;a talande exempel pil hvilket 
afbräck synd och last lidit genom denna väckels", samt huru lycka 
och glädje inträdt i hemmen och i samhället. 

Klubbar stängas, söudagsnäjen upphöra, krögarue förlora sina 
kunder, teatrarna stå tomma, polisen har ferier, rättegångarne hafva 
nästan upphiirt . I stället för s\'ordom och förbannelser hör man 
siinger till Herrens ära. Gamla skulder betalas, o\'änner försonas. 
Hemmeu blifva snygga och rena. Guds församling har blif\'it upp· 
v.äckt och helgad samt har tillväxt i iure ocn yttre styrka. I de 
olika kyrkorna i Syd- \Vales räknar man redan omhing 32 ,000 ny· 
'·;;ckta. 

.,~) Siden är mycket \'anligt och billigt i Kina. 

middag, som gjorde den r 8-arige kinesiske kocken all 
heder. Matsedeln \'ar följande: H önsbuljong med smör
gås, r?trstek, ris och söta potäter, kaninstek, In'ita bönor 
och spena t. Desert : inkokta päron, drufvor och tarta 
samt färsk frukt , till sist kaffe. Smör hör till de läcker
heter, som icke bruka förekomma i det lilla missions
hemmet i ""uncheng, men till bröllopet hade fru Hahne 
förärat vilrdfolket en liten kruka. -- Under middagen 
höllos tal af Aug. Berg. Axel Hahne och G. A. Stal
hammar. 

Efter middagen bars orgeln nt på garden, de kulörta 
lyktorna tändes, och snart brusade orgelns toner ut i den 
tys ta aftonen. Det va r, menade alla, en oförgätlig 
stund. En liten syskonskara var det, som här var samlad. 
och som fröjdad e sig inför Herrens ansikte. 

Men SIlar t, ack, sa :mart skulle ensamheten och 
hvardagslifvet med dess arbete och mänga plikter a ter tag,! 
ut sin rätt. 

På måndagsmorgonen efler frukosten afreste Böllings 
till sitt nya hem i Tllngcho\\·-fu. \.f cle andra syskonen 
reste somliga redan sa mma dag, de öfriga .'lenare i 
veckan. 

.~~ ~'=- '> .-" •_N 

'~B;efafdelning~n~ 

, '" -=::::::::: ,, :::===- T ~ 

Höstrnötet i I-sh·l. 

Lördagen den 8 oktober samlades vi till vå rt sed
vanliga »stormöte » för hösten. l)a varen hade vi sär
skilda möten i hvarje krets: nu voro troende komna från 
alla hall till ett gemensamt möte på stationen. 

Det var ett apostoliskt möte ; »hopen af de försam
lade var omkring etthllndratjugo ,>. 

Vi framhärdade också i bön, gemensam bön, hvarje 
morgon, och säkert äfven i mycken enskild bön. Den 
Helige Ande var ock ibland oss till välsignelse. 

Somliga af deltagarne hade färdats 4 sv. mil, hade 
varit p {l väg hela fredagen och anlände först flera tim
mar efter mörkrets inbrott; andra hade rest 3 mil, andra 
åter 2, medan ett 30-tal tillhö rd'e staden. 

Tre dagar voro vi samlade omkring Guds ord. 
Programmet upptog uönemöten, predikningar, bibel

läsning, dopförhör och dop, nattvardsfi rande, kollektmö te 
och " rådslag om allmänna angelagenheter. ~ Talare voro 
Angust Berg, e\'angelisterna Chang och Tsau, diakon en 
Lit!, församlingsmedlemmen Liu kuangming, evangelisten 
Ching från Haicho\\' sam t undertecknad. 

Kl. 7 på lördagsmorgonen var halsnings- och bönemöte. 
Vi läste Jak. 4: 8. »jValki!ns Gud», »Vid ett möte som detta", 
;' ttrades bl. a., »da vi samlas frfl n olika hall , njuta vi 
mycket af umgä nget med hvarandra. 'lära hjärtan värmas; 
vi tacka Gud, när vi se den eller den brodern komma: 
vi glädjas att fä samtala med hvarandra, att utbyta er~ 
farenheter. Men i denna vers tillropas vi: ?lalkOls Glid! 

Låtom OS5 da !wmma nära honom, som redan ål' 

nära oss! Då fä vi verklig välsignelse af vår samvaro, 
då blir det sant brodersumgänge, och dä bli vi ej bero
ende af hvarandra. ]\[en la tom oss vara nära Herren ej 
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blott vid gudstjansterna utan hvarje stund: i kapellet eller 
da vi äro hvar och en för sig! Flera deltogo i böne
mötet och bado med värma. 

Efter fruk osten predikade August Berg öfver orden: 
»Jag är z'ärldC1ls ljus.» I J oh. 4 kap., yttrade vår 
broder, framställer sig Jesus som bjvets vatten, i 6 :e kap. 
bjuder han sig at människorna såsom bjr'efs bröd; här 
åter i kap. 8 möter han oss såsom ljuset, världens ljus. 
Vatten, bröd, ljus är, hvad vi alla behöfva. Jesus liknar 
sig vid det för lifvet nödvändigaste, och han vill uppfylla 
alla våra behof. Herren Jesus lyste för iVlatteus, för 
Sakkeus, för de tio spetälske, för synderskan i Simons 
hus, för ~l nkans son i Nain, för Lasarus, för röfvaren på 
korset och för mfLnga, många andra. Han skall lysa »från 
Jerusal em intill jordens ände», Apg. I: 8. Han har lyst 
för oss. Vi voro fordom mörker, nu äro vi ljus i Herren. 

Efter Berg talade Chang om trollS dörr, öppnad för 
hedningarna, Apg. I4. Niir Paulus kom tillbaka frfln sin 
första missionsresa, redogjorde han inför församlingen i 
Antiokia för sina erfarenheter under resan. Han be
rättade både sina sorgliga och glada erfarenheter, och så 
sammanfattade han det hela i följande härliga ord: trOllS dörr 
är öppNad för hedningarna. H vilket härligt mäl var icke 
vunnet l F ör det malet hade det varit viil värdt att lida 
misshandling och nöd. Paulus ansåg sig pa det hela ha 
gjort en stor \,inst. - 

Vi ha hört om Jesus sasom världens l~us. Hvilket 
underbart, hemlighetsfullt ljus ar han icke I H vem kan 
fatta solens ' hemlighet ) Ar hon en ofantlig lampa ~ 
Och huru mycket olja drager hon då om dagen? Kom
mer he nnes värme från ved, huru mycken sådan atgar 
då dagligen) Eller, om hennes värme underhfdles genom 
kol, huru många skålpund gå da at om dagen? Ingen 
kan fatta solens hemlighet; ännu mindre kan någon fatta 
Herren Jesus, världens ljus. - Jag läste i en bok, att 
man icke nödvändigt behöfver bedja för kejsa rens om
vändelse, men att man bör bedja, att han ej mfL lägga 
hinder i vägen för evangelium. Evangeiii framgång beror 
nämligen ej på, om /,ejsaren tror eller ej, utan på den 
Hell!;e AndeS kraft. - Någon klagade och sade: »mis
sionären vill icke anstalla mig som predikant, jag har 
ingenting att göra i hemmet och ville sa gärna ha anställ
ning». Denne man tillfragades då: >:Imru kan det vara, 
att du icke har något att göra hemma? Aro alla dina 
grannar omvända och allt ditt husfolk)>> Nej, det 1'01'0 

de icke. »la, da har du ju ett förträftligt arbete, då 
har du jn goda tillfällen att predika, d~lr du är·,. 

Detta är nu blott litet plock ur det verkligt goda 
och tänkvärda Wredraget. 

På e. m. samma dag hölls dopförhör, h varvid 7 
män och 2 kvinnor godkändes till att på söndagen ge
nom dopet upptagas i församlingen. På aftonen hade 
vi bekännelse- och bönemöte, hvarvid flera bek~inde sin 
synd och bådo. 

Sönd<igens morgonbön leddes af broder Liu kuang
ming, so m läste Luk. 18: 4 I: »H vad vill du, att j<lg 5kall 
göra dig ?» »Herre, att jag må fa min syn.» Herren 
frfIgar nu oss: hvad vill du, att jag skall göra dig ,J Vi 
vilja alla svara: Herre, gif mig min syn. Vi vilja se Jesus. 

Vår broder hade rätt fattat stormötets innebiird och 
bönens vikt och vUrde. Han talade så att våra hjärl~ll1 

blefvo värmda till bÖll och icke så länge, att vi blefvo 
trötta och obekväma därför. 

Efter frukosten var " storglldstjänst~, högmässa. Det 
var nu min tur att tala. Jag läste 1'l'latt. 5: I4- I 6 och 
stannade h ufvlldsakligen vid orden: I ären viirIdens ljus: 

Herren Jesus gör oss lika s ig själ f, ger oss samma 
höga uppdr<lg, som han själf hade fått, alt lysa i eu 
mörk värld. Men huru kunna då vi, sft små, SiL svaga, 
ja, sa syndiga, göra detsamma som Jesus) Svar: »Han 
lyste i våra hjärtan, på diOt att - ». 2 Kor. 4 : 6. Hafva 
vi då hopp om att kunna upplysa denna stora, mörka 
v~lrld ? Nej, denna världen förblir en mörkrets värld. den 
ligger i den ondes \'åld, den skall aldrig bli ljus. F örst 
när Herren fär göra om den, far göra en ny jord, skall 
Ij uset helt råda däri. 

Vi kunna dock låta vårt ljus lysa för att vägleda 
vandrarne, leda de vilsekomna rätt. Ett fyrtorn upplyser 
ej hela hafvet, en lykta gör ej hela trakten ljus, me n 
båda fylla sin bestämmelse, dfL de sprida ljus närmast 
omkring sig. 

Till hvilka är det nu, Herren riktar dessa höga 
ord: »1 ären världens Ij us» ? Det var ej till öfverste
prästerna, ehum de bort vara ljus, eller till fariseerna 
eller skriftlärarne. Nej, det var till nagra okunniga 
fiskare, som följde Jesus. Han ville säga: »du Petrus är 
världens ljus, du Johannes, du Matteus, o. s. v." Så säger 
han ufven nu till sina lärjungar: ».r ä1'e1Z världens ljus ». 
Och han säger det ej blott, då. han betraktar dem så
som ett, utan han säger till den enskilde: "du Vang är 
världens ljus , du Chang o. s. v., du landtbrukare, du 
ha ndlande, alla ären I världens Ij us». 

Efter mig ta lade evangelisten Ching från Haicho\\' 
om vikten af att älska sina ovilnner. Det 'var ett mycket 
godt föredrag. 

På middagen skedde dopet. Dopkandidaterna finge' 
först i kapellet afIägga vittnesbörd om sin tro genom att 
besvara följande till dem ställda frågor: 

I. Viljen I lämna all synd och fåfänglighet, icke 
tillbedja afgudarna eller förfäderna ~ 

2 . Viljen I hela edert Iif följa och tjäna Jesus 
och mer och mer lära känna honom) 

.). Aren I villiga att, äfven då det gäller förföl
j else, ja, död, stå faste i tron och ej förneka Herren') 

4. Viljen I nu inför alla de församlade genom 
dopet besegla eder tro) 

Ett frim odigt ja svarades pä alla dessa frågor. En 
äldre man tillade t. o. m. helt trohjärtadt: »alldeles sä
kert » eller »naturligtvis». Den apostoliska trosbekän
nelsen upplästes äfven. 

Efter gemensam middag samlades vi omkring Herrens 
bord, då August Berg tjänade. 

Pä e. m. skulle vi haft friluttsmöte, men, som det 
redan var sent, hade vi i stället ett sängmöte med musik: 
Fredrika Hallin vid orgeln, Andrew Ericson med fiolen 
och jag med dragspelet. Det blef en ljudelig musik; 
sangen var ocksa åtminstone kraftig, jag tror arven 
hjärtlig. 

På måndagen ledde diakonen Liu morgonbönen. 
Han förklarad(; sig vara hvarken läs karl eller predikant 
men ville gifva ett minnesord, nämligen uetta: »Sen till , 
vaken och bedjen!» 

Förmiddagen upptogs till stor del af bibelläsning. 
I anslutning till ämnet "I åren världens ljus» samtalades 
om olika sätt att lysa. 
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Vi kunna lysa genom försonlighet, iHatt. 5: 23, och 
genom undfallenhet för de onda 1'. 39. Vi kunna vittna 
som den blindfödde ; sy kläder at de fattiga som Tabita 
eller sammankalla människor att höra Guds ord som 
Kornelius. Vi kunna mottaga Guds sändebud i våra 
hem som Lydia samt tvil. deras sår och gifva dem mat 
som den nyomvände fangvaktaren. 

De i Apg. H) omtalade trollkarlarne lyste genast 
efter sin omvändelse genom att bränna sina svartkonst
böcker. Kvinnorna kunna lysa med goda gärningar 
i stället för granna kläder. Vi kunna alla Iy.,a genom ar
Getsamhet, karlek, gifmildhet, ödmjukhet, lydnad för öfver
heten samt bered villighet att lida för var tro. - Detta 
var nu blott en del af hvacl vi läste, ty vi genomgingo 
hela N ya testamentet. Det var roligt att se, huru flera 
gjorde anteckningar för att kunna minnas det lästa. 

Pa eftermiddngen hade vi ;,rådsförsamling». Härvid 
samtalade \'i om resehjälp till aflägset boende mötesbe
sökare, om skördefest och om praktiskt studium af Guds 
ord. Pä den frågan, om någon ville offra sig för Herrens 
tjänst såsom bokspridare eller evangelist, svarade 8 bröder 
med att erbjuda sig att på egen sold gå ut en månads 
tid 11Var och sprida böcker, klistra llPP traktater o. s. v. 

En fortsäftrzi1zgsskola för unge män är ett stort be
hof, som äf\.-en framhölls. Men det blefve dll. nödvändigt 
för dessa att själfva bekosta sitt underhäll. 

Bibelkurser - äh'en nödvändiga för den andliga 
utvecklingen, måste hållas men äfven de på samma vill
kor, ty inga fonder finnas för sadana andamal. De när
varande insago väl Gäda dessa behof, men ingen lofvade 
säkert att komma, i det de drogo sig för kostnaden. J ag 
erbjöd mig e1å att till en början för halfva omkostnaden 
mottaga dem, som ville komma. Fil se, huru det gär, 
om någon kommer. 

Pil tisdagsmorgonen höll evangelisten Tsao morgon
bön, hvilken atslutacle mötet. Han gjorde en samman
fctttning af hela mötet, pilminnande Olll, h\'ad hvarje 
talare sagt. »Ett utomordentligt minne måste den man
nen ha ~, sade Berg, och det är säkert. 

»De åto alla och vordo mätta», sa var hans text. 
"Efter fester", började han, :)brllkar man samla ihop öfver
lefvorna och af dem tillreda en maltid. Latom oss nu 
här göra likasa, samla ihop det som är kvar till en sista 
maltid ! Vi ha alla under dessa dagar fätt riklig föda 
för våra kroppar; äro också vara själar mättade? Om 
sa iir, 1fttom oss afven skicka andelar till dem, som icke 
hafva nagot tilIredt för sig, Neh. 8: 10. Vi ha mättat 
oss med Guds ord ; det har i var mun varit sött som 
honung, men må det nu ock bli bittert i vart inre*), 
sa att vi ej kunna behålla det! Må vi dela med oss af 
det goda, vi fätt! i\Iånga äro de, som hungra. » 

Efter gemensam bön och intagen frukost gjorde sig 
vara vänner färdiga för hemresan. Det hade varit ett 
alltigenom välsignadt möte. Men hur mycket skall stanna 
kvar däraf J Huru mycket skall planteras ut i lifveP 
.\.ck, huru mycket af det jag själf lär, blir väl af mig 
omsatt i lifvet? H uru mycket sWrre är dock icke mitt ansvar 
än dessa kinesers, huru mycket större mitt ljus! - Större 
mitt ljus, sade jag. Men den, som läst ofvanstående 
plock fdin evangelisternas själfständigt utarbetade föredrag, 
skall lätt finna, hvilket ljus somliga af dem hafva. Och 

") Upp. TO ; [I , kinesisk öfver"ättning. 

dock ha de varit kristna sa. kort tid! Denne Tsao t. ex. 
hade just blifvit omvänd, när vi reste hem varen 1899. 

0, hvilken makt, som ligger nedlagd i dessa in 
födda medhjälpare, i den infödda jörsalllli1lgm! Jag sade 
till nagra af dessa troende: "Jag är glad att se, att 
Kinas kristna börja vakna upp och pil ett verksamt sätt 
deltaga i arbetet. Snart kommer kanske den tid, då vi 
bli obehöfliga. Det är just det mal, vi arbeta på. » 
)} Åh nej", svarade de, »icke bli ni obehöfliga; nog vilja 
vi behåHa eder. " Nå", sade jag, »då vilja vi stå bakom 
och skjuta på ce • 

:Må nu ocksa våra medarbetare i Sverige, alla mis
sionsälskande Guds barn därhemma, »skjuta pa » både oss 
och våra infödda medarbetare! J a, bedjeJI för de infödda 
medhjälparm ! 

I-sh"i, oktober 19°4. 
Axel Ha/me. 

Hai-chow den 27 okt. 1904. 

Sil. har nu Herren ledt mig till denna plats för att 
biträda i broder Tjäders arbete, och såsom medarbetare 
i distriktet har jag i hans Sällskap öfvervarit höstmötena 
i de olika församlingarna. Vi hade förut länge bedit för 
dessa möten och fingo sedan erfara, att Gud hört våra 
böner. Vi' ha nämligen alla vid dessa möten blih'it rikt 
Välsignade. Ja, den Helige Ande var kraftigt ibland oss. 

Det första mötet hölls i byn Nan-uei, där en liten 
församling finnes, en frukt af arbetet i köpingen Mei-ti, 
hvilket . börjades af fröken Hallin för flera år tillbaka. 
Denna plats uppgafs emellertid förra aret af missionen, 
då verksamheten flyttades till staden Rui-ch'eng, som an
sågs lämpligare. Annu har det dock ej lyckats att där 
erhi'llla något hus. Då, just i rätta stunden, ingaf Gud 
en af församlingsmedlemmarne, en förmögen f. d. upp
bördsman i staden, som nu bor på sin gård i ofvan
nämnda by, att erbjuda församlingen ett af sina rum till 
predlko- och samlingslokal. Som detta rum dock var 
litet och olämpligt för ändamålet, ombyggde han i varas 
ett större hus pa. en stor öppen gard och inredde det 
till ett ljust och trefligt kapell. :JIannen, hvars namn är 
Liu, är, så längt vi första, en \'erkligt hängifven och ni
tisk Herrens tjänare, en bönens man och ett ~odt stöd 
för församlingen. Hit kommo vi fredagen ·d. 7 okt. efter 
mörkrets inbrott och efter en mödosam dagsresa öfver en 
väldig bergskedja, än till h~ist, an till fots. Framkomna 
mottogos d på det hjartligaste af de troende, som samma 
dag samlats, och bland hvilka vi skulle tillbringa tva 
dagar. Det blef dock fyra på grund af regn. Första 
dagen började med bönemöte, som öppnades med sängen 
, Skurar af nåd skola falla». Jag tror, att aHa de närvarande 
då hade en förnimmelse af att Herren var nära. För 
öfrigt omväxlades under dagarna som vanligt med predikan, 
bibelläsning, katekisation, vittnesbörds-, sang- och böne
möten. Vid församlingsmötet blef en person, en af de 
första troende på platsen, som dock under förföljelsen ej 
bestått det svåra profvet utan förnekat sin tro, återupp
tagen i församlingen till stor gladje för dem alla. 

Det var så uppmuntrande att vara bland dessa kära 
Guds barn. De äro rättframma och uppriktiga i sin 
gudsfruktan. och flera af dem ha verkligt nit för själars 
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frälsning. Hvarje söndag gå de ut och predika i byarna 
rundt omkring. Bedjen för denna lilla skara, att de m1l.tte 
bevaras i enfald och ödmjukhet och blifva till än större 
valsignelse för Guds \'erk på platsen r 

::--Jästa vecka reser jag ater, om Gud vill , örver bergen 
för att stanna hos dessa \'änner till framemot jul. Jag 
fär da mer tillfalle att förkofra mig i spraket, och jag hoppas 
att om möjiigt under tiden bli dem till nägon välsignelse. 

Förra veckan hölls stormöte i Pucho\v och veckan 
förut här i Haicho\\', afven dessa mycket dyrbara. 

Gelt hatt skall uppresa ett baner f öl' Iteditafolken. .'» 
Es. l I: l :! . 

Eder i Herren 
~Vel'1ler TVcster. 

från stationerna. 
Shansi. 

Yundtcug·. På denna station har arbetet i 
allmänhet varit mest uppmuntrande bland kvinnorna. 
'Vid stormötet den 5- 6 november blefvo också .3 
kvinnor döpta, och antecknade sig flera till dopet.
Jämte dessa var det emellertid icke färre än 12 män, 
som ingåfvo sina namn som dopkandidatcr, något 
som syskonen kände såsIlm en stor uppmuntran. 

På tisdagarna har hållits en bibelklass för kvin
nor, som varit flitigt besökt. En mindre gosskola har 
ock pågått, hufvudsakligen under infödd lärares vård. 

Under slutet af förra året påg'iek reparation af 
den lokal, h vari i början af detta är en cvangehsi
skola skulle öppnas. _\.tt Herren till denna skola 
må sända de lämphga eleverna, utgör föremil för 
mycken bön. 

Missionärer på denna station äro ~\ugust och 
Augusta Berg, Teod. och Sekine Sandberg samt 
Fredrika Hallin. 

IsM. Om verksamheten på denna station se 
A. Hahnes bref (sid. l 1-13) . På denna plats äro sta
tionerade Axel och Anna Hahne, Andrew Ericson, 
Maria Harms, Agnes Forssberg och Maria Nylin. 

Haic!low. Vid stormötet i början af oktober 
döptes 4 män, af dem två soldater. Vidare förekom 
vid detta möte tillsättande af två diakoner. Deras 
afskiljning var mycket högtidlig och gjorde på de 
närvarande ett djupt intryck. 

P å denna station arbeta Henrik och Hilma 
Tjäder, ,\iVerner '.'\Tester och Ida Andersson. 

I Pltdtow, där systrarna Frida Prytz och :Marie 
Bordson äro stationerade, har arbetet under de sista 
månaderna varit särdeles uppmuntrande. Vid stor
mötet i början af oktober upptogos genom dop fyra 
personer i församling'en, däribland tva skolflickor. 

I början af november var det f. ö. några dagar 
ganska oroligt i denna stad. Befolkningen i den 
kringligirande landsbygden hade gjort uppror på 
grund af den höjda brännvinsskatlen. Flera tusen 
personer, mest ungt folk, tågade in i staden, be
väpnade med alla möjliga åkerbruksredskap. Dörrar 
och fönster slogos sönder i r1\.dhuset, skarpa skott 
skötos, och tre personer sårades illa. nlandarinen 

med fru fingo fly öfver muren och gömma sig. 
Som den förhöjda skatten af manga sattes i samband 
med ~rig ;;skadeersättningen till utlandet, låg det 
nära till hands att tänka, att äfven missionärerna 
skulle bli föremål för folkets raseri. Genom Guds 
stora nå.d blef emellertid lugnet å terställd t. 

På mång a platser inom Haich ow-distriktet har det 
visat sig stor mottaglighet för evano'elium, och finnas 
bland de infödda kristna många verkligt Gud hängifna 
män, andekraftiga och nitiska för själars frälsning. 

Shensi. 

I Tungehow j /f, har den förändringen skett, att 
missionär A ugust B erg , som i stället för bro Folke, 
hvilken för sin hälsa vistas i hemlandet, blifvit före
ståndare för missionen, nödg-ats lämna denna station 
och med sin fru flytta till Yuncheng. Missionär 
I-fugo Lzn dcr har i stället flyttat till Tungcho\\'. 
På denna station arbeta de!:isutom makarna B ölling 
samt s~strarna Anna Erikson och Jane af Sandeberg. 
Den sistnämnda har i fru Bergs ställe öfvertagit 
ledningen af Daggryningens flickskola. Om höstens 
stormöte se dec.-numret af S. L., sid. 107. 

Från Haucheng ingå många glädjande under
rättelser. Till svar på bön har HerrEn i detta 
distrikt gifvit underhåll till 4 lIya ,-,'vang'Cfz·ster. Evan
g~lisationsarbetet kan numera uppehållas samtidigt 
pa 5 olika platser inom distriktet. I llalle/len a har 
missionen 18 rum, i H O-lang 8 , i Sz~ tiOl 4, /'Lz'u
RUsucn 3 och i ti-LZ1z 2. Pi den förstnämnda 
stationen finne" som bekant, ett trefligt kapell , på 
de öfriga stationerna trefliga bönsalar. 

Antalet sökare har betydligt ökats, och vid 
stormötet i juli döptes 12 personer, 6 män och 6 
kvinnor. 

Särskildt på. utstationen H o-.1aIl <;, där systrarna 
Sigrid Bengtson och Mary Ramste'n arbeta, synes 
mottagligheten för evangelium stor ibland befolk
ningen. 

I början af detta år hade bröderna Bergling 
och H ögman för afsikt att tillsammans med 5- 6 
evangelister besöka landet norr om Hancheno', där 
ingen missionär ännu fått fast fot. Skörd~n är 
mycken -- blott inom detta distrikt bo nära (311 

Ull/hon llläll n iskor - och arbetarne äro få. 
De syskon, som här hafva sitt arbetsfält, äro 

makarna Berglinl<, Natanael Högman, Sigrid Bengt.. 
son och Mary Ramsten samt de norska systrarna 
Thora Hatrem och Christine Angvik. 

Honan. 

I S inalt döptes vid höstens stormöte fyra per
soner och på utstationen .Nti:uclz'z' två. En liten 
opieasyl har under hösten öppnats på den förra 
platsen. Herren har gifvit ganska stora uppmunt
ringar i arbetet. Timtals kan folket lyssna till 
gatupredikningar, och de, som för de långa afstån
dens skull icke hafva tillfälle att söndagligen besöka 
stationen, samla i sina egna byar vänner och gran
nar omkring Guds ord. 

På en plats norr om Sinan, där arbetet under 
ett par års tid sett mycket lofvande ut, hoppas 
syskonen få öppna en utstation . 
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I juli månad afslutades f. 	 ö. i Sinan inköpet af 
stationens tomt och byggnader, hvarigenom missio
nen 	kommit i full besittning af sin fastighet, något 
som 	 utan tvifvel kommer att blifva till gagn för 
arbetet. 

Ett 	 behof, som på denna station gör sig sär
skildt gällande, och som syskonen gjort till föremål 
för mycken bön, är att få 	 en gosslwla till stånd. 

I Sinan äro stationerade mi"sionär och fru 
Stå lhammar samt systrarna Sig'rid Engström och 
:Maria Pettersson. De senare ägna sig hufvudsalc
ligen åt besök i de kringliggande byarna. 

I ?1I17gm'lll( uppehålles verksamheten såsom 
törut af systrarna Anna Janzon och Ebba Buren. 
Under sommaren, då dessa för sin hälsas skull en 
tid vistades vid kusten i Chefoo, var det ganska 
oroligt i Yungning på grund af den förhöjda opie
skatten. Ett tullhus refs ned, och en dag var utsatt, 
då äfven missionsstationen skulle rifvas, men genom 
Guds nåd blef detta förhindradt. Skatten lvckades 
myndigheterna icke indrifva. Lugnet är e~ellertid 
å terställd t, och folket är särdeles vänligt och till
mötesgående. 

Om de t är lugnt i själfva s taden, är det 
dock rätt oroligt i den omgifvande trak ten, dett a 
på grund af de röfvarba nd, som ha fva sitt tillhall i 
bergen_ Helt nyligen afrättades 5 af dessa frid
störare. 

Vid 	höstens stormöte döptes af sju dopkandida ter 
3. Två voro af sjukdom förhindrade att närvara, 
och två ansåg'os ännu icke mogna. Broder C. Blom 
förrättade dopet. 

I .HOl1(W-Fu, där bröderna C. Blom och O. 
Beinhoff hafva sin verksamhet, har ännu icke något 
lämpligt hus kunnat inköpas tör missionens räkning. 
Det. som f. n. användes, fyller icke p-l långt när 
bel1ofven. Antalet af dem, som vilja lyssna till 
evangelium, ökas alltmer. Vid höstens stormöte 
erhöllo två män och en kvinna dopet, och utgöra 
de förstlingsfrukten af arbetet i Honan Fu. Dessutom 
rekommenderades tre män och två kvinnor till dop 
vid nästa möte. Ett tiotal forskare anmäldes. An
gående de troendes barn har det beslutats, att gos
same skola skickas till Sinan, om en s kola där 
komm er till stånd, och fli ckorna till Yungning. Natt 
vardsgång skall hållas första söndagen hvarje månad. 
På två platser ute på landsbygden skall r egplhunc1en 
predikan hållas ett par söndagar hvarje månad af 
infödda medarbetare. 

Missionär O. Beinhoff låg under hösten många 
veckor i Sinan illa sjuk i tYfc.,id feber och vårdades 
därunder af svskonen Sui.lhammar. Han är nu, 
Herren tiU pris-: alldeles återställd. 

från hemarbetet. 
Broder J. Rinman har helt nyligen besökt några 

platser i närheten af Örebro och talat om missionen i 
Kina, och har han därvid uppmuntrats af ett lifligt visaclt 
intresse. 

ender februari månad kommer broder Rinman att 
göra en resa för missionen enligt följande turlista, och 

bedja Yl att [a begära missionsvännernas förböner för 
honom, att genom denna hans resa måtte vinnas etl 
ökadt intresse för missionen .... »då I äfven bistån oss 
med eder förbön, ;> 

Norrköping den 6-'-7 februari, 

Vfmga 8-9 

Öfverum 10 


Västen'ik 1]-]2 


Oskarshamn I J ' 


Kalmar 14 


Halltorp 15- r6 

Karlskrona 17- 1 9 

Växiö 20 
 " 
Säf"jö 21 


Hvetlanda 22 --23 » 


Näs'jö 24 


Redovisning 
tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under januari månad 1905. 

)1:0. 	 Kr. (J. 

r. Sparbös-emedel fr. H,·etlanda gm P. E. P. '10: 
o Arbetsföreningen i K orsberg" gm K. A. K. 25: 
3. 	 )Jyårsg:'f,·" tilt missiouCD af B. H. M. 


?\locUj;ird ___ ___ . __ ._ .. __ .... _____ . ________ _ 
 5°: 
4. " ,irn" syfijren. gm A. K., Grebo __ . ___ _ 2;: 
). Af Djllrtorps rote gm H. E. C. ___ .._._. 3°: 
0. ;\1. P., Lindesberg ___________________ ... _. __ 50 :- 
;. J-I . P ., d:o ___ .________ ___. _________ . 30: 
S. c,L 1'. , d:o ___ . ____ . ___ . _____ ..... _.. _ 6:- 
9. J. 	 R., N eglinge, sparbössemedeL_._. ___ __ I I: :)4 

10. 	 Till S. Bengt5.S003 nnderMII fr. O. P .. 

K~r!st"d ____ ._______ . __ . __ . ________________ _ 
 20: 

I r. E. Å. fr:'tn Barnsyfören . i Solleftel __ ____ 
12. Rogb l,vi nnofö renin g gm L . III., Teuh\llt 
13. 	 \.}. Alings'ls ___ ___~ _:. ______ ._ .. _. ____ ____ _ 
14. T. S. Joballnesberg, Mariestac1, spar

bössem. ____ _______ ._, ______ __.__ . ____ .. ___ _ 
IS. K\lmla friförsamI. gm K. A. till V . V:, 


underhåll ______ . __ . _. ___ . ____ o ___ __
o ______ • 

I(l. Fr~lO I\inne-Vedum~ miss ·fören. gm 
F. G. 	 D. , Giiten ed . __ . __ .. _____ ______ . __ .25: 

17. 	 Ytteriignr~ sparbö5,elTl(,del fdn Lindes 

krets gm A. A. ~___ ._._ .. __ ._ .. _. __ . __ .. __ . 


IX. 	 ;\Lissionsväoller i H örsta till A. H:s un
clerh. gm P.1.. ______ . ___________ ._ . . __ .__ 
 20: 

19. C. IV. C., Törcbo,hl ________ __. ______ . __ 10: 

20. Ranatt il förs r, lda böcker gm III. K., 
Mi. ter11\\1 t . _. _____ _ . ____ _. __ ~~ __o _- o. _. __ _ 9: 6.~ 


2r. N:::\ $parbös~a __ ... ____ . ______ __ ____ __ .' ____ _ I I: - 
22. 	 ::"[: 5 d:o ___. ______ . __ __ __ ___ _ .____ _. __ _ 10:

------ ___ .__ _________ __ ._____ 15:23. E: :-i d:o 
24. 	 . H erren för mån , d g:de jan. 1905 ____ 2,000: _ . 

25. 	 Hakebo miss.-förcn. spa rb. gm G. S., 

H ~kd)o-- -- - --.-- . - -.- ----- ________ ___ ._ .. 3°: 

2 (, . 	 J. A., Tallebo & A. i ;\Ioen, Lindenis, 

gm d:o_ . __________________________ . _____ ID: 

27 . 	 K. F. U. ;\[: , rnissionskrets i Gbg gm 
A. R. 	till J. B:s u"derhåLl ______~__ ~___ 100: 

. f •28. 	 V~l,ngu rnl.~; -. ören. i\r5bidrng gm A.J.A.,
10rp, 	I · anga ________. ___________________ 50: 

29. 	 Kollekt i Betelkyrbn i Vesterås gm E. A. 11: 77 
30. 	 Från Bönefiirenillgen i Dalby till S. 

B,-ngt5soIlS tll~derh. gm A. & E. L.___ 1°3:
3 I. Ellen sdals syfören. gm A. E. & D..__ . 75: 
32. 	 Sparbössemedel fr. Hof\'a: B. H. , G. K., 

E. B., 	 L. P., H. B. _____ .. _.........._. __ . 35: So 

33. 	 L. R., l:'I~jö, Hufvlltlsta, sparbössemedel 6: 04 
34 . 	 IV. S., Vesten'ik ---. ____ ____ . _____ . _____ .__ 5: 
35. 	 O. 1... Gäfle, sp:\Tbössemedel ________ ____ 26 : 80 


Tr~osport 2,969: 18 . 




S 1 ~Y 1 lid S L A lY lJ. 

Trab~por t 2,969: 18 
JI>. J. F . O. , Wikjan, R om" __________ __ __ __ 30: -

Sparhössemedel i Stockholm_._____ __ __ ___ 308: 96 
T . O., Sthlm .... __ __ ____ ____ ___ .. _____ ___ 20: 

K. G. M., d:o __ .__ _________ _______ __ ___ 10: 
E. W. till R. A :s nnderhåll _____ __ _____ 500: 
E. E. , Sthlm __ ________ ______ ___ __ ___ ___ 10: 

Ös terplana miss. -tören. sparbössemedel gm 
H j. A . ___ ___ ____ _______ __ _. ___ _______ ___ _ 

Sparbössem. gm J. K., Strömsbro __ __ __43· 
En försåld ask af krokodilhucl __ __ ___ __ 10:44· 
S. N. gm K . F . _______ ___ . __ ____ . ____ __ _ 

4~· Lilla Svenska Barntidningeos expedition 2: 50 
46. 	 100: 

48 . 	 A. E" SI,öfde, sparbössemede l m. m. __ . 16:
S. L. S. ______ .. ____ __ ___ __ __ __ _______ _.___49 · 	 25: 
A. A ., Sthlm ____ .... __ _____ _______ ___ . 10: 5°· 

S!. 	 Sparbössemedel fr. Skepsta gm C. D __ __ 3 1: 8 5 
H . S ., H eclemora _____ __ ________ .. ____. __ _.:;2 . 	 25: -
H edlorps sparböss"-___ . ____ ___ . _ ~_______ _53· 	 25: 
C. H:s d:o __ . __ ..____ . .. ______ . __ _____ _ _ 6: 54· 
•Tackoffer. ___ ____ ______ ______.__ _____ ___ . . . 20: 55· 
L. P :s tackoffersbössa ____ ___ __ ____ ___ __ __ 16: 
A- es c1:0 _____ ___...... _________ __ 

56. 
57 · 
58. 	 ~I-ns c! :o ___. __ ____.. .... _.. _. ...... 


~1. M., tackoffer .. .. __ ... .. ____ _..___ __ _ • 
59 · 
60. ~I. F :s sparbössa, Skara _____ ....____ _.... 8: 52 
6r . J, B ., Ö. V erlinge, SkyttsvemmerI öt' : 

B. N :s sparbö;;sa 19: 18; M . O:s d:o 
kr. 5: 25; A. N. 25 öre ....... ___.__ _ 

Sparbös;em. kr. 10: 99; behållning af 
en fest k r. 26: 93 gm J. ,3" . Ht.llaad 

Till N. H ögmans & R. Anderssons.nnderh. 
f,·. \Virestorps juugCruföreu. gm M. J. 20 : 

() S· K . S" Sparuössemedel, Arvika ____ ____ _. Ii : ' 
66. 	 Sparbössem. fd u v:in ner i T ,1 agen gm 

P . P. 	 - ___ __ . ___..... __. .... .. ...... _.. _.. 8 2: - 
67. 	 Gm K. O. A. , Risinge ___ .. ..... ___ _ ___ _ 

68. 	 Sparbössemedel fr" n vänner i Flisby &. 


Solherga gm G. L. ... _____ ____ __ __ _..__ _ 

D :c' 	 Cräa Donsö mis;;. ·Cören. gm O . B. 
H. L. , Bjursund, L oft"hall1mar . ____ .... . 4: 2; 
Xettobeh. af Senapskorne ts julgrans- & . 

kaffeCest i Öfverrum gm O. Å.....___ 
-?
I • • Skolba rnens missions"skar gm d:o .... __ 

i3· K ollekt i Sarpat den i j an . gm d :o .. _ 

i4· 
 9 0-åriga änkan i d:o gin d: o ______ ___ . _. 2;

L. och H. S ., Stensnä.~ gm d:o ____.. .. _ 6: 
i 6. L. C.: Sthlm, sparbössemedel ___ " __ _'" 10: 
i S· 

-? Systrarn a R ., Sthlm __ ._. __ _____ .. _.... _.. 25 : _ 0

; 8. A. C., Sund byberg __ _.. ___ . __ _.. __ __ . __ . _ 5:
I I • 

80. A. J, P., T ors:,ker __ . __ .. __ .... .. .... _.._ 25:--
Sr. Bidrag till S. ~I. K. af Lucie .. _... __ .. 100: 
t! 4· Sparbössemedel från Str:ing,ered gm 

T. \V. .. .... _.. __ .... _...... ___.. ___ • ___ _ 3i: '; 0 
1) 5· D :o fråa Flisby gm G. W . N., Flisby 50: - 
S6. D :o fr. söndagsskol barnen gm d:o __ .. __ 9: 
8 j. D:o gm R . B ., Rabbalsheda ___ _._. . . 1: 0.:; 
88. 	 A. L. gm J. \\'. H., Tors lorp, F inspong 5: 
89. 	 S parbössemedel gm C. O. K., Linköping 12: SO 

R :s sparbössa gm d:o __ .... ______ ___ ____ _90 . 	 5: 30 
E . i H errestad gm d:o ___ __ ___ __________ __91. 	 5: 

92 . E. J. och H. J., Ödeshög ___ ________ .. __ 60: 

93· Böoeryds mCg gm M. E. B. 25: i ~ 
94· 14: ~5., En glad gif,·are . gm d:o ___ ___ ..... ___ .. 

~I. K ., R äby, gm d:o _.. .__ _...... _.. ___95· 	 5: 
T . S. gm (\:0 __ .. ___ _ • __ • _____ _____ .. ___ • __96. 	 5: 
T. och M . gm c!:o _____ ... .. ___ .. _______ . _ 35: .-9i· 

98. 	 Sparbössemedel 11' L anna och Hnrdemo 
mCg gm P. A. O., Berga __ ___... _.. __ 3°: 

99· G~,fvor och koll. i Östervåla gm O. A. O. 6: 9i 

100. Sparbössemedel fr. E. W ., H elsingborg 15: 
101. D :o från A. J. Y., Tllnarp, Rydsn äs __ . 19:
102 . A. S., Östersund __ .. _.. __ .______..... __ .._ 10: 

1°3 · Gm L. H ., N orrköping, insamlade 1l. 
Kioakort _____ ........ _.. .. __ .. .. __ __ .. .. .. 5: 

S. K., Sthlm ___ __ _______ . ____ .. ___ .... _____ 10:
Ryd, 	mfg gm O. L.. Ryd, Nol __ _.. __ . 50: 

" Transport 5, I 93:i4 

Trpt kronor 5,193: L! 
106. O. L. __ __ .. _______ ___ ___ ..... _.. __ _.. _.... _. 10: 

107· Frän Renninge Cri fö rs. gm E . E. ____ __ 25: 
108. H. R., ~Ialmö ____ ... __ __ __ .. __ ... __ .... __ _ 200: -

109. Söndagsskolbarnen i 	 ~'1alghll l t s kog gm 
A. D-m __ .... ____ . ...._____________ .. ___ l: So 

A. D-m ____ .... _______ ____ _ ____________ __110. 	 I: 50 
t I r. Sparböss emedel Cr. onämnd gm G. L.,


Örebro, _____ .. ________ _...___ .... __.. ___ .. __ 2: 
-
112. H. \\I':s sparbös;;a _.. __ .. .. _.. _..___ .. ____ _ 5I: 60 

113 · P . A., Rörstorp, Finspong __ ____ ..... _... 10: 
114· 5: H. A ., K öping ___ __ __ .. __ ___ .. _____ __ __ ___• 

I IS . A. J. gm C. L ., Mullsjö __ ___ _.. _.. . _.. _ 10:
II6. Ur afIidoa Miaa Pilos sparbössa ___ __ .. 8: 75 

II i · 	 H. A:s sparbössa __ . .. .... ______.. ___ • ___ _ 8: 13 


F. H., Dutbo ___ _ ____ ___ __ ___ _.... __ __ __118. z; 50 

119· Landeryds mfg gm A. v. E ... ____ ___ __.. 20: 
120 . Frän en syster, som vill vara okänd, gm 

C. A. c., Normlösa ___ .. .. ____ _.. __ .. _... 10: 
12 r. A. F. T., Sthlm ____ __ .. __ __ _______ .. __ ___ 60: 
122. Ti ll . Svenska Missionen i K ina . . . .. __ 50 0 : 
123. Från barnen i KramCors Colkskola gm J. N. 50 : 
124. Frftn missionsvänner gm d:o ____ 0 • _. __ 15: __ • _	 _ 

12 5. F r?m Gripenbergs mCg gm G. F .. __ .._... 20: 

o 	 •126. Frun Tofteryds mig gm A. G. __ _ .. __ roo: 
I 2i. Sparbössemedel II' . Skellcft ca __ ___ __ ..___ liS : 
128. Sparbössemcdel fr. J\liugsäs .. .. _.. ____ __ _ 10: 50 

oTackofCer ... _____ .. ___ . ___ .. .. __ __ __ __ .... __129. 	 10: 
131. Linderås Södra mfg gm _'\ . J., Sjöarp . 25: . 
[3 2 . K ollekt i Kullsta skola d. 6 jaa. gm

K. N . .. .. ____ .. ___ ___ __ _____ ____ __ ... .. __ ; : 50 

133 · Sm 5. f1 icl<ornas syCören. i Hammarstrand 
gnl d:o _________ _______ _. ___ ____ __ ____ ____ __ 6:

134· N. P. P " P ilstorp, Mnn k" Ljungby .. _ 

135· .N . ~.I. J., gm d:o ..... .. _.. . .. .. _______.. . 

136. H öga näs mfg gm S. A. ___ .. ___ .. ____ ... __ 20: 

13 j . Sparbössemedel från vänner i Gbg till 

makarna Bölliogs un(\Cl'h" lI gm A . R. 


Till särskilda ändamal : 
45. 	 Till in född bibelJn-inaa fr. nft gra vänner 


i H erren gm H. S . .... __ ____ __ .. __ __ .. __ 50: 
63. 	 \Vires torps jungfrnröreniu g, b id rag till e tt 


skolbarns uaderh ,,1I gm ~l. J. --.,_ .. __ 30: 
i 9. Söndagsskolbarnens sparbössa i Trehörnn 


gm K. B., Tranås , lill skol fooden __ .. __ 10: 
8 2. J. och L ., till infödd e" " ngelis t fl A. 


Berg. stat ion __ __ ._... ____ ___ ______ __ ___ 150:
K3 . . Klöf,·erbladet. i Örebro gm J . till ett 


barns underh åll ____ _.. __ ... ________ .__ ____ .,0: 
130 . Fran F emöresföreningen i Visb,' till S tål

hntllmars gästemottagn ing gm ~L S .___ 25 : 40 


Summa kr. för .1"n. 6,918 : 52 
:,,\terbnrna medel> a l en r. d. miss ionärs· 

kandidat . ___ ___ .. ____ __ .__.. __ . ____ ____ 2,85 0: 

-'1ed "armt tack till "Ila gifvare. 

I-fm l låle sdt anszktc ly sa ö/ver oss -' S ela. 
B tt dzn zl{ig m å blifva Icrtnd på Jorden , z'bla12d all" 
ftedm1zg-ar d11l salighet. 

S. M. K:s bönemöten. 
Under närmaste tid en kommer j\Iissionär E. Folke, v. G ., 

att i samband med mission ens bönemöten å K. F. -. l\I:s 
lokal (NorrJandsrummet) hva rj e tisdag- kl. 6 e. m. hall a 
en serie korta missionsföreclrag. till hvilka rnissionsvänn er 
aro hjärtligt välkomna. OBS! kl. 6- 7 e. 111. 

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

hänvisas till missionärerna Hahnes och Westers bref (sid. 
11-1 4). 

Stock holm , Svenska Tryckcri holagc t Ekm:lr: & Co . I905 . 



rla

Ut g ifv:lre : Telefon: 

J\om. för Sv. }ilissio~e~ i J\iQa. 

10. lhg. MARS. 1905. 

inims Lan 
Mssionsblad för Svenska Missioner! i Kina. 

Re tl:J,ktör: :E x p e d i t i o n: 

JOSEF H OLMGREN. JHn/mtorgsgntnn 8. i\iks 4459. l\\\rt\. j3runkeb. 1735 

Utanför [(an-ch'engs kapell efter en gudstjänst. 

Innehåll: 

K ri se n i fJiirrnn Östern och den kristna kyrkan . - S\'enska :Missionens i Kina allmänna böne
~ den 14 mars 19°3. - Från hemarbetet. - Brefafclelningen. - F ami ijcnoti sc r. _. ~[innesbyggnad 
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S 1 N I jJ;J S L A N D. 

Krisen fjärran Östern och den 
kristna k~rkan. 

I. 

Port Arthurs fall har på det kraftigaste för
kunnat för världen, att en ny tid håller på att in
bryta i fjärran Östern. Det fanns en tid, då de 
europeiska folken bäfvade för Asiens horder. Under 
det sista århundradet har Asien blifvit förödmjukadt 
af Europa. ~u har emellertid ställningen åter börjat 
förändras. Nya krafter hafva framträdt, hvilka Väs
terns militarism med sin järnklädda sko förgäfves 
skall söka att krossa. Den medömkan, blandad 
med förakt, hvarmed de asiatiska folken betraktats 
af europeerna, börjar nu lämna rum för respekt, för 
att ej säga fruktan. Ingen europeisk tnakt vågar 
numer ignorera det nyvaknade lifvet hos Osterns folk. 

Men de sakförhållanden, som sammanhänga 
med Port Arthurs fall, hafva vikt och betydelse ej 
blott i politiskt och kommersiellt utan äfven, och det 
i främsta hand, i moraliskt och religiöst hänseende. 
Skall nu också den kristna kyrkan så noggrant 
och allvarligt taga dessa fakta i betraktande, s~m 
dess plikt fordrar? Ack, att . den gjorde så! Ar 
den vidare i sin helhet redo att göra de uppoffringar, 
som det nya sakläget kräfver) Kyrkans svar pa 
dessa frågor kommer ju att bero på hvad svar dess 
enskilda medlemmar gifva. 

Kina och Japan hafva i det flydda lefvat för 
sig själfva. Deras politik har gatt ut på att isolera 
sig frän den öfriga världen. Men detta tillhör nu 
det förflutna. Till och med känslan af underlägsen
het gent emot de folk, som nedbröto denna afskrank
ning, är på väg att försvinna. Man kan därför ej 
läng're ignorera dessa folk. Såsom politiska, kom
mersiella och moraliska makter måste de tagas med 
i beräkningen, ty de komma att utöfva ett stort 
inflytande i världen. För Asien, ja, för hela världen 
är det nu i särskild mening frälsningens dag. Den 
kraft, som ger riktning åt Kinas ut\'eckling, har 
därmed satt hela världen i rörelse i samma riktning. 
Men It,·zl/.:cn kraft skall det blifva) 

Innan vi gå vidare i detta ämne, Hitom oss för 
några ögonblick stanna inför Kinas väldiga folk
mängel. H vem kan väl mäta betydelsen af denna 
människomassa, förenad under en styrelse) Men 
det stannar ej med de 400 millioner, som lefva inom 
det kinesiska rikets gränser. Kinas lifskraft är så 
stor, :.ttt dess söner framträngt till nästan alla jordens 
länder. Ej blott till Korea, Mongoliet och iVland
schuriet utan till alla världsdelar strömma de årligen. 
i stora skaror. Så finnas i Förenta Staterna om
kring J 00 tusen kineser och i Kanada J J tusen, trots 
den invandringsskatt af 50 dollar, som regeringen 
pålägger hvarje individ. I Trinidad finnas 2 a 3 
tusen, i Brittiska Guayana 3 tusen, i Chile 7 tusen, 
i Peru 47 tusen, i Mexiko 3 tusen, på Cuba och 
Portorico 90 tusen, på Havaji 27 tusen, på ~'lauri
tius 3 tusen. I Birma, där handeln helt och hållet 
ligger i deras händer, beräknas deras antal till ct0 
tusen. I Kochin-Kina finnas enligt de sista statis
tiska uppgifterna 73,857 kineser, och i Siam med 

en totalbefolkning af 6 a 10 millioner lära de uppg:t 
till l 1/4 million. I Siam hafva de äfven slagit under 
sig nästan all handel. I Singapore med grannskap 
uppgår deras antal till en million, på Borneo till 
20 tusen, i Nederländska Indien till 1/. million och 
på Filippinerna till roo tusen. I Japan finnas 8 tusen 
och i Australien omkring 40 tusen. Under år 1904 

fördes ej mindre än 27,894 kinesiska arbetare till 
Syd-Afrika. Äfven i Europa påträffa vi dem. Så 
finnas i England öfver iOO kineser spridda öfver 
hela landet. 

Dessa siffror visa, hvilken viktig roll den kine
siska rasen redan spelar i världen, och man frågar 
sig ovillkorligen: skall denna lifskraftiga ras blifva 
till välsignelse eller förbannelse för de öfriga folken? 
Svaret kommer att väsentligen bero på den ställning, 
den kristna kyrkan intager till frågan. 

Under århundraden har Kinas folk nöjt sig med 
att följa sina urgamla, från fäderna nedärfda seder 
och bruk. Nu åter börja r en ny ande förspörjas 
ibland dem. För undervisningen t. ex. har man 
sörjt på ett storartadt sätt. I 15 af Kinas provins
hufvudstäder hafva på helt kort tid högre läroverk 
blifv it grundade, däri undervisning meddelas i våra 
vanliga läroämnen. Ett stort antal (1,753) unga 
kineser studera vid J apans läroanstalter, för att ej 
tala om de skaror af kinesiska studerande, som uppe
hålla sig vid universiteten i Europa och Amerika. 

På litteraturens område utvecklas en liRig verk
samhet. Vid sidan af missionssällskapen täfla de 
stora bokförlagen i Shanghai om att föra till kine
sernas kännedom Europas bokliga vetande. Landet 
formligen öfversvämmas af moderna böcker, hvari 
sådana ämnen afhandlas, som äro fullkomligt främ
mande för den hittills all rådande konfucianismen. 
Missionär Darroch, tillhörande "Sällskapet för spri
dande af kristlig och allmännyttig kunskap bland 
kineserna », har sökt utarbeta en åskådlig öfversikt 
öfver denna vidtomfattande verksamhet och funnit , 
att ej mindre än 60 olika arbeten publicerats i pe
dagogik, 20 handböcker i olika skolämnen, 90 i 
historia, 40 i g eografi, 60 istatslära, 40 i juridik, 
20 i internationell rätt, 30 i nationalekonomi, iU i 
matematik, 50 i litteraturhistoria , 40 i filosofi, 50 i 
språk vetenskap. 70 i hälsolära, 60 i naturvetenskap, 
70 i teckning, j 20 i krigsvetenskap, 30 i åkerbruks
lära, 20 i astionomi,~o i meka nik och 20 i mät
ningskonst, hvartill komma 30 resebeskrifningar, 
30 noveller och 50 arbeten, tillhörande en mindre 
god litteratur. Tillsammans hafva ej mindre än ',j 00 
arbeten utgif\' its, hvilka alla behandla ämnen, som 
äro ägnade att verka en genomgripande revolution 
i kinesernas gamla åskådning. Detta faktum är i 
och för sig' ett tidens tecken af ofantlig' betydelse. 

I detta sammanhang förtjänar det också att 
omnämnas, att, då f>jr några ar sedan endast sju 
tidningar utgåfvos på kinesiska , deras antal nu upp
går till '57. ~Ian påstår, att det troligen ej finnes 
en enda kinesisk familj i traktathamnarna och huf
vudstaden, som ej håller sig med en eller flera tid
ningar, och, då dessa ifrigt diskutera allmänna frågor, 
kan man förstå, hvilket inflytande denna tidnings
press skall utöfva. 
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ett för f~mtio år sedan utgifvet arbete skrifver 
Abb6 Hue: »~'\r 18 .') 1, strax efter kejsar Taokuangs 
död, sutto vi en dag i ett värdshus i närheten af 
Peking och drucko te tillsammans med ett sällskap 
kineser, med hvilka vi försökte få i gång ett poli~ 
tiskt tankeutbyte. Vi talade om kejsarens nyligen 
timade frånfälle, och vi uttryckte vår oro öfver den 
närvarande osäkra ställningen, enär ingen tronföljare 
iLnnu utsetts; vi framkastade med ett ord alla möj
liga gissningar för att fa vårt sällskap att utta la 
sig i frågan men förgäfves. D e visade ej det minsta 
intresse för ämnet. Deras likgiltighet började nästan 
reta oss. Då reste ~ig en äldre man från sin plats. 
Med stor värdighot gick han fram till oss, lade sina 
händer pä vära skuldror och yttrade i en faderlig 
ton och med ett ironiskt leende : 'Lyssna till mig, 
min vän! Hvarför oroar du ditt hjärta och tröttar 
du din hjärna med dessa gagnlösa spekulationer? 
Det är mandarinerna, som det åligger att sköta 
statens angelägenheter. De fä betald t därför. yi 
behöfva ej plåga oss med det, som ej rör oss. Ar 
det inte ytterst dåraktigt att syssla med statsärenden, 
da man ingenting får därför)'» Detta var för femtio 
~lr sedan. Det är genom att kasta en blick tillbaka, 
som man i någon ringa mån kan fatta, hur stor 
den klyfta är, som skiljer det nuvarande Kina från 
det. som da var. Kina har verkligen börj at röra 
på sig, och aldrig' har den kristna kyrkan stått inför 
etl viktigare problem än nu , då det faktiskt gäller 
att leda världens största nation in på den rätta vägen. 

Det kan vidare vara af intresse att påpeka post
väsendets utveckling. U nder Sir Robert Harts 
ledning hafva på d~ tre sista å ren 11 92 postkontor 
öppnats i landet. Ar 1903 befordrades af det kej
serl iga kinesiska postverket öfver 49 mill. förs än
c1eber. Följande år steg antalet till öfver 72 mill. 
Ar ej detta ett ytterligare bevis på framåtskridande) 

Men framstegen äro ej inskränkta till blott 
fredliga värf. Visserlig'en är man ännu på fle ra 
håll af den meningen, att kineserna aldrig skola 
kunna utbildas till krigare. Men nödvändigheten 
kan tvinga dem, och tecken saknas ej heller, som 
peka i den riktningen. »Times» korrespondent 
sk~ifver: ») En krigisk stämning g'riper alltmer om
kring sig bland folket, och ett stort antal officerare 
vistas för närvarande i Japan för att där få sin ut
bildning>. Det faktum, att af dc vetenskapliga 
verk, som nyligen publicerats, det största antalet 
beh,mdla krigsvetenskap, är ju också betydelsefullt. 

Svenska Missionens Kina all
männa bÖl\edag del\ 14 mars 1905. 

Di na ti ders trofaslhet ;ir en ,btt af salighe t. Es. 33' 6 . 

Aderton år hafva förflutit af vår verksamhet i 
Kina; aderton år med dess många tillfällen att lära 
känna egen svaghet men också med rik a erfaren
heter af Guds kraft. För 18 år sedan bjöd Herren 
oss gå till ett okändt, främmande land, IIU har han 
gifvit oss fast fot därinne. Då gaf han oss löftet 
med på vägen: nu har han äfven gif\'it ()Ss att se 

begynnelsen af dess uppfyllelse. Då gaf han oss 
sitt ord såsom vår enda säkerhet för framtiden; nu 
har han därtill genom otaliga prof på att han aldrig 
sviker den, som förtröstar på honom, gifvit oss rik 
erfarenhet af sina löftens visshet. I sin vishet fann han 
för godt att låta oss börja utan mänskligt stöd; nu har 
han gifvit oss en stor skara missionsvänner, som 
med trons bön och kärlekens nit i hoppets full viss
het kämpa med oss i evangelii tro. Då härskade 
fullständigt mörker öfver hela den del af Kina, där 
vi fingo oss vårt verksamhetsfält anvisadt; nu har 
han låtit sitt ljus skina in i många hedningars hjärtan 
både i Shansi, Shensi och Honan. D§. voro vi en
samma om att höja korsets fana i de trakterna; nu 
hafva vi stöd och hjälp af en hel skara trogna in
födda medhjälpare. Dessa och oändligt många flera 
bevis på Guds trofasthet höra till vår oförstörbara 
skatt, hvars rika värde vi en gång skola lära 
känna bättre,än vi nu kunna det. Därför är denna 
missionens 18:de årsdag för oss en tacksägelsedag. 

Vi känna oss uppfordrade att tacka Herren, 
att våra gamla vänJte1' här henZ1lta Izållzf ut z' bön 
och arbete, och aU IIerrell uppzJäc/d måuga 11)'a, 
Vz' 'iJll;it jJrzsa honom .för hans hofasta kärlek aU 
d.fven detta år tzllgodose våm lekamliga belzr:1 
Ibland har det no,/{' sett m)'rkct mörkt ut .för vår 
bhck, //len l-Ierrcn liar alltid hört och II/älpt z· rätta 
sbmdoz. 

Från .fältet Ita.fva månr:a uppmunhande mcd
delallde1l ingått. I år ha.fva många genom dopet Zll

trädt z' de olz/oa.försa17lhngarne inom alla distn'ktcn, 
orh ett större antal än något å,' .förut har lålzf 
antcc/ola sig som katelwmencr. Dc z1ifödda mcd-
1~/älpar1U:s ifver otit de krzsbzas bercdvzllzghet z' 
allmänhet aU otra sig och stft i Herrens tJänst 
har gifvtl alllednzng till iIlyc!.:eJt glädfe. Att ar
belet .fiUt .fortgå z' lugu, orh att .folh;t odt ämbets
mdmtcJt lekt; blott med 7lä!tJZl;'a oJ1?faUa t oss och 7lår 
verksal/lltd utall ä/ven '(lzsat ett alljämt växandt: 
intressc .för sanningen" dro z'dc'c 11tZ1zdre äJJmen tdl 
tack och loj. Vzdarr; är det en stor nåd, atl, då 
dtt 01 ttd Sltg ,t/, som skulle våra syskun duka 
undcr l' strzdcn, dc nu litcrfått hälsa och kro/tu, 
så att dc kunna jitliföya 7!CJ'ksamltetcll . 

Vända vi åter blicken på oss själfva, är det 
mycket, som förödmjukar oss och manar oss till 
bekännelse. Genom dessa årens erfarenheter har 
Herren gifvit oss en allt djupare inblick i vår egen 
brist. Vi hafva ofta haft orsak att sörja öfver alla 
de gånger, vi kommit till korta vid utförandet af 
vår uppgift och öfver de många försummelser , till 
hvilka vi gjort oss skyldiga, samt öfver att vi så 
litet förstått att gifva Herren rum och låta hans 
kraft fullkomnas i vär svaghet, att vi tagit ut så 
litet af löftena, då vi kunnat vara så mycket rikare. 
Detta och mycket annat drifver oss ned på våra 
knän inför Herren, och han är en Gud, som för
låter synder och helar brister. 

Vi 'vdia dä/jor ork göra denna Jmsszimens 
1Itz'lZ12csdag' tdl en bÖlledag. Lå/om oss be4/a EIcrroz 
/:fva oss nlid aU I/äna honom bäUre dm korta 
hd, vz' dmw lza/va kvar,l L Ittom oss, såväl 1JIZS
SiOl1SZ'ällll cr som UttSs/omirer, ul/;edya oss di:!1 .lldi,fe 
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Andes hdm'ng och kraft, att vår ojfcr(iänsl måtte 
bh/va välbdzaglig för Gud, or/t att, då frestelse 
till slöhet od lzkgdtz"g/zd z'llställcr sig, VI' Hnåtte 
ii(z'enn7zua oc/z till ändeu göra Izans verk». lV/å 
vz' ej ltdler glölltllta de kzneszska församlinganta, 
dc tnfödda medhjälpame, blide (VangeltSter och 
bz'bdklJiU1tOl~ att Herren ville utgjuta stiz A ude 
iif7!er dOll z· nkl mått, att dc sjäij'va må tillväxa 
t' nåden oc/t få z'ara medel till s/älars frälsm·ng.l 
.lId vz· 'i1t'darc bedja för dell nu öppnade evangc'llst
skolan z· 'Yulli'hcng,för goss- och/hcks/;:olorna, deras 
lärare och lärarInnor, för opieasylverksamlzcfm, 
evangcllstverl.:sa711hefen och arbetet bland sluka och 
fattiga I Låtolll oss komma ihåg mzsszonärerna, atl 
dc må bh bcva1'ade i de många faror, SOtlt allhd 
IlOla dem, att de må bevaras i kärlek zllbördes och 
h/illa ut i stit cif{a mwket pressande arbete.l Låtom 
oss också ropa ttll -Herren för församlzlzgen lu'ir 
hemma, att de1t 1/Ii7 vakna ttll fullt medvetande 
både om sin fÖ1'llUtn och sZ11 plzkt, när det gäller 
att am/ända tzlij'ällella i Kina, så at! Izvarl,cu per
sonliga la'after dler llZ&'de/ må saknas. 

Låtom oss därför bedja och begära mycket, 
ty vår Gud skall efter sin rikedom fylla alla våra 
behof i härlighet i Kristus Jesus! 

Enj~ Fol/~c. 

från hemarbetet. 
Från åtskilliga af de platser, som broder J. H.inman 

enligt den i förra nU1l1ret af S. L införda resplanen skulle 
besöka, hafva meddelanden till oss ingatt om att Herren 
i rikt mått \'älsignat hans möten. Om ett icke ringa in
tresse för Guds verk i Kina vittnade bl. a., alt pil. ett 
par platser ute pil landsbygden vänner kommit gaende 
till mötena en fjiirdedeb, en halt', ja ända till tva och en 
half mil trots det att vädret var det ruskiJaste och vä
garna sil. godt som ofarbara. Stor anledning hafva vi all 
tacka Herren, som hela tiden uppehållit br. E:s krafter, 
så att han icke endast kunnat halla de föredrag, som ul
satts, utan till och med hafva :inntl flera möten . .En 
broder skrifver med anledning af herr lLs besök, som 
han med stor tacksamhet och glädje omtalar, alt han tror 
det skulle vara missionen till sl!)rt gagn, om missiolls
vännerna pil. de skilda platserna i landet ofta uppmuntra
des genom dylika b<:>.sök, och att man burde göra till ett 
böneämne, att Gud måtte gifva S. NI. K. en sådan 
person . 

Broder H.inJllan, som själf blifvit vederkvickt och 
sUirkt genom sammanträfrandet med Guds folk pil. olib 
platser, ber att i S. L. fä plats tör nedanstående: 

Ett varmt tack 

till alla S"enska rVlissionens i Kina vann er, som under 
min senaste resa visat intresse för vart arbete och med 
stor gästvänlighet mottagit mig i sina hem! 

Det har varit till rik uppmuntran att under mötena 
erfara, huru Guds rikssal; på jorden har rum i Guds 
folks hjärtan. Icke mindre kära intryck för jag med mig 
af det kärleksfulla intresse, som i de hem, dar jag mot
tagits, visat sig för Svenska missionen i Kin<t. För al! 
medverkan, i hvilken form den an gifvit sig tillbIllla, ett 
hj:trtligt tack I 

»I !/lottogett ordet - - oeh fråll eder har ljudet af 
17errem ord utgått» (1 Tess. l: 6, 8). 

Att ha mottagit »den salige Gudens härliga evange
Iium » innebär ju icke blott outsäglig lycka utan arven 
ansvar. Därför få vi ock låta ljudet af samma evangelium 
utgå till dem, som aldrig hört det. Det är uppenbarligen 
Herrens plan, att, sedan hans ord »kommit till~ oss (v. 5), 
det skall ~ utgå ifrån " oss (v. 8). Lyckliga de, som se det 
och ,)falla in» i Guds plan! 

I fraga om de medel, som öfverlämnats 3t mig för 
Svenska Missionen i Kina, beder jag rä fästa uppmärk
samheten vid att redovisning förekommer i detta nummer 
af Sinims Land , och att vid hvarje summa samma nummer 
uppgifves, som förekommer il. det l,vitto, som bJifvit gif
varen eller föreningens kassör tillsändt. 

~ Hoppets Gud » välsigne alla dem, som tillhöra och 
tjälla honom 1 .Iok·s Ri1illtall. 

Förvisso sI_all det glädja våra vänner höra, att br. 
E. .Folke nu är sa mycket bättre till sin hälsa, att han 
under sisla dagarna af februari kunnat företaga en resa 
för missionen. 

* * 
För fröken Emma AnderssoJt, som star i begrepp att 

företaga en missionsresa inom landet, bedja vi 0111 mis
sionsvännernas förböner. Hon kommer att besöka kretsar, 
tillhörande LärariwlO1'1laS Missio1tsjöre1liJtg, pll följande 
pla tser: 

Västerås den 5 mars Orebro d. 6 
Nora 8 » Karlstad » r j 

Kristinehamn » 13 Skara » r 5 
Göteborg 18 » Helsingborg " 2:? 

Landskrona » .:q » Malmö (l.undmedl. 
iubjudas dit) , :?s 
ljmhal11n » 28 " Ystad d. 3u 
Karlskrona » l april Jönköping » -+ 
Linköping 7 ::-Junköping » l) 

Södertälje » I [ » 

'" 
Bruder .I. RimJtall hoppas uuder a pril kunna göra 

en I1lISSIOnsresa i Skfme. Vänner, som önska besök af 
honom, turde därom tillskrilva missionssekreteraren. 

~B1ef~~g;n~->

". ~ ~,,-- 7--< -

Rvad Ran-ch'eng behöfver. 

» Oc/t de 7'i11kadc åt silla kamrater, som 
voro i dm aJ/dra båten, att rie skl/lle kOli/lila 
oc/t IlJ'älpa dem. Och de kOIl/l/lo och jyllde 
bilda biltante. " 

Med dessa ord från evangelisten Lukas berättebe 
om tiskafiinget på Genesarets sjö inleder broder Rob. Derg
ling en af sina skrifvelser beträffande behofvet af ett gaM
/.·apell i Han-ch'eng. »I ftratab> , säger han, » har jag närt den 
önskan att fä öppna ett gatukapell har, ty Han-ch'eng 
~ir en mycket folkrik ort, och på stadens stora gata vimlar 
Jet st;indigt af människor, af hvilka dc flesta, ,Jrskildt nar 
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hösten intrader, hafva föga, om ens nagot att göra. Där
för sk ulle det förvisso aldrig komma att saknas 5.hÖrare 
i ett ga tukapell, som vore bra beläget. 

I förening med ett sådant kapell borde äfven finnas 
ett godt bibliotek oclt e/t läsmm, ty i denna stad finnes 
det hundratals studenter och, hvad vi hemma skulle säga, 
filosolie kandidater, hvilka sysslulösa drifva omkring p(l 
gatorna. ~-\f de senare äger Han -ch'eng omkring 600, uch 
d e förra äro nog ej färre i antal. Endast få af dem 
kunna få nagon anställning sum lärare, och hvarje annan 
sysselsilttning anse de under sin Värdighet, afven om de 
sk ulle sakna bäde kläder uch föda. Bland de yngre, som 
äro mest förhoppningsfulla, sträf\"a en del att förvärfva 
sig h ugre kunskapsgrader, hvarigenom de skulle kunna 
komma in i ämbetsmannakåren, då både riked om och 
anseende med ens vore vunna. 

Det är ej underligt, att de hysa sådana förhoppningar, 
ty 40 ämbeten i (,lika delar af landet bekliidas af Han 
ch'eng-män, och af dessa äro 7 <Inställda vid departe
menten i Peking. En lärare i Han-ch 'eng lyfter därföre 
stolt sitt hufvud, kallande sin smutsiga stad för ~Siao 

Peking », d . v. s. lilla Peking. 
Frfll1 Ha n-ch'eng hafva utgå tt vice konungar och guver 

nörer, af hvilkas samlade riked omar ganska mycket kom
mit fädernestaden till godo i form af tempel, murar, brvar 
uch andra byggnader. Enligt här gängse Sägen var det 
en Han-ch'eng~lDan vid namn Ua ng, som för 90 till [1 0 

år sedan innehade det högsta ämbete, som någon kines, 
utom kejsaren) beklädt, ty han var ej allenast statsminister 
utan afven president i vetenskapsakademien samt lärare 
för och intim viln med tv;inne kejsare. Såsom en fattig 
bUlldgosse skall han hafva burjat sin bana men genum 
energi och ih;irdighet vunnit denna lysande framgång. 

Ett prydligt tempel, beläget i en vacker, väl inhägnad 
('ypresslund utanför staden, utvisar den plats, där hans 
stO ft hvilar och hans ande anses bo. Så lifligt fortlefver 
i Han-ch'eng minnet af hans s turIlet och den glans, han 
skänkte å t s in fädernestad. att det blifvit ett bruk bland 
lärarne här att till pliktförgätna elever ropa: »Hvad! 
kommen I ej ihåg Uang-Chuang-tien, och huru han genom 
sin energi och himmelens bevi\genhet blef statsminister 
ueh kejsarens fUrtrogne h> 

Att staden Han-ch'eng ager tlera skolor än nagon 
annan stad i Kina, som jag känner till , och att de stu~ 

clerande har ärv så ta lrika, har nug till s tur del sin för
Idaring i de historiska förhållanden, fUr hvilka jag nu 
redogjort. Till hvilken välsignelse sk ulle icke på en sadan 
ort ett godt bibliotek I,unna blifva för den kunskaps
törstande ungdomen, som numera, i Illotsats till hvad som 
ägt rum under g5.ngna tiuer, IlIed stor begärlighet söker 
efter västerländsk litteratur! 

Förvisso ar det Guds vilja, att vi skola så lit den 
guda säden jllst bland de studerand e, som utgöra en Sfl 
stor uch viktig klass af stadens befolkning, och hvilkas 
viinliga hållning nu öppnar stora möjligheter fUr oss att 
kunna flnna ingång bland dem. 

LJnder läng tid har jag diirför sukt efter en lokal i 
staclen, S0111 kunde fa hyras för de iindamitl, jag i det 
föregående Olllnämnt, och för hvilken jag möj ligell af egna 
medel skulle kllnna betala hyran. 

Äfven i dag ha r jag varit ute i s taden i sä \\skap med 
Högma n, och vi påträfTade då ett väl bel;iget hllS, som 
kan inrynllna kapell, bibliotek uch läsrulll sa!llt dl!ssulOm 

skola eller opieas)' l, ja , möjligen bådadera. Huset var i 
så godt skick, att endast hvillimn ing beböfdes, mr att 
det skulle kunna användas. Men ack, det kostade 18o 
kr. om året i hyra, och så mfiste vi gä att se på ett 
annat hus, det enda, som ännu kunde vara att tänka 
på, men det befanns redan vara upptaget. 

Hemkommen sade jag till mig själf: Skula vi endast 
för prisets skull afven denna vinter sakna ett gatukapell, 
dfL vi nu hafva flera evangelister, församlingsmed lemmar 
och tjänare, hvilka kunna bj;ilpa oss med prtdikan, uciL 
vi därtill äro två maniiga missionärer på stationen? N ej, 
jag vill hyra huset på ett IlCllft år och se, om icke Herren 
sander oss hjälp, så att vi sedermera fä behålla det. 

Och nu vill jag blott tillägga, att jag redan har en 
del kinesisk krist lig litteratur för biblioteket, men det för ~ 

slår dock ej längt, och jag beräknar, att omkr. 300 kr. 
behöfvas tiil böcker och möbler samt 100 kr. årligen för 
verksamheten i kapellet. I\'Iå vi framlagga dessa behof 
inför honom, som förmår rikligen fyll a dem alla »och 
göra utöfver allt, vida mer än vi begära eller tänka », och 
liltom oss ej fut·tröttas alt göra det goda, »medan vi 
hafva tid»' 

Han-ch'e ng d . q nov. 1904 . 
R. BClKling. 

Från Ho-iangs åker fält. 
D. 23 nov. 190..j.. 

.Ar 	 Gad för oss, Itzltm kall vara emot oss.J Rum . 
S: 	 3 r. 

Först vill jag bedja att fä införa mina kära v~inner, 

läsare af Sinims Land, i vär privatlärClres och husviircls 
familj. Fröken Ramsten ta lade om hunom i sin beskrif
ning öfver » J~esan till Shensl» (n:o 9 af S. L. 1904). 
Herrcn till pris kan jag saga, att vi märka en stor fUr 
ii ndring hos denne man. Redan förlide t ar, då han i 
Han-ch'cng afvande sig från opium, märkte br. Bergling, 
att han mecl mycket stort intresse lyssnade till evangeiii 
sanningar. Ja, redan före den tiden hade han pä mark 
naden köpt evangelier. Nar syster Thora Hatrem uch 
jag sede rmera kommo hit förlidet ilr, öfverra skades vi ,lf 
att hans fru berättade Uere händeiser ur Jesu lif här på 
jurden. Hennes man had e, sade hun, last därom ur de 
böcker, som han kupt. Ar icke detta e n uppmuntran 
att sub sprida Guds t)rd för att af dem själf\ 'a läsas och 
begrundas) . 

Sedan Herren förde oss hit för öfver ett haift år 
sedan, har herr Chiang för hvarje dag med stort intresse 
lyssnat till evangeiii sanningar, uch vi finna honom sum 
oftast, då han har tillfälle, fördjupad i !asningen af sin 
bibel. Han har nu vittnesbörd om sig, att han ar myc
ket föriindrad och har arven uncler sista tiden varit en 
stor hjälp i evangeiii tjällst. Jag kan just nu höra hu
num från gä ·trummet vittna för några inkomna besökande 
Olll frai sningen i Kristus Jesus. Vår evangelist och kock 
aro nam ligen i dag ute på en marknad> 3 Ii från staden, 
för alt predika evangelium och Sä lja böcker. Då herr 
Chiang för 2 '_-.) månader sedan på ett nlult börjacll! 
bedja offentligt, kunde jag ej annat än af hela mitt hjiirta 
prisa Herren därför. Det kändes, som om de ord, han 
sade, kommo fdm hans innersta. Jag hade väntat 
på denna öppna bekannelse, och vi prisa Herren, som 
hör bön. Hatls fru och 16 -a riga dullcr ärv arven bland 
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vilra sökare. Den förra har ännu opiebegär men längtar 
att kunna få afvänja sig därifrån och beder Herren öppna 
vägen. Med dottern har en stor förändring, såsom det 
synes, sista tiden inträdt. Hon har en mycket stolt och 
häftig natur, och, när vi förlidet år första gången voro 
har, berömde hon sig af att hennes farfar var en högt 
uppsatt man och äfven hennes far en studerad man. 
Hon lät oss afven förstil, att hon icke alls ämnade ned
låta sig titl att taga undervisning af oss. Herren kan 
dock nedslå människans högmod och har arven bevisat 
det på denna unga flicka. Djäfvulen har begagnat alla 
medel för att hindra henne, och en tid under sommaren 
kände jag, som om han till det yttersta försökte hindra 
henne. Hon riktigt undvek att träffa oss och komma 
nnder Guds ords inflytande. En dag var det alldeles, 
som om jag hört en röst säga i mitt inre: »bed mera för 
henne och gör mindre för att vinna henne '» Herren 
har hört bön. För en tid sedan kom hon in och afgaf 
en öppen bekannelse om huru hon pil allt sätt hade 
försökt motstå Herren, men huru han till slut blifvit henne 
för stark. Hon kommer nu till hvarje möte, om intet 
hindrar, och begagnar sig äfven af andra tillfällen för att 
få undervisning. En dag kom hon in och bekände, hvil
ket häftigt temperament hon hade. Jag kunde ej ana, 
sade hon, huru ond och häftig hon kunde bli. »Förr ", 
sade hon, »kunde jag bli så ond, att jag kunde slå vår 
tjänarinna och i vredesmod säga alla möjliga fula' ord, 
men nu, sedan jag lärt att tro på Jesus och bedja till 
honom, vill han ju hjälpa mig att bekämpa mitt svåra 
lynne. J ag blef , i dag så svårt frestad till ett utbrott 
och k~inde, huru det stormade i mitt inre. Men jag 
ropade till Herren Jesus, och han hjälpte mig, så att jag 
icke hvarken sade något eller slog omkring mig såsom 
förr. » Hennes mor, som sett hennes kamp, hade upp
lllanat henne att gå in till oss en stund, och nu fingo 
\'i läsa och bedja tillsammans och äfven prisa Herren 
för det arbete, han börjat, vetande, att han enligt sitt 
lufte är mäktig att fullborda det. 1~iänarinnan, som älven 
;ir en af våra sökare, fastän iinnu mycket okunnig, har 
genom flickans förändrade uppförande blifvit mer intresse
rad än förut. Ville särskildt bedja eder tänka pa denna 
familj i edra förböner. Ifrig, som den unga flickan nu 
ar att fa lära, har hon böri,lt tänka på att möjligen fä 
komma till T'ong-cheo flici,skola, om Herren öppnar 
vägen. Herr Chiangs yngre bror tir ännu ganska fient
lig och har aldrig »tid» att komma på mötena. 

i\Ied en yngre kvinna, Lilt, som äfven började be
söka mötena här strax elter sedan vi kommit hit, har 
Herren, sasom det synes, afven uträttat ganska stora ting. 
Hennes man blef på samma gång intresserad. Och 
som männen lättare kunna fatta, hvad som talas, än de 
stackars kvinnorna, som ej äro vana: att fä undervisning, 
försökte han hindra sin hustru alt offra till sin aflidna 
moder pä dennas födel sedag. Vid den tiden hade de 
redan förstört jordguden men hade en annan gud kvar. 
Att ej vffra till sin moder ansåg hustrun alldeles omuj
ligt. Då hennes man iindock stod fast vid sitt beslut 
att ej på söndagen lata henne offra - » tp', sade han , 
»då slwla vi båda gå till mötet pa missionsstationen ", 
blef hon så furbittrad, att hon tog opium för att döda 
sig s}iilf. Mannen kom hit med tårade ögvn och be
rättade detta, och VI försökte göra, ln'ad vi kunde, för 
henne, samt rvpade innerligt till IIerren all om mC)jligt 

spara hennes lif. Hon b.lef sparad, och med alla 
sina anslag har djäfvulen fått komma på skam. Icke 
längt därefter förstördes den andre guden i hemmet, 
så nu är det huset rensadt fran afgudar. Fienden 
har äfven sedan på flera sätt sökt skrämma dessa makar 
så t. ex. genom grannar. Men bäda komma dock sö n
dagligen till mötena och ibland äfven under veckan. Vi 
hafva hvarje onsdag särskilda möten för kvinnor, och, då 
jag skrifver dessa rader, vantar jag just på hinnorna. 
I dag kom en gammal kvinna från en by, 30 Ii härifdln, 
belägen i närheten af det storartade tempel, som fröken 
Ramsten beskrifvit, och in bjöd mig till sitt hem. Om 
Gud vill, skall jag i öfvermorgon resa d it. Bedjen, att 
det ord, som under denna tid b/ifvit utsådl i byarna 
rundt omkring här, matte bära rika frukter till evil\nerligt 
Iif! De flesta människor inom alla de byar, jag besökt 
på sista tiden, hafva aldrig förut sett en utläncling, ej 
heller hört evangelium. Skulle gärna velat berätta något 
om mina besök, men mitt bref blir för långt. Låtom oss 
hjälpas flt, kära vänner, alt låta evangeiii ljus lysa ut 
öfver detta land, medan dörrarna äro öppna -- till dess 
fla7t kommer! Eder i Jesus lillgifna 

Sigrid BC?lJ;lso?t. 

* 
I ett nyligen anländ t bref skrifver bro Högman 

till en vän här: 
Redan ha lO mån. förflulit sedan min ankomst till 

Kina. Det har varit en lycklig tid , hvarunder jag [;'ttt 

erfara mycken Herrens godhet. Den fÖl'sta \'istelsen i 
Kina är nog en pröfvotid särskildt med IUnsyn till språ
ket, men Herren hjälper i allt. Frisk och kry har jag 
fått vara hela tiden, Herren till pris! 

Efter vistelsen i språkskolan vid Nganking \'isste jag 
ej , till hvilken station Herren skulle leda mig, men ar 
mycket tacham, att han ledde mig hit till Han-ch'eng, 
var nordligaste station. Alltsedan broder Folke vid elt 
tillfälle nämnde om, att norra Shensis bergsbygder voro 
helt utan evangeiii vittnen, har jag haft ell sär,·kilclt rum 
i mitt hjärta för denna del af det stora arbetsLiltet. J ag 
är ledsen, alt vtlr mission f. n. af brist på persImliga 
krafter och medel ej kan tänka pa att utvidga sitt nilt 
i denna riktning; det redan upptagna arbetsfaltet ropar 
j u efter flere skördemän, ty arbetet där är stort, och vi 
aro Ifll1gt spridda fran h varandra. Br. R ob. Beq; ling har 
i m;mga är haft dessa oevangeliserade trakter lagda pa 
silt hjärta och har gjort, hvad han kunnat, fUr att sprida 
evangelium dar. I varas hade han utsändt nflgra inf0dd,l 
kolportörer, hvilka gingo nära nog upp till dell mongv
liska gransen. De hemkomma mycket uppmuntrade och 
hade fått sälja mycket skrifter. 

Såsom en frukt af deras arbele vill jag anföra 
ett exempel. En mycket aktningsvärd f. d. arrärsman 
kom för några veckor sedan hit ned till os, i Sällskap 
med sin 15-arige son. De hade gfitt till fob f;'an sitt 
hem öfver 900 Ii (IS Ii = I sv. mil). ~Iannelt hade 
hört våra män predika vch hade kupt böcker; nu kvm 
han för alt få mer undervisning. ' 

För en tid sedan ätervände de. Mannen bekände 
da Kristus säsom sin FraIsare och sade sig hafva fåt t 
frid. Denna frid , som \'arlden icke kan gifv~. syntes ock 
strala fram i hans ögon , Kol. 1: 27. 

Br. Derg/ing och jag Wrberecla oss nu flir all i sa ll
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sbp Ill~d nflgra infUdda medhjalpare begifva oss ut pil. 
en 2 m:tnaders evangelistresa i dessa trakter. Vi hoppas 
med Guds hjälp fft resa om en vecka. Vi vänta blott 
pft böcker, som vi skola hafva med oss, Om vi få tid 
och krafter, ämna vi resa ända upp till mongoliska gransen, 

Arbetet här pfl stationen går jämt framåt. I söndags 
hJde vi stormöte vid en af våra utstationer, »Siuen », 
omkring 2 s\'. mil harifrfm. Herren kändes nära och 
syntes kraftigt tala till den stora skara, som samlats. 
Efter mi.itets slut kom en ung afnlrsman fram och an
mälde sig såsom »sökare i läran". Han sade sig vara 
alldeles best:imd att vilja följa J eSllS, ty han hade hört 
ordet vid flera tillfällen och var nu öfverbevisad, 

Må Gud förbarma sig öfver Kina! Gifve han sin 
församling nåd att nu gå in genom de många öppna dör
rarna och intaGa landet för Kristus! Glöm mig ej i bön! 

I Jesu tjänst lycklige 

Na/h, HiJgman. 

Utdrag ur elt bref från fröken Frida PIY/Z. 

Puchow den 26 nov, 1904, 

. . . . Skohw börj~de i höst något sent dels till följd 
a f påg:iende reparationer (på en missionen tillhörig tomt 
har arven uppfört~ ett stort trefligt rum för kvinnor), dels 
emedan jag ej kände mig stark nog att börja så tidigt, 
som I'i eljest brllka göra. Vi ha nu r6 flickor. Några 
af dem ;l1'O hindrade att komma denna termin, men vi 
hoppas, de kunna komma nästa. Två af våra flickor 
döptes vid höstmötet h;:r och en vid mötet i I-sh'i, så 
4 af I';(ra elever ;iro nll genom dopet upptagna i försam
lingen. \' i tacka Gud för detta och bedja, att de i en 
framtid Illa blifva till rik v;i1signelse på den plats, där 
Herren sUller de:Jl. 

Vi fö rsöka f. ö., så långt det är möjligt, att låta 
våra skol barn underhfdla sig själfva. De taga med sig 
mj(jl, gryn och litet penning~\r för grönsaker. Jag tror ej 
skolan skall bli dyr, clfl vi en gång komma oss riktigt l 

ordning. 
Afven i höst ha vi haft vara pröfningar här. 
Fiir .1 veckor sedan gjorde folket uppror till fciljd af 

elen skatt, som li1gts prl bränllvinsbränningen. De gingo 
in i radhuset, <I :ir de slogo s(jncler bord och annat löst, 
som de kunde kOl11ma lifver, samt tande sedan eld clärp:l. 
:\Iandarinen m:iste fly, Nar snidaterna pa hans tillSägelse 
sk(it0 med laddade gevär, sarades tre personer. En sol
dat· bld s[[ skadad, att han dagen darpEl aflecl. Flera 
dagar efter höll folket sig samladt pil. en plats utanflir 
staden och vägr:lde att sl;ing:'as. Först sedan en prokla
mation utfärdats af en högre ämbetsman i Yuncheng, 
lyckades man ändtligen fä dem att återvända till sina 
hem. Men iinnu är ej saken afgjord. l\Ian v;intar pti 
sl'ar fran högre ort; dock är det att hoppas, det dctta 
blir tillfreds~tällande. 

Knappt hade denna oro lagt sig, förrän en annan 
uppstod. Gula floden har omkring I sv, mil norr om 
ruchow stad gjort ell inskärning hit?lt, så att en gren af 
den flyter betydligt niirmare staden an förut, blott om
kring 1/4 sv. mil harifi'ån, Flera byar västerut ligga om
lIutna af vatten. Att ga utom dem ar förenadt mcd lifs
fara. Flera personer ha redan drunknat genom att ha 
tagit miste om vägfm och kommit ned i mr djupt vatten. 

då de förs ökt gå öfver till någon annan by. Somliga äro 
mycket förskräckta öfver den fara, i hvilken de sväfva, 
andra tro, att vattnet snart skaU gå tillbaka, men iifven 
om (l etta blir fallet, tager det nog minst två månader, 
innan det hunnit torka undan. För ~jälfva staden Puchow 
~ir ingen fara, åtminstone hvad människor kunna se. Den 
ligger något högre, i synnerhet den stadsdel , i hvilken vi 
bo. Dessutom uppsattes för några å.r sedan, då staden 
hotades af öfversvämning till följd af för högt vattenstånd, 
säkerhetsportar vid norra och västra stadsporten. Dessa 
sl iippas nu ned vid tecken till fara. 

Men ej blott denna yttre oro har det behagat Her
ren att låta oss genomgå. De sista dagarna ha vi haft 
bekymmer af annat slag. Två. af dem, som vi haft an
ställda i vår tjänst, ha befunnits vara oärliga, och ha vi 
nödgats afskeda dem. Den ena var en kvinna, som var 
antagen att hjiilpa till i skolan. Vi skulle önska, vännerna 
hemma ville förena sig med oss i förbön, att vi må få en 
lämplig husmoder i skolan, en som, själf fattad af Herrens 
Ande, vandrar hans evangelium värdigt och kan vara ett 
godt exempel för barnen. 

Önskande att få vara innesluten vännernas förbö
ner, förblifver jag i Herren tillgifna 

Fl'ida PI)'tZ. 

Familjenotiser. 
. Enligt meddelande skulle mission;ir C. Blom d. 17 

febr. ingå äktenskap med Miss Et/tel Usltel', första lä
rarinnan vid en högre lä roanstalt för flickor i Shanghai, 
Vigseln skulle aga rum i Union Chmch, Shanghai. 

* * * 
Den 20 november erhöllo makarna T/ädel' i Haichow 

en välskapad son. Den lille har erhållit namnet Karl 
Ivar Johannes, 

Mil\nesb~ggnad öfver mart~rerl\a 
i J<ina. 

I Kina hafva 159 protestantiska mIssIonärer j ~imte 
.).) deras barn äJ"vensom flere tusen infödda kristna offrat 
sina lif för Kristi namns skull. Dessa hura till den stora 
~karan, som, iklädd hvita kläder, står inför Lammets tron 
efter att hafva kommit ur den stora bedröfvelsen. 

»Se, vi prisa dem saliga, som tfdigt hafva lidit», 
För att ära elen Friilsare, för hvilken dessa hafv:! 

dött , för att bevara deras minne inom den kristna för
samlingen i Kina och för att inför världen stadf;ista det 
vittnesbörd, de afgifvit, önska de nll i Kina verkande 
missioniirerna uppföra en minnesbyggnad öfver dem. Till 
plats för denna har man valt Shanghai såsom varande 
medelpunkten för det stora kinesiska rikets handel, en 
plats, där hundratusentals kineser fardas fram arligen, och 
där de skulle fä tillfalle att mottaga intryck af denna 
byggnad och den verksamhet, som d:J.r komme att bedrif
vas. Denna byggnad skulle blifva en gemensam medel
punkt för hela missionsverksamheten i Kina. Den skulle 
innehålla en samlingssal, rymmande 2 ,000-3,000 perso
ner och afsedcI för konferenser och evangelisationsIllöten 
samt därjiimte expeditionslokaler för missionens bibel- och 
traktatsällskap, bokförlag m. m. Den styrelse, som skall 
förvalta byggnaden, kommer att utses vid den allmanna 
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missi onärskonferensen i Shanghai H)07 , då .man bereder Transport 996: 58 

Ur en sparbu5>a genom c1:0 5: 20
sig att tira hundraårsminnet af den protestantiska missio 
A. H. : __ ._ ... ___..__ . __ . ____ .. __ ... _____ _ 37:5 0 n ens början i Kina. Säby norra mfg gm E. F . __ . __ ._. ____ ;-5:r betraktande af de höga prisen å tomtplatser och Familjen E-ns sparbössa gm E. S., 
Jönköping . __ ___ . _____ .. __ .. _._ .. __ ._____ _byggnadsmateriel beralmar man, att 900,000 kr. behöfvas 16: 59 

En sparbössa gm d:o ___ __ .. __ ... _. __ _
för planens förverkligande. Visserligen kan detta synas 	 165. 3:95 

166. 	 F r~n en fattig bärplockerska gm d:o 5: 40
"ara en stor summa, men så galler det också att fl stad 16i. Från A. E- n, Ljuogby gm d:o ._._ S: 
komma en gemensam medelpunkt för missionen i d e tta 168. Från M. F. gm d:o ._ .. __ . __ . _______ . __ 
 5: 
rike, 	 som hyser inemot 400,000,000 invfinare. 169. Fran A. T. \V-m. Frinnaryd gm d:o 5: 

I iO. Från S. K-Ils sparbössa gm d:o __ _
Bland missionärerna i Kina har planen vunnit liflig 	 5: i O 

I i!. 	 Tionde af L. C., Bottnaryd, gm cl:o 10:anslutning, och medel hafva influtit från dem själfva till l i 2. Från E. H . (s~lda törnrosblad) __ o I I: 2)

icke ringa belopp. Men d e t ~ir tydligt, att detta företag 

__ _ 


173· K. F. U . IV! :s missionskrets i Gbg till 

liksom missionen i df't- hela .måste hufvudsakligen vara ]. R:s underh~l1 gm A. R. __ .. ______ _ 100: 

~r. B., Hllskvarna- ___ _____. __ ... _________ett uttryck för den kristna för~amlingens i hemlanden 	 174· 5: 
P. T, Gamlcby ___ . ____ __._. ___ . ___ ... __175· 	 25: offervillighet. 1,6. Ett tackdfer lill Herren _________ . ____ _ 10: 

Då bland de ofvan omtalade martyrerna finnas icke J i 7. Hllskvarna mf1' gm N. O.._.. ________ 50: 
mindre än 64 af svensk nationalitet, synes det vara sjalf	 17 3. Sparbössemeclel från Skärfsta skolbarn 

gm E. G.. __ .. ___ . ___ . __ ... ___ .___ . ___ .. __ 88: 62klart, att missionsvänner i Sverige skola räkna det som 
1,9· 	 Barkeryds llngdomsfören. gm C. LVI. K _, 

en förmån att fil. medverka till denna minnesvård, som \Vrigstad '_,,_. ____._. __ _. ___ .. _... __ .. __ 10:
skall tjäna att för all framtid på det mest värdiga sä tt 180. Sparbössemedel frflD i\'ora stad gm


H. D. ._____________ , __ , __ ,_", _._ .. __ . __fulIfölja det verk, hvadi.t martyrerna ägnat sina lif. 52: 
Medlemmar af K. F. U. M. & K. F .
Medel för ändamålet mottagas af de olika svenska 
U. K. gm F. Ö, Spöiand _. ___ .. __ .. _ 

o rgan isa tioner, som bedrifva mission i Kina, nämligen: Från söndng;;skolbarnen gm E. H., 

Svenska j]{issiol/.Cn i Kina, 3 Malmtorgsgatan, Stockholm. 
 Jön köp ing ____ ... __ . ___ . _.... ____ , __ , ____ . 26: 
S7Je1lSka j/lft'ssi01l5jörbundet, 27 HoiIandaregata n, Stockholm. 
 Sparbössemedel fr. L . U ., S thlm ''' __ IS : 

l\lika 2: 13 ____ . _______ .. __ . ___ .. ________ 1,000: HelgelsejörlJ1t1idet, Torp, Kumlit (Närike) . Ska1ldinaviska 
A. D , Jönköping . __ . __ .. _._ . ___ .. __ ._._ 5: -Allianslllissionw, Jön köping. Sve1l5ka Baptisternas missioII, 1 Barnamissionsfören. i R udebecks skola 


Tegnergatan, Stockholm. F1'1t1t1immersjörellingm jör KinaGbg gm V. B..... _.. _.._____ .. ____ _ . __ 
 300 : 

missiollen, 33 Klara Norra Kyrkogatan, Stockholm. Kvinn189. Syföreningen i Simtuna gm A. H. __ _ 50: 
190 . 	 Sparbössemedel från F olketarps fri förliga 1I/issiOllsarbetare, 46 1lalmskillnadsgatan, Stockholm. sam !. gm G. L. ___________ .. ___ . ______ _ ,6: På anmodan af generalkommitt cen för uppförande af Kol1ekt i Fflrbo den 2 febr. 1905 __ _ IS: OS

minnesbyggnad öfver martyrerna i Kina har underteck V änner i Källul1ge & v'Va\l::;tena gm 

A_ B. ______ ._ ... ___ . _____ _. _. _,,_,,_._._
nad åtagit sig att uppbära Odl öfverlämna de medel, som 	 iS: 

\Vallstena syf. gm d:o __________ _._. ___ 10: fiir itndamillet kunna komma att inAyta. 
Från 	 arbetsfören . J{ inesernas vänner,

Stockholm i Febmari 190 5. Jönkuping, li ll Ida Anderssons underh. 
O. 	 Be1'1lfldollc. gm E. S.._. . .. ____ . __ .. _. ___ .... _____ ._. 200 : 

jtloköpings mfg. däri inbegripet August 
och Angust" Bergs underhåll filr 1905, 
gm K. P. ____ ____ . ___ ... _.. __ . ___ . __ ___ 3,i oo : Redovisning 19R. 	 Fn'1o yHnner i Ofverum gm O. J\ . __ 6: So 
Kollekt i \'estervik gm 1:'. _. ___ ____ _tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 199· 	 2q: 

200. 	 D :o i Oskarshamn gm O. S . __. ___ ___ _ 26: under februari manad 1905. 
201. i Karl skrona gm E. S.. _. _____ _ 57: Kr. O. Kr. (') 202. Siifsjö och Ljung, 'mfg gm J. r.. __ __ __ ,:02 

5: --	 T:\ckOlTer ·' [dn vänner i J-hetl :md" 102: I r 
S. 1'. P. gm <1 :0 ,_" __ ,_, __ ,_,,_,,,_,_,, __ 10:-	 N:is:>ijö mfg gm J. A. L. __________ __ _ S: 
A. H., Karlstad ._. ______ . _______ . __ __ 15 : 
Bönen'ds arbet ,fören . ~m G. I-f. __ _____ 20: - Till särskilda ändamål: 

A. D:, Jönköping ..___ ~._ . _____ . __ . _______ _ 35:  150. 	 H. E. till arbetet p:' St~t1hamlllars
On>lmnd, ett liifte ål Herren t'ijr bön· station ___ __ _ ___ .__________________ ___ 20: _
hörelse . __ ._ .. __ ____ __ __ . ___ .____ ______ 10:  r 58 . 	 Daggr}"ningen till skolan i Puchow gm

D:o, Tran;.l'S ~ gm K. R
o o 

____ 7:-	 K . :'Il. A. ___ ____________ __ ____.. ___ .__ 300: T. L., Sudertelje . __ .. ___ . __ .. _______ __ __ 20: 60 159 . A. H:s minde till en bibel""inn"s 
H emse Kina-syfören ing gm J. P. R., ul.lderhåll ___ ___ ._. _____ ____________ . _ 50 : Hemse . __ . __ ._. ________ ._ .. ___ ___ ._._. __ _ ,o: -  l Rl. Kirkeklollkens Expedition, Kjöbenha \'n,Tackoffer ._ .._______ . ____ __.____ . ___ . __ ,,_ 36: -	 skol fonden ____ _____ ___ . __ ._. ______ . __ ._. 100: 
A. A., Stockholm ._.. ___ _.. _.. ___ ._. ____ _ 10: 53 186. :'I1ötteryds söndagsskolbarn gm A. D.,G. R. ________ . __ ._._ .. ___ ._._. ___ . ___ . __ . __ 10: - Jönköping, til1 d:o ____ ___... __________ .;: 30Onämnd viin i B - t. ~m M. K. ___ ._. 500 :  196. Jönköpings mfg lill söndagsskolbarnen
Joh. 21: I I gm ;\-r. K: .______._ .. _. __ . 5:-	 i Kina . ____ ....... ____.___ __ __ ______ __ ___ 18: 
Galtås & Nässja mfg gm A. J. L., 19i· 	 D:o til1 läbremissionen __ .. __ . __ _. ______ 5: - 698: 30Klefshult ______ __ ______ .. _______ _____ __ 10:

154· Sparbiissemedel gm G. \V., Bergunda 32: Il Summa kr. lur febr. i, 94j: i9 
Und~r j~ n . månad _ __ _. ___._. ___ ______ .. _. _________ ... 9,i68: 52P. G. P .. Erikskil, Borås ____ . __ ._____ 100: - 155· 

15 6. Bergunda syförcn. gm G. W. ________ 30: - Cnder jan. och fehr. m'lll~de r: kronor I i,i 16: 31 

lSj· Kollekt i Bergunda kyrka gm eI: (, .__ 5: 5+ 
~fed \'Ormt tack li ll hv;nje gifvare.

160. 	 D:o i ~"[attcuskyrkan, Norrköping, gm 
L. H. __ o •• _. __ _ ._ .. __ . _ • • _. _ ____ __ _ .___ _ __ 64: 80 

,-----;--.,.,-  .Herren Sebaot ii,· med oss, V/II' bOJ/{ är Jakobs Cud. 
Trpt kronor 996: Sil 

SlOckholm, Sve nska Tr)'c "; rihol:lgct I<..:km;.tn & Ca. 1905 . 

http:j]{issiol/.Cn

