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S I N I M S L A iV D. 

från S. M. K:s höstmöte j Nassjö. 

Utdrag ur brödernas vittnesbörd. 

O. v. Fei/itzen: S/iSOJJl Fadern Ilar sändt Jlllg, sli 
sä1lder jag orl: eder. J oh. 20: 2 r. 

Dessa Jesu ord gällde icke blott de första Iiirjungarna 
utan hah'a en mycket vidstrUcktarc betydelse, såsom fram
gfir af de i hans öfversteprästerliga förbön uttalade orden: 
»Icke f(jr dessa allenast beder jag, utan ock för dem, som 
genom deras ord skola tro pft mig», Joh. I ;: 20. Lär
jungarne hade sett och hört , de hade beskådat och med 
sina händer vidrurt lifvets ord, I J oh. I : r . Skola vi 
sandas, maste vi fUrst vidröras af det eviga lifl'et, träda 
i personlig, lefvande gemenskap med deil llppstfll1dne 
Frälsaren. Endast dfl kunna orden i r Joh. o: 1 r äga 
nagon giltighet fUr oss : »Detta ar vittnesburdet, att Gud 
har gifvit oss evigt lif" . 

Judarne frägade: »Hvad skola vi göra för att verka 
G uds verk)" J e5US svarar: Furst fordras et t Guds verk 
i edra egna hjiirtan genom tron; först måsten I sjalfva 
blifl'a en ny skapelse. Ja, för att verka H errens verk 
1111bte vi själfva vara ett I'erk af Herren. F ör att kunna 
taga emot ordet om sändning maste ett Herrens verk 
hafva utför ts i dira hjärtan. Redan till Gamla T esta
mentets folk ' s~iger Herren : »Laten mig haka omsorgen 
om mina barn och om mina händers verk ». Israel var 
framför andra folk ett verk af H erren. }1.11l1ll i dag bär 
det spår af att hafl'a varit ett ler i krukomakarens hand 
- ett folk, som Herren haft hand om och fostrat. Om 
N ya Testamentets folk heter det : " H var nu någon Ur i 
K ristus, ar han en ny skapelse.» »Veten I icke, att I ären 
G uds tempel ). Kya Testamentets folk är därför framför 
allt et t Guds verk. Jesu första lärjungar hade vandrat 
med sin Mästare un cler flere a r, sett hans gärningar och 
Stil lt under hans il1 f1y tancl e. Ett verk hade blifvit full 
bordadt i deras hjiirtan. De voro icke sanlllla lärjungar, 
som då de först kallades. Äfven fasUin de alla öfver
gåfvo honom och flydde, nUr han n<lglades vid korset, 
var ett oförgängligt verk utfördt i deras hj~irtan , större 
;in det I'erk, som hos Israel blifl'it utfördt i det Gamla 
Testamentets tid. Men de behöfde ~lndock nagot mer 
fur att kunna sändas . De behöfde få det nya uppståu
delselifvets ande in i sig .. Därför blaser också Jesus på 
dem. Han hade behof af vittnen, och själf hade han 
fostrat sina larjungar till att blifl'a hans vittnen. Men 
icke blott de första lärjungarna voro kallade härtill. H var 
och en, som blifl'it en ny skapelse i Kristus Jesus, hos 
hvilken Herren har utfört sitt verk, är ämnad att vara ett 
siindebud, ett sändebud, som skall.skickas än hit, än dit, ett 
s;lndebud med ett alldeles sarskildt uppdrag. Må vi lägga 
märke till , hvad Herren säger om sin egen sändning! 
Han talar ofta om den. Det måtte hafva varit mycket 
"iktigt för honom, att han var Faderns sandebud. Fyrtio 
gånger talar han niimiigen härom i Johannes evangelium. 
Han kommer icke, sager han, i si tt eget namn. Och 
han hade ett uppdrag, som han längtade att utWra. Fur 
att kunna utföra det IUmnade han iisido sina egna ange
lägenheter. Och af vår text se vi, att han på sina lar
jungars hjärtan vill lagga samma Sändning, som han själf 
haft. Han hade varit ett ljus i världen; han hade varit 

miclt ibland människorna, sasom den där tjanade. .Såsom 
Fadern har sändt mig., silger han, »Stl sänder ock jag ede?·.» 
Men ilr det väl blott sasom ljus och såsom tjänare vi 
skola lik na honom? i\ej, visserligen icke. Herren Jesus 
tänker utan tvifvel på hela sitt Ii f, huru han i allt gjorde 
sin Faders vilja. Vi vilj a lUnka på hOllOm äfven under 
en annan bild, den skönaste af alla, lammets bild. Såsom 
ett lamm var Herren Jes us här i världen. Och om han 
skall sända oss s1\som sina sändebud, vill han sända oss 
såsom lamm i världen, såsom lamm miclt ibland ulfvar, 
sasom la mm, hvilka hafva offrat sig för honom. Men 
lamm kunna vi icke blifva af oss själfva, I'i mäste harför 
hafl'a blifvit berörda af det eviga Iifvet. 

Åt sina barn gifver Herren olika uppdrag. Den ene 
blir sänd att ga hem till de sina och omtala, huru stora 
ting H erren har gjort med honom; den andre blir sand 
att gil ut på gator och gränder, på gärden och stigar för 
att nödga m~lnniskor a tt komma till bröllopet, ja, S0111

liga siincla~ ut till jordens ande. Herren vill hafva vitt
nen i hela skapelsen , öfver hela viirIden. 

i.\lå tte han få föra sitt ord till vår viljas rutter ! 
Måtte han för oss göra det till en verklig hjärtefraga: 
»H erre, hvad vill du, att jag skall göra?» Du kan vara 
ett sandebud utan att prcdi ',:-t, blott genom att lefva det 
m'a li fvet och pa den plats. där du star, gifva skäl för 
d~t hopp, som i dig är. :!'I'Ien endast om du star in för 
G ud, l,an d u mottaga kallelsen a tt blifva hans sandebud. 
Sedan vidgar Herren kretsen för den, som verkat i det 
fördolda. Har du börjat med att i hemmet vittna om 
honom, blir du sedan sänd ut på giirden och stigar och 
kanske till sist ända ut bland hedningarna. 

Detta, att Herren vill ha vittnen, vill jag siirskildt 
lägga eder på hjärtat. H erren längtar bad e för sin egen 
del och för din sk ull att ffi sända dig, att du skall vara 
en ' arbetare för hans rike. Han vill, att det, att ditt 
namn är skrifvet i lifve ts bok, skall bli anledning till att 
andras namn äfven skrifvas där. J ag tänker i dag sär
sk ildt på K ina. Kanske har du tänkt : »Det är s5. många, 
som behöfva mig hemma.» Det kan vara sant. Men 
frågan är den: »H var vill Hel'rw hafva dig) H vad vill 
llau, at t du skall göra )) Han har i sin hand en skrift
rulle. I den har 'han sedan årtusenden nedskrifvit kine
sernas längtan och böner. Kanske han i dag vill säga 
till någon : »Låt upp din mun. och tag emot den nud 
och de behof, som häri s tå inskrifna, att. du måtte ömma 
för de många, som ga i mörkret. » Kanske skall rullen 
i din mun bli söt som honung, såsom den blef för He~ 

sekiel, di han på Herrens tillSägelse åt den rulle, som 
var fullte cknad med Israels nöd. Mätte Herren i dag fä 
lägga K inas nöd på vfira hjiiltan, att de t blir l'art hjärte
behof a tt föra evangelium dit, där så många behöfva det! 
Vi hafva ingen aning om nöden där. Där finnas r ,500 

städer, af hvilka omkring 1,2 00 ännu sakna missionilrer. 
Nöden är stor, men dörren ilr öppnad, så att vi kunna gå in 
och afhjii lpa den. Herren, icke någon regering, har öprinat 
dörren. Regeringarna ha genom att uppväcka fiendskap 
gjort allt för att stänga den. Kineserna äro villiga att 
mottaga ord et. Ofta komma underrätte lser om huru de 
branna si na afgudar. De törsta efter något annat, och 
de Li ro tacksamma, då de fi evangelium. En tid fö r
följde de Guds vittnen, men nu hafva de öppnat dör
rarna på vid gafl·el. Ambetsmännen, såväl högre som 
Iagre, inbjuda missionärerna, och de, s 111 smakat Guds 
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evangelium i sina hjartan, brinna af k~irlek till Guds folk. 
Detta visade sig bland annat vid Hudson Taylors död. 
De infödda kristna bekostade hans begrafning och bemö
dade sig pEt ~tlla möjliga s~itt att visa sin tacksamhet, för 
att han fört evangelium till dem, När Brittiska och Ut
hindska Bibelsällskapet firade sin hundraftrsfest, insamlade 
afven de troende kineserna tio tusen kronor. D e aro 
fattiga men tac.ksamma. Långt mer, än vi kunna fatta, 
Iiingta de efter evangelium. Det b~ir frukt, och stora 
skaror strömma till för att höra om lifvets väg. Ej blott 
J erusläran utan Jesltsll/vet förkunnas d~irute, Kineserna 
s jalfva vittna om, att deras lärde m~ins skrifter, om de 
ock ~iro goda, dock sakna kraft. J esu ord å ter, det se 
de inför sina ögon, gifver människorna kraft att göra det 
goda. Du har Jesuslifvet inom dig. Detta lif vinner 
daglig förnyelse genom umgänge med Jesus. Står du in
för honom i en lyssnande ställning, och fl'agar du dag 
för dag: »Hvad skall jag göra)" då kan jag till dig öfl'er
himna detta Jesu ord: »S,~som Fadern har sandt mig, sa 
sänder jag ock eder ». Herren skall förverkliga det för 
dig. ' N~ir han I'ill, då skall du gå, det vet jag. Jag vet 
ej, om det blir till Kina, som i dag är föremfd för vår 
bön, eller till nElgot annat land. Herren själf vill visa 
dig det. 

Detta Jesu ord kunde ej mottagas af va rlden. Sft 
~ir c1et ännu i dag. Det ar taladt endast till dem, som 
vidrört det eviga lifvets ord, som stil i gemenskap med 
Jesus. Du kan ej gfl att utföra nagot för honom, om 
icke han lefver i ditt hjiirta. H vad han då för in i ditt 
hjärta, det har du att bära ut till andra. Därför ar det 
angeIaget, att vi umgås med Herren, »:\1em> , kanske 
ni\gon säger, »detta J esu ord är ett gammalt ord, som 
egentligen gällde de första larjungarna. Det kan ej vara 
sil viktigt nu, som det var då." Det är ämm viktl;l{are 
lIU, ty tiderna äro sadana, att vi förstå , att det hastar 
emot den tid, cHI vreden kommer öfver folken. Köpen 
darför tiden! Just dHrför att det är ondt om tid, är det 
sil mycket angeliignare att predika fraIsningens budskap. 
Konungens iirende är brådskande. Hednavärlden star 
öppen. H vad gör Guds folk) Den. som ej filr uppdrag 
att gå ut, skall dock vara en bedjare, en förebedjare för 
dem, som därute stä i striden, omgifna som de äro af 
hedendomens onda malzt och inflytande, Nu gäller det 
att bedja för Kina. Matte Herren darför i första hand 
sända eder ut sftsom förl'bedjare! 

E. Folke: Es. 6 : 8 . En profet under Gamla T esta
mentets tid var å ena sidan en siare, d. v. s. en sådan, 
som stod inför Gud och skadade in i hans hemligheter, 
men fl andra sidan var han ocksft en profet i egentlig 
mening, d. v. s. ett Guds Sändebud i varlden, som för
kunnade Guds sanning för människorna. Han var en 
Guds man eller med andra ord, han var Guds tillhörig
het och stod till Guds förfogande. J\'Ien under gamla 
förbundets hushållning var det aldrig Herrens mening, att 
endast några undantagsmän ibland Guds folk skulle in
taga denna ställning, ty Moses utbrister i 4 Mos. r r: 29 : 
»0 , att hela Herrens folk vore profeter, och att Herren 
gåfve sin Ande öfver dem ~» 

Vid gryningen till Nya Testamentets tid finna vi , 
att JOhannes döparen, den störste af alla profeter, först 
skådade Guds Lamm, och som en följd af detta skådan
de kom vittnesbördet: »Se Guds Lamm! » Detsamma 

var förh1Ulandet med Jesu först a lärjungar. Vi lasa om 
dem, att de stannade hos Jesus, och alt de, sa snart de 
i stillhet lärt kanna Jesus, gingo ut och sökte föra andra 
till honom. Och att det afven i denna tid lika litet som 
under det gamla förbundet ar Herrens mening,'att endast 
nagra vissa af Guds folk skulle intaga denna profetsUJl
ning, framgår af Paldi uppmaning i [ Kor 14: l: »Strafven 
efter cle andliga gafvorna, dock mest efter att profetera ", 
en uppmaning, som af aposteln stalldes till hela den ko
rintiska törs<\mlingen. 

'Men fö r att blifva en Guds profet måste man blifl'a 
invigd (hirtill af Herren själf. Detta kapitel I'isar oss, 
hvad en sftdan invigning innebär. Vi lasa här, att den 
kan endast ske i helgedomen infiir G uds ansikte. Det 
är diir, Herren uppenbarar sin härlighet. En Guds profet 
måste 'känna sin Gud sflsom h iirlig och sto r, så att Her
ren mä få sin ratta plats i hans lif. Johannes vittnar 
d~irfö r om sig och s~iger: "Han måste tilh';i:-;a, men jag 
maste aflaga. » Inför G lids ansikte mflste han I~ira kanna 
sin egen ringhet och Guds storhet. D~ir masle hall vi
dare blif\'a medveten o m Guds helighet och om sin egen 
syndfullhet samt mo ttaga rening. Han mflste ocksä dar 
mottaga en personlig kall else af Herren sjalf för att kunna 
vara hans Sändebud. Men han lamnas ej at sig sjiilf 
med denna kallelse, utan Herren har ocksil förbeh ållit 
sig att sj~i1f undervisa si n profet om sina vagar. 

Profeten Esaias tid var en betyc1elscfldl tid i Guds 
rikes historia. ;\. ena sidan Var det en kraftig vackelse 
under den fromme konungen Hiskia, men ~i andt'a s idan 
mognade också den stora massan af folket för dOlllen. 
Det var under en sådan tiel, som Herren kallade och 
utrustade flertalet af sina profeter. Och pflminner j vår 
tid mycket om den tiden ) H öra vi ej, huru Guds Ande 
gftr fram pEl jorden t. ex. i 'Wales) :\'Ien märka vi icke 
ocksä, huru den ogudaktiga mjnniskO\'arlclen mognar till 
sin clom ) Höra.vi ej, hur iifven hednafolken öppna sina 
hjärtan för evangelium) Hl'ilka rop hafva vi ej hlirt 
från Kina I Herren kallar nu ifrigare an nflgonsin sitt 
folk att trada in i helgeciomen för att inl'igas till hans 
profeter och utSändas i värlclen som hans sandebud. Aro 
VI redo ? Fatta vi, att vi äro Gucls tillh örighet, och stå 
vi till hans förfogande? 

Tva systrar skola i dag invigas för att tjäna Herren 
i Kina, men Herren beltöfver flera. Han vill , a tt hela 
hans folk skall helgas till att vara hans profeter, villigt att 
brukas af honom, som han vill. 

Ingeniör K. G. Magnusson : »Jag "iMlskar pir eder 
med GlIds 1littilskall, emedan jag Ilar trolofllat cder med 
e1t cllda 11/('/11 för alt ställa fram för ,Kn'stlls e1l 1'm 
jll1lgfm .:> 2 Kor. Il: 2. 

Vid trolofning har man gjort sitt val och stalIt si n 
trolofvade pft en plats, som ingen annan kan intaga. 
Herren talar ofta om sig och sitt folk såsom trolofvade. 
Det gamla Israel kallade han sin brud. Han fann henne 
fattig och utblottad. Han tog henne för sin egen skull, 
5 Mos. I: 7. I Nya Testamentet ar det Guds Wrsam
Iing, som bytt plats med det gamla I srael. Det ~ir o m 
henne, han har talar. Det var, n~ir Herren Kristus dog, 
som han vann sin brud. D en kristna församlingen be
står af enskilcia sjalar i lifsgemenskap med Jesus. Hvad 
innebar denna trolofning) Det ar mer ä n ett b lott hö
rande af evangelium. Det ar någo t annat an att blott 
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kunna tala om Herren Tesus eller blott veta niigot om 
honom. Det ~ir icke bl()tt alt betrakta Jesus som läro
m~is tare och fUredöme ulan alt triida i personlig lif.~ge
menskap med honom. Man kan veta mycket om en 
person och afven taga honom till exempel utan att där
för hafva kommit i personlig beröring med honom. :\Ien 
trolofning uttrycker ännu något mera än att i vanlig 
mening komma i beröring med någon. Har äro t. ex. 
två. som idka affärer tillsammans. De hafva mycket att 
göra med hvaranclra, de känna hvarandra, men dock 
saknas det förlroliga förhillIande, som h~ir omtalas. Tro
lofning iir en hjärteförening mellan tva parter. Må Iwar 
nch en fråga sig: ;>Har jag tagit detta steg? Har jag 
kommi't i denna personliga gemenskap med Kristus :)>> Det 
är en fara, att mi\nga blott i det yttre sluta sig till de 
kristna, antaga det kristna namnet och bära en kristlig 
prägel. Man har aldrig kommit till någon afgörelse, till 
någon hjärtegemenskap, aldrig kommit som en förlorad 
syndare till svndares frälsare. 
/ Niigot l~ögre eller större ord än detta: »Jag har 

trolofvat eder med en enda man för att stalla fram in
för . Kristus en ren jungfru», kan ej sagas. Det \'isar, 
huru stor Guds brie\.:: iir. Icke för I'ar ulan för sin egen 
skull älskade han oss. Det I'isar icke ett blott och bart 
förbarmande, utan det ar ett utflöde af hans rika, varma, 
fulla hjärta. Hur skall jungfrun motsvara en sädan br
lek? i.\Iitt bjärta är så kallt. Jag har ingen karlek. I 
j ord~~ka förhållanden fordras, att hjärta möter bjärta. H iil' 
få I'i komma med vilra kalla hjartan, sådana de äro, till 
Tesus och bedja honom om kärlek I "Däruti bestar kar
-leken, icke att vi hafva ii/skat Gud, utan att han har 
älskat oss." - Här knytes ett band mellan dig och Jesus, 
starkare iin något jordiskt band. - »i.\Ied en enda man!» 
Vårt sinne Ur så benäget alt trots trolofningen vändas 
bort. Något kommer så liilt emellan. Bandet blir vis
serligen ej slitet, men Frälsaren fil r dock icke vara det 
enda gladjeämnet. Om Demas heter det, att han faltade 
kärlek till denna världen. O, att vi kunde säga, att intet 
har stulit vår kärlek! Det är en verklig fara för de kristna 
att kallna i kärleken. Hur iir det i dina aFnirer och ditt 
hvard ags lif? Finns där något, som sårar Guds Ande? 
Hvar och en rannsake sig sjalf! 

Målet med trolofningen är att »sUilla fram en ren 
jungfru». Huru äro vi icke af naturen besmittade af synd! 
Huru mycket har icke Guds Ande att döma i värt lif! 
Det onda sitler dock så djupt, att vi 0fta nog icke se 
det. Hur är det icke t. ex. med sjUlfviskheten! Hjärtat 
gripes af bäfvan, och man tanker: »H ur skall jag ra vara 
med, då målet är så högt?» Nitr Anden kommer för 
att visa oss ogriiset, skola vi ej drZlga oss tillbaka . Om 
Anden bedröfvas, göra vi en stor förlust. Skall Anden 
rena oss, fordrar han beredvillighet. För rensningen an
viinder han ofta sadant, som vi ej tycka om, t. ex. mot
gängar i affärer, fö rlust af \'iinner o. s. v. Detta för att 
fullkomna oss. lVI å vi cHirför ej draga oss undan hans 
tuktZln utan säga, när han kommer: »Tag bort, hvad 
som behöfver tagas bort, blolt jag rensas och fullkomnas! » 
H vad som g~iller om församlingen i dess helhet, gäller 
ock hvarje enskild. 

Trolofningen :ir emeHerticl trots all dess Ijuflighet ej 
det sista. Det kommer en tid, då vi skola skada brud
gummen ansikte mot ansikte. Dä skola vi tacka för hvarje 
afkladande. Om vi da kunna flllgra något, är det vii i, 

att vi varit så tröga och stundom dragit oss undan Andens 
tuktan . Må det (brf,>)' blif\'a så, att \'i af hela hjurtat 
följa och tjäna J eSllS, att vi en gflllg tå vara med bland 
dem, som kallas för »hans brud»! 

J. Holmgren: Text l\'Iatt. 9: :2 -8. Af denna be
rättelse må vi hämta någon Hirdom angående trons verk 
i missiullsarbetet. 

Enligt en annan evangelist voro de fyra, som buro 
den lame mannen till Jesus. Utan t\'ifvel hade de ;; jiilf"a 
erfarit frälsn ing, ty innan man gjort det, bar man- icke 
andra ' till honom. j\'len sedan man sjiilf smakat, huru 
Ijllflig han ar, blir det en if\"er i hjartat att vara med om 
atl föra andra till honom. 

De fyra enades om en god gärning. Den lame 
mannen hade varit en alltför tung börda för el/. Men 
de fyra kunde, hvad ej en förmil.dde. Så ma vi hjalpas 
åt och upplifva hvaranclra till kärlek och goda garningar! 
Alla gafvorna i Guds församling behöfvas för Guds \'crk, 
och när de enas, utföra de stora ting. Men hl'ad dessa. 
fyra gjorde, det gjorde de i tron, och därför lyckades 
deras verk. Trons verk I~'ckas all tid. N iiI' Jesus säg 
deras tro, sade han till den lame: »Var viel godt mod , 
Illlll son, dina synder för1fttas.» Och sedan gjorde han 
den lame helbragda. I missionen iir det så \'i ktigt, att 
det ~ir tron, som uppbar verket. Intet anllat duger. 
Paulus s~iger ocksa: »1 Jesus Kristus giiller hvarken om
skärelse eller förhud något, utan tro, som iir verksam i 
kär,lek.» Jesus manade också ofta iarjungarne att tro. 
»Hafven tro! » säger han vid ett tillfalle. Vid ett annat 
fragar han: »Huru kommer det till, alt I icke hafven 
tro )>> Och i sitt afskedstal sager han: >Tron på Glid 
och tron på mig. » 

Tron öfvervinner de svilrigheter, som möta . Det 
var svårt a tt komma fram med den lame till Jesus. SEt 
mycket folk var samladt, att de ej kunde komma in. 
Skulle de vända om) N ej, de begifva sig upp pil. taket 
med den lame, taga hål på detta och släppa ned hon om 
framför Jesu fötter. Tron gifver uthållighet och besegrar 
svärigheterna. I missionen möta mänga svårigheter. Den 
sanna missionsvännen håller ut. F ör tron är ingenting 
oöfvervinneligt. Detta är segern, som öfvervinner viirlelen, 
var tro. 

. Jesus uppmuntrar tron och stärker den. Nar Jesus 
frälste mannen och gjorde honom helbrägda, blef\'o de, 
som burit honom, rikligen belönade. De blef\'o upp
munlrade och starkta i sin tro på Jesus. De såga pft 
hvarandra och vara glada. De hade lyckats. Så få ofta 
de missionsvänner göra, som arbeta tillsammans. Genom 
att Herren gifver framgftng at verket, stiirker och upp
muntrar han sina tjänare. Dessa m~in blefvo genom sitt 
trosarbete sjalfva I'ederkvickta. Mannen blef fra1st och 
helbrägda, och många prisade Gud. 

Miltte tron hos oss, kara missionsv;inner, bara sftdana 
hiirliga frukter till Guds förhiirligande! De som skåda 
upp till honom varda upplysta) och deras ansikten be
höfva ej blygas. 

* 

Tvänne systrar, som antagits till missionärer och I'oro 
n~irl'arande, skulle afskiljas vie! mötet, nämligen fröknarna 
Jttdit Gustafson frän N'ässjö och Olga AMman från 
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V~irmdö. före afskillningen riktade seheterarcn några 
uppmuntrande och manande ord till dem med ledning 
af ordet: 

Tt'o,./ på Glid, så 7mrdm: [ b)lgge, eeli /1'011 pa 
IWlls pl'Ojelä', så siw' erler lJ·eka. 

:\Iånga svårigheter och trfll1gmål möta i en 1111SS10 
n;[rs lif. Den eO'na kraften och visheten förslå ej lå ngt. 
Mycket sWrre kra fter behi'lfvas, och dessa gifver Herren, 
då vi i tron se upp till honOlll. Det ligger lbrfijr sådan 
trygghet uti alt tro på honolll , den trofaste Guden , som 
aldrig sviker. S;'[ trofast a r han, att ieke ett enda af alla 
de goda ord , som han tills~lg t silt folk, har uteblifvit. 
Tron clärfijr pEl hOl10m ! Tron, såsom V fIl' fader Abraham 
trudde I N ar han var i den vanskligaste s tallning, som väl 
en miinniska i,an komnw, uti, och niir de t för honom 
SElg ut, såsom om alla Guds löften skulle bli f\' il om intet, 
tänkte l/att,' Gud iiI' mäktig. Huru stora sdlrigheter och 
pröfningar, som an hlllna möta eder, stån fasta i tron 
och tanken: GI/r! iiI' lIIäkt(:;. Han iir mäktig ztlla da
gar och i alla lörhållanden. Tron pa honom! Tron sft, att 
det af edert lif mi'ttte flöda strömmar af lefvancle vatten. 

Genom bön och händers pftliiggning afskildes de bftda 
systrarna för det verk, hvartill Herren kallat dem. flera 
vänner g5.fvo dem minnesord, bland dem äfven fröken 
Gustafssons fad er, som yttrade : ~Fastän G uds frälsning 
ar lika fri som solens strålar, har det alltid varit fö renadt 
med kamp att mottaga den, och det ta fil. icke minst de 
erfara , som gå ut till hecl ningarne. i\Iitt minne:iord till 
eder liises i I Tim. 6: 12. Jag önskar till Gud, att I 
mån kämpa denna trons l,a mp, att I, då striden är 
slut för eder, mån kunna saga sasom aposteln i 2 Tim. 
4: 7. Jag är glad öfver att han, som kallat eder att 
vara sina vittnen , ~ir miiktig, -- mäktig att hjiilpa eder, 
bevara eder och föra eder igenom. Han sade: Jag iir 
med eder alla dagar intill världens ände. Herren vare 
lof, vi ha ingen orsak att misströsta, utan vi fa, säsom 
blif\'it betonad t, tro på Gud. Han ger seger åt de sina. » 

Systrarna lämnade afven till mission~vannerna tänke
språk och begarde deras förböner. fröken Ahlmans minnes
vers var denna : »föl' öfrigt, mina bröder, bedjen för oss, 
att Herrens ord 111ft hafva framgang och varda förhä rli
gadt, sftsom ock hos eder », 2 Tess. 3: I ; fröken Gustafs
sons: "Trofast iir Herren, som kallat oss, han ska ll ock 
göra deb), I Tess. 5: :q. Dessa ord -grepo djupt. l\Ian 
säg tfIl'a r i mångas ögon. Förvisso skola missionsvannerna 
ej glömma dessa Herrens tjänarinnor utan komma ihEtg 
dem i sina förböner. 

Vid den gemensamma middagen, som hölls pa det 
mindre mi ssionshuset, I ~[lllnade sek reteraren utclrao- lir bref 
som ny ligen anlandt från missionsfaltet. De till et;hundra~ 
tal uppgäende missions\'~innerna silnclc hjiirtliga halsningar 
till missionärerna, särskildt tiil syskonen Berg och fröken 
Ida Andersson, som voro från trakten. 

* * 
Mötet i Nässjö var mycket talrikt besökt. Somliga 

hade kommit långväga ifrBn. Vår bön till Gud är, at t 
det utsädda ord et måtte blif\'a till v~ilsignelse för dem, 
som hörde, V~innerna i ~"ssji_i visacle oss mycken biriek 
som vi med tack till Gud vilja bevara i v;'ira '*irtan. Vtil~ 
signe Herren dem alla med mycken frukt till sjiilars flälsning I 

Judit Gustafsson föddes i X~issji.i den L [ febr. I 8S" . 
Hennes far är landtbrukaren c:. J. Gustafsson , Budanas. 
l'(eelan som litet barn var hon sökt af Gud men nan o n 
bes tämd öfverQ::lnQ: i hennes hl'iirta ii"'c!e i c k~ rum f01~'iin....... '-- .;, , 

hon var mclian 15- 16 är, dä hon \'istades i den Storc
kenfeldtska skolan i Jönköp ing, Har kom hon til! frid 
med C ud elen e) dec. 181)7. Kort efter ]udi ts OIm-iin
clelse \'Ctknade hos henne intresse för missi'onen, och Sfl
som sitt hijgsta framtidsmfrl satte hon att en gång få gEL 
ut till hedningarna med fridens budskap. 

H,)s ten I tjO r genomgick.Ju(!i t en bibelkms vid Göta 
bro i N erike. I sö ndagsskola n arbetade hon med ,lor 
gl~iclje. 

f örliden ' höst inlämnade hon si n ansökan till Svenska 
missionen i Kina samt antogs pt\. prof. fiir at t förbe 
reda sig för sitt blif"ande l,a ll vistades hon fUrst fHa 

manader på Miss Soltau's hem för kvjnnliga missioniirs
kandidater i London och sedan i tre mft nader på flens 
lasarett i och fö r genomgaende af en kms i sjui,vård, 

Olga Ah/man föddes elen 22 maj 188o p:t Ljusterij; 
fad ern var landtbrukare. Frflll sin tidigaste barndom be
sökte hon söndagsskolan. D et där utsådda ordet b~tr 

frukt. Vid 8 års ålder Ianlllade hon sitt hjiirta ftt Jesus 
och fick harWr bland kamraterna lida l1l\'Cken försmildelse. 
t. o. m. hugg och slag. Aret därefter ~l og hennes far. . 

Efter sin konfirmation ftr 1894 bad O lga sin mor, 
som dit · var omgift, om tillfltelse att få lam na hemmet 
för att försöka lifve t p:l egen hand. Hon ville försörja 
sig sjiilf. Det begiirc\a samtycket hinll1ades ehlLrlI mot
villigt, och den unga flickan begaf s ig ut i världell. I 
sitt inre var hon vid denna tiel fr idlös och olycklig. Hon 
hade vandrat bort från Herren. Korsets enkla viig ville 
hon icke nu gä sft. om i barndomen utan försökte i egen 
kraft vinna friilsning. När dessa försök missivekades, 
sökte hon slit bort alla allva rliga tankar och lefcie så en 
tid helt sorglös. Men tomheten i det Iif, hon förde, 
gjorde sig alltmer gällande. På vintern 1894 tillfrågades 
Olga i en bod -- hon hade dfl plats i Stockholm - af 
el) för henne okand ung kvinna, om hon ;ilskade Jesus. 
Detta gjorde slut på h ennes motstånd. Det blef en kamp 
pEt lif och död, men Gud vann seger. 

I~edan år 1898 hade Herren på hennes hjärta 
lagt Kinas stora missionsbeho f. Kallelsen fdin Gud blef 
allt tydligare. :\[en hum erhålla utbildning) Medel sak
nades ju alldeles. Hi hösten 1899 fick OIga se en an
nons i en tidning om att två svenska flicko r önskades 
på en plats i Glasgow. Anmiilan skulle "'öras o-enom 
K. F. U. K. Har vore ett tillfälle att få I~ra en~·elsl,a. 
Olga och en god van anmälde sig till platsen oel; res te 
ut till Glasgo\\'. Efter att hafva varit på platsen i fråga 
något öfver ett år, sDkte vår svster inträde som elev vid 
ett af Glasgows större fattigsjuldltls, allt med tanke p?t sitt 
blifvande missionarskall. Hon antogs och genomgick har 
en fullstandig kurs unde r 3 ar. Hon erhöll sedan plats 
på en afdelning sasom öfversköterska på samma sj ukhus. 
Under sina lediga stunder var det heDnes glaclje att 
få deltaga i arbetet på det skandinaviska sjömans
hemmet i Glasgo\\'. 

Förliden febr. inliimnade hon sin ansökan till Svenska 
Missionen i Kina. 
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Hancheng den 5 juni 1<)05· 

I Herren älskade missionsvilnner! 

Från vflrt flir hela distriktet gemensamma mISSIons
möte i Hancheng sista clagarne af april vill jag har med
dela ett och annat, som jag hoppas skall malla eder till 
såv~lI bön som tack och lof till Herren. 

Ett haftigt regnande hindrade ej fft af vära vUnner 
frfln att komma. Antalet af de »intresserade », >:om kunde 
hörsamma församlingens inbjudning, belöpte sig till ej fullt 
90 personer. En mycket god ande rådde dock under 
hiigtidsdagarna, och predikningarna tycktes ej förfela sitt mål. 

En liOig diskussion hliIIs öfver frågan: Till hvilka ar 
löftet om Anden gifvet, och huru skola vi komma i be
sittning af löftets innebörd? hvarvid det bland annat var 
k;lrt att lyssna till ett par inWgg från våra aldsta med
hjillpare. 

Den 30:de på f. m. hade vi dopförrilttning, som före
gicks af ett kort, allvarligt föredrag rörande vikten af det 
steg, som de narvarande dopkandida terna stodo fardiga 
att taga. Darpå fingo dessa inför församlingen afHlgga 
sina doplöften, hvarefter vi samlades omkring dopgrafven. 
under högtidlig stillhet, arven friin de utomstående åski'tclar
nes sida, försiggick akten. Dock kändes det tomt, att 
vi af 18 personer, som församlingen för en tid sedan 
rekommenderat till dop, nu endast skulle fil val komna sju 
(5 miln och 2 kvinnor). Af de andra hade några genom 
regnet hindrats att komma. Andra åter hade \.j på grund 
af gjorda upptäckter måst behålla pfl prof en tid. 

Den första, som mottog dopet, var en 55·årig man 
vid namn HSllin, som, ehuru hans hem är belaget omkring 
en half mil härifrän, under de sista tre åren högst sallan 
varit borta från söndagsgudstjänsterna. 

Den andra var en 42 -årig man, som under de sista 
ären under olika perioder varit anst~lld i vår tjänst.2 1/ 2 

Han var en af de först intresserade i P'ei chuang, hvilka, 
efter att ha afvant sig från opium i Hotsin, under 1/2års 
tid brukade samlflS till gemensam uppbyggelse i sina hem, 
innan annu nägon utländing besökt dem och regelbundna 
gudstjanster kunnat anordnas i deras by. Att döma af 
hans tro på Herren och kärlek till sanningen borde hall 
ha varit med bland den grupp af P'eichuang kristna, som 
döptes för snart 7 år sedan. l\Ien som hans karaktär 
hade visat sig svag, till följd hvaraf han flera gånger fallit 
i opielasten, blef hans dop uppskjutet. 

För 2 1/! år sedan afvande jag honom för 4:de gången, 
och rekommenderades han nu varmt till dopet af såYal 
församlingen som sina kamrater. Stor var ock viir gladje 
att nu se honom, som vi mången gång »med smärta föd b" 
sålunda på visst sätt inbärgad. 

Den tredje var en snickare och murare, omkring 48 
år gammal, vid namn Ts'u, som mot arbete på vart kapell 
för är sedan nek afvänja sig fran opium. Han såväl2 1/ 2 
som ett par andra kom till sann tro pft Herren, innan 
kapellet var färdigt. Hemkommen harifran utkastade han 
ock sina afgudar och har sedan dess oaflätligen samlats 
med de troende till gudstjansterna i Si-0 en. 

Den fjilrde var en kolare, omkring 45 flr gammal , 
vid namn Ki Paosan , som för år sedan för andra2 1/ 2 
gft ngen hos mig ;-tfvancle sig från opium. Vid detta till
fälle beslöt han i förening med sin gamle gode - och cle 
sista ären allt trofastare - vän Ts'u (den nyssnämnde 
snickaren) att i tro på Kristus börja ett nytt lir. Genom 
Herrens hjälp ha de ock hittills hållit detta beslut. Deras 
glädje var stor öfver att nu gemensamt ra upptagas 
församlingen. . 

Den femte var en ung jordbrukare (under vintr;-trna 
garclfarihandlande) vid namn Hsli, som på marknader, där 
vi slagit upp vårt tält, i närheten brukat utbreda sina 
varor, ofta i hemlighet lyssnat till ordets predikan samt 
afven köpt och flitigt läst vflra böcker. Sistlidne höst, 
dfl jag hem kom från en resa, berattade mig evangelisten, 
att HSll kommit 1 1/ 2 mil för att forska i läran, att han 
visade det allvarligaste intresse samt ådagalade ovanlig 
intelligens. Frfm elen stunden satte jag mig i förbindelse 
med honom och hänvisacle honom för sabbatens firande 
tin 3 f. d. opiepatienter, som bodde l/g mil från hans 
hem, och i hvilkas by vi just påbörjat regelbundna guds
tjanster. Frfln den tiden var HS['1 en trogen guclstj;inst
firande, och det har varit oss en stor uppmuntran att under 
1/2 års tid få bevittna det nfldens verk, som utförts i hans 
sjal. På grund af sina klara vittnesbörd i sirl omgifning 
har han under sistlidne vinter ej fldragit sig liten förföljelse 
men också lyckats verkligt intressera några, som vi redan 
uppfört il. »sökarnas » lista. 

Af de två kvinnor, som döptes, var den ena en anka 
vid namn Tui. Hon blef jämte sin man, en jordbl'llkare, 
intresserad i bran för två år sedan. .I fjol höst dog 
mannen, men det oaktadt har hon fortsatt att om sön
dagarna på sina smil. fö tter vandra den l/ Z mil långa 
vägen till gudstjänsterna, hvarför hon ock futt lida mycken 
förföljelse af sin son och sina grannar. 

Ki-ta-sao, den andra kvinnan, är hustru till en »af
dankac),) f. d . bankägare. Hon räknades till våra in
tresserade redan före vår hemresa hösten 1899. Det är 
dock först de sista två åren, som hon visat ett verkligt 
uppvaknande. Att lefva som kristen med en sa Iilgsinnac\ 
man, som hon har, är i sanning ingen lätt sak. 

Glömmen ej dessa sju i edra böner! Ki-ta-sao be
höfver särskild t ih5gkommas. 

Tillströmningen till våra missionsmöten denna vår har 
varit mindre än under föregående år, hvilket, förutom det 
att nyfikenheten ju alltid till en början lockar många, har 
sin grund däri, att vi, för att slippa s. k. o>brödkristna:t, 
ha utsändt personlig inbjudning endast till sådana, som 
vi funnit vara intresserade. Vi ha emellertid att prisa 
Herren för: I) att församlingen tillväxt inåt, 2) den rörande 
villighet, hvarmed den i sin stora fattigdom gjort sina 
pekuniära uppoffringar. 

Med afseende fl den sista punkten skall det säkert 
glaclja eder höra, att församlingarna i Si-Den och Han
cheng denna vår bestridt konferenslItgifterna ej blott för 
de infödda utan äfven för oss lltländingar och vara djur. 
Dessa kostnader ha anda till för 3 år sedan bestridts af 
oss missionärer, nr vär privata kassa. Nar jag nämner 
att kostnaderna ensamt för konferensen i Hancheng upp
gingo till omkring 70 kr., så framtrlid e r tydligt försam
lingens ökade peklIniara bärkraft och [lnnu klarare dess 
oDervillighet, för hvilken vi af hjartat tacka Herren. 

Till slut vi'll jag omn~imna, att vi denna vår måst 
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skiljas från tre af våra kvinnliga medarbetare, och att den 
fjärde, fröken T. Hattrem, vill Gud, till hösten kommer att 
resa hem för alt !lvila. Våra biista utsikter nu äro att i 
stället för dessa fyra möjligen få en, som kan uppta deras 
mantel. Ar icke detta ett underligt sätt, hvarpft~våra 
ständiga böner om flera kvinnliga medarbetare för Han
cheng och Ho-iang med dithörande omrftden blifvit be
svarade? 

Vänner, tagen ej illa upp, att vi om och om igen 
paminna om H errens ord: »Skördm iiI' 1J/)'ckeJl, och ar
betarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre, att 
/lan utsänder arbetare till sin skörd!» 

::\Iin hustru och våra medarbetare N. Högman och 
fröken Hattrem förena sig med mig i innerlig hälsning till 
eder. 

Tillgifnast i Herren 

Rob. Berglillg. 

j\xplock från fältet. 
I missionarernas redogurelser för månaderna april

juni medclelas följande: 
EV<lllgelistskolall Yuncheng p5.gick della kvartal 

utan afbrott. 
Opieasylverksamhet bedrefs i Haicho\\', Han-cheng, 

Sinan Hsien och Honan Fu. 
Tältpredik<lll hölls under de stora marknaderna inom 

de två sistnämnda distrikten iif\'ensom i Tongcho\'."uistriktet. 
l Haicho\\" var predikotältet uppslaget under 23 dagars 
tid, och predikades då bittida och sent för lyssnande 
skaror. 

l]![issiollsmötm höllos under det 2 :dra kvartalet pa 
nästan alla utstationerna. På folket synes det göra ett 
djupt intryck att se skaror af kristna pa detta sätt samlas 
för att tillbedja och lofva Gud. 

l de olika skolorna höllos i maj och juni examen 
och afslutning. Gosskolan i Fucho\\" var besökt af 13 
larjungar, gosskoIan i Sinan Hsien af B. Flickskolan i 
Puchow hade 1<) elever, skolan i Yungning 18, 12 flickor 
och 6 gossar. 

Sflsom dopk<llldidater anmäldes vid vårens stormöten 
många af sökarne, däribland sjlt i Honan Fu. 

För att söka afhjalpa den stora okunnigheten i läs
ning och i Guds ords kHnnedom beslöts på våren, att 
denna höst en skola skulle öppnas för yngre män i .IS/Ii". 
De, som önskade få vara med, inbjödos, antingen de kunde 
bidraga till sitt underhåll eller icke. 

* * * 
i\lissionär G. Ad. SM/hammar skrirver i ett bref 

följande, som förvisso skall glädja missionsvännerna, men 
ilfven ar ägnadt att mana till större nit: 

»Jag har ofta en känsla af Herrens stora godhet, 
som led t omständigheterna så, att jag far och kan arbeta 
här ute i Kina under så goda förhållanden. Jag bor här 
ute på landsbygden, och intet hindrar i yttre afseende 
verkandet af Herrens verk. Vi ha hlls och hem, snälla 
bräder, trogn::t grannar, mat och k!;ider. l'vIed ett ord, 
jag är så lycklig, som jag kan tänka mig att vara här på 
jorden i jordiskt afseende. Ja, Herren har gifvit vidt öpp
nade dörrar, men det gäller att gä in! Det gäller att ut

föra arbetet, att nå själarna och i Jesu namn vinna dem. 
Och jag kan blott i mitt hjärta sucka: Herre, led mig 
och utför ditt verk genom mig '" 

~~a krafter det gam la Kina. 
Den viktiga jarnv;igslinien mellan Peking och Hallko"7il 

är nu fullbordad och likaså den öfver 2 eng. mil langa 
bron öfver Gula floden. Denna ståtliga bro med sina 102 

spann befors af det första tåget den I I juni detta ar. 

* * * 
Genom det kinesiska kejserliga postväsendet, som för 

endast några få flr sedan ordnades af engelsmannen sir 
Robert Hart, postbehandlades år 19 0.:+ 72, I 50,000 paket 
och bref emot 49,250,000 året därfurut. l Kina finnas 
nu omkring 1,200 postkontor. 

* :;: 

Det fapamka inflytandet gör sig alltmer gällande. 
L nder del gångna flret var det väl knappt någon viktigare 
plats inom kejsarriket, som icke besöktes af japaner. 
Högsle chefen inom handelsdepartementet är en japan. 
Flertalet af landets 23 militarakacIemier stå arven under 
ledning af japanska officerare och lärare. Omkring 5,000 

kinesiska studenter studera fÖr nilrvarande i Japan . l 
provinsen Si-chuen t. ex. har hvarje distriktsstad skickat 
tre studenter till Japan, dilr deras underhåll bestrides af 
provinsens allmänna medel. Länge dröjer det nog icke 
heller, innan flertalet professorer vid landets nyinrättade 
högre lardomsskolor utgöras af japaner. 

::: * 

Förunderligt hastigt moderniseras stad efter stad 
Kina. 

Så t. ex. skrifver en missionär frän Cheng-cho\\' 
Honan: 

»Sedan vi kommo hit, den I sept. I c,)04, har staden 
erhållit ett ordnaclt poliSVäsende, och hafva lyktor upp
satts på gatorna. Vidare har införts, att posten till Kai
feng Fu och Honan Fu befordras till häst i stället för 
till fots. Utanför stadsmuren, d. v. s. mellan den gamla 
staden och järnvägen, har en helt och hållet ny stad blifvit 
planerad.» 

En annan missionär skrifver från Kai-feng Fu, pro
vinsens hufvudstad: 

»Högre skolor hafva i år öppnats, hvari IHrjungarne 
beredas för inträde i det för två år sedall inom provinsen 
öppnade universitetet för kinesisk och västerländsk lärdom. 

Ett mynt har byggts utanför staden, och de första 
honanesiska mynten hålla nu på att präglas. Det kejser
liga postverket har här i staden ett centralkontor med 
uWindsk inspektor. Bland militären har rådt mycken 
rörelse. Nya trupper hafva bildats, och en militärakademi 
har öppnats. En god makadamiserad väg har anlagts, och 
telefon har inledts mellan rådh'uset och lagerplatsen. En 
sic!obana skall snart byggas, som 50 eng. mil (omkring 8 
svenska) h;irifran skall förena sig med den stora hufvud
linien Hankow - Peking.» 

H vad som sagts om dessa bäda platser, gäller om 
många andra. Men mil dessa exempel vara ·nog för att 
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visa, hurusom nya krafter ~iro i arbete för att omskapa 	 Transport h. 363: 35 
569. 	 A. R. , Forserum ____ ._ .. _. ___ . __ . __ . __ _ 20 :det gamla Kina . 

2 Krön. '4: I I ._ ... _. _____ . __ .. _.. __ ___ _

,7,io. 
2 . 	

500: 
Härom vittnar ock den a lltmer växande efterfrågan C. G. B ., Stockholm ___ . __ ____... __ .. __ l.i: 

_ ...på !t!lå"nrlsk litteratur. Icke nog med att numera utgifvas F. H .. __ ._,,_,, __,__ __ o ____ _ ___ ._ .... __,73· 	 5:
I?- -IjO dagliga, vecko- och månadstidningar, en hel fl od af Si4 · K. E. , B cnnebo l, Kllutby . ___ . _,,_,, __ 

A. D ., Jönk t,ping ____ ._____ .... _.. _.. _. I: 505i 5·litteratur öf\'ersviimmar för niirvarande Kina . Blo tt uncler A. S. , Stockhohu . ____ ____. __ ._______ ._. 10 : 576.de sista a ren ha 2,36 I böcker utgif\'its, cl Uraf ö fver 1 ,000 En födel secbgsgM\'a ____ . _. ,,_ .. _____ __.. _ 10:., i i
af kinesiska förlaggare. G lacljande ar, att i öfver 600 be Si 8. Fr. Sandseryds och : \ se mfg:ar gm 

S. E. H .._..... _.. _. _____ __ . __ .... _.._.. _. 200: handlas kri~tendomens sanningar, något, som likviil ej 
, Tacko ffer , . " H erren iiI' min räddare . • innebar, att icke vida mer just i cle tta afseende bchöfver Si 9· 
P 3. '44: 2 ______ ___ _____ .. _.. __ ._ .. _. __ :20: 

göras. I. F., F ornc.boda ______ __ __ . ___ ___ ____ _ 15: 
K. A. D., Fin(:-lnd ._ .... ____ ._. _______ _ 3: 58 
Auktiollsmedel gm H. R. , ~1almö __ _ 25:f amiljenotiser. B. E., Stockholm ._.. _.. _.. _.. __ ___ . __ __ 3: 
K ollekt "id Kootraktskonvcnt gm E . B., 
OdenS\'i __ __ ___.________ . __ ._ .. _. _______ _ 

Den I juli erh öllo makarna Bölling en doller. Den 
II: 67 lillas namn ar Ingrid Maria. 

Kollekt i Figeholm d . I i sept. gm
Fiir/ofllillg har ingfi tts mellan missionar V. Vesft:r M. K. _._ .. _____ ____.. __ ___ ....___ _____ _ -l : 

och fröken 7horll Ilaltrem. D en senare. som vistats i M. B. , T orpa, J önkupirlg ._. ___ ___ . ____ 

Kina sedan 18<)l) , och som hittills stä tt i C. r. M:~ tjan ~ t, 588. J. G., Bodaniis, Niissjö .... _... _._ ..... _ 25: 
58 7. 	 5: 

590 . J. S., Husk\'arna .. .... ___._.._ ._. __ ._. 10: ehuru hon haft sitt arbetsfält bland S. 1\I. K:~ lllissiuniirer, 
591. 	 J1Iullsjii arbetsförening gm C . L. ._. __ 5°: iir för narvarancle på väg till hemlandet i och för en val 59 2 • K ollekt i U lricehamn gm K. L. ____ la: 47 

b ehöfl ig hvila. 593· K ollekt vi d missionsa fton a K. F . U. 
~[:s lokal i Falköping gm P. T. ___ _ 15: 50 
D:o i Lindesberg gm C . C.. _______ . __594· 35: 
Senapskornets förs:i ljning i KUlllb den 595 · 
2 1 sept. gm H . F. till A. H ahnes och 

För S. M. I(:s mlSSlons- C~ 
Y. Ye ;; lers llmle rhäll ___ ._ .. __ .... .. __ 190: ~-' och bönekretsar. 
~, FI<t U cn mi ... sionsvän i l{umla I _____ _ 100:

Från missionsfälte t insanda böneiimnen: Väroamo jungfruförening gm C. U. __ _ 100 : 
Flere unge man fö r evangelistsko lan i Yuncheng. Kollekt I;: 40. Resemedel 5 kr. gm 

C. 1.:;' , Värnamo ___ . ______ ___ . __ . __ __. . _. 22: 40Välsignelse öfver dem, so m äro d ar. 
l\:o ilekt i Eksjö gm S. J. ______ .. . __.. I i : 37599·Flere arbe tare, man och kvinnor, frä n hemlandet. 

600. 	 n.. csemcdcl gm O. E., V,1 Ilg ~1 __ ' . ____ _ 5: 
'Vill signelse öf\'er undervisnings kursen för unge män (; 01. H..isin ge luissionsförening gill K .. O. A. 2,: 

I sh'i. 602. K ollekt i Risinge gm 1(. O. A .. __ . __ _ 13: 65 

604. 	 ~r. F. , N acka. ,\Inö . __ . __ . __ ._ .. __ ._ .. __ 21 : En ledare [(jr arbetet pä utstati onen ::\ien-cl!'i i 
60 5. 	 "Till ham förhärliga nde " _...._.. __ . ___ r; 200 : .~.. ' H onan. 
li06. 	 S. \V., gm F . 1\1., Glcmmingebro . __ 5: 

För utstationerna SUC7t-Chll(l1Ig ol:h Lill-d/in (tillh. Onämnd, Skilne, gm c!: o ___ . ___ __. ______Gaj_ 	 10: 

Ish'i-distriktet), att Herren mft tte gifv<L dessa platser evange 60S . H. Ö. ' _. ___ . __ '_" __ . __ ... ___ __ .. _.. __ ._. 500: 
li ster, som kunna uo i de till ka pell inredda hu~en samt (,0 9. T ackofler fr"n Bibelkursen , !\lariestad 

gm E . D. ___~ ______ ___. __ __ . __ '. _____ _ lUO: undervisa och leda de fä. troende, som i dessa uyar 
G!o. 	 K. E. B . Ghg gm A . R. kr. i; L.

finnas. Sarskildt i Suen-chuang är det i andligt afseende J. \V. gm d:o 25; A. I';: E. K. kr. 
ga nska 	likgil tigt. 20 till makarna B ullings underhå ll 52: 

K vinnliga medhjälpare för Han-cheng. Till särskilda ändamål: 
Tacksägelseamnen: att hal s otillst~ll1det bland missions 566. H errens t ionde till Sttllhammars till 

arbetarna i allmänhet varit godt under sommaren. Atl hj älp i e \'ang eli sationsnrbetet ___ . __ ._ .. __ s: 
Anna Jau!.ons h~ilsa förb~ittrats. Att tva systrar c1e,;sa E. U. Kvartalsafgift till infödd c\'angc

list i H ancheng _ _ • _ ._ __ __ ._._ o ___ __ .. __ • • -
57 I . Till en hibelkvinnas \l llderMll af N . K.

dagar kunnat utsandas till Kina. 	 5°: 

Om 	 dc troendes f örbiillcr för dem anhälles, alt cle och L. H., Kristiania __.. _. __...... . ___ 
 .i 0 : 
må bli bevarade på den långa färden , $0111 de begynte Fr. Ki, teg,hdens missions\'änner till 1\. 
den 	 23 sept., samt i H errens hand dugliga redskap i H ögman alt utdelas bland nödlida nde 

gnl L . 'N. ________________________ _._______ _
arbetet fö r kin esernas frälsning. 

K. O ., Huskvarna till läraren t:angs
uuderh,\ll _______ ._ .. _. __ . _____ . __ . __ . __ ____ 2 0 0: 

6°3· Till infödd evangelist åt Maria Petters·Redovisning son ;Il. Kristdala ____ _ _gm K., ._. ____ 80:  435: 85 
==:;;::;----~för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" Summa kronor för sept. 4,1 6 7: 34 

under september manad 1905. S umma kr. för jan.-sept. må nader 41 ,519: 25. 
1\:0. Kr. G. Kr. Ö. - Under jan.-sept. månader 4.i,686: 59 

S. K., Stockholm . __ _.._. _________ _o560. 36: 35 
56!. Onämnd, gm M. S., Mora .. .. ___ . _.. .. 5°:  :\Ied ,"armt tat k till hvarj e gif\'are. 

56z . , Tackolre r ~ . __ __.. _.. . _ _.. .__._ .... .. .. _. 50: 
563. 	 d-Icrren försen . __ ._ .. _..... _.. _.. _..... _. 50: 

,,-o 564. 	 Sparbösscmedel fr. Alings&s _. __ ___ .. . - / . 
Auktions· och gåf\'omcdel från Sigtuna565. 	 Til! di..,z ly/le)' ; ;7K mina Ög"'l , du.. SO!ll bor i /till/
gm l'. J . . __ .__ .._......._.. _... _ .... .. _ _ 100: -. 


ilie/eN. Si, såsom eJi tj änares ögOll till silla 1/Cl'rars Ilam!, 
568 . . E bas minnc , E. O ., S\'illingc, Fel

lingsb ro ._.. _.. __ . ___. _ ._. __ .. _. ___ .... _. 50: --_____ SåSOIII (Il Ij ällar/m las ögOlt lill sill fritS !tam!, så slå 
<Jåra iJgolt till HerrCll.Transport 1;1'. 363: 35 

Stockholm, Svens ka Tryckeribolage t Ekm:.n & CO %9°5J 
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Stora möjligheter."" 
Rom. I: 14-18. 

.Aposteln Paul us skrifver detta bref till försam
lingen i Rom, som han hade för afsikt att besöka. 
Rom var på den tiden världens medelpunkt. Fiend
skapen emot evangelium hade äfven där sitt huf
vudsäte. lVlen aposteln var så viss på kraften i det 
evangelium, han hade att förkunna, att han icke ett 
ögonblick tvekade att begifva sig till världsstaden. 
Detta mod hade sin grund i den fasta öfvertygel
sen i hans hjärta: dels att alla mc'inms!wr bcltö/dc 
hetlsas, dels att c7/angt lt'lttJt z'ar t' stånd alt frälsa 
('(/'Z'6'1I den sämsle. 

All förkunnelse af evangelium och allt missions
arbete måste hafva sin grund i dessa två fakta. Vi 
träffa ibland personer, som på ett mycket ytligt 
sätt uttala sig om missionen och förklara, att de 
icke tro, att det finnes några kristna i t. ex. ett 
land sådant som Kina. När jag i fjol vistades i 
detta land, reste jag' på en ångbåt tillsammans med 
en officer, tillbörande den brittiska armen . . Under 
våra samtal kommo vi äfven in på missionen. Hvad 
han sade, gick ut på, att han icke just bade mycket 
förtroende för den. Jag berättade honom ett ocb 
annat af hvad jag själf sett på våra missionsstationer, 
och frågade, hvacl !taJt hade sett, som gaf honom 
anledning att fälla det omdöme, han hade gjort. 
Han måste medgifva, att han hade sett nära nog 
ingenting. Han hade hört åtskilligt af olika per
soner och det var på dessa utsagor, ban grundade 
sitt omdöme. Under vårt samtal nådde vi fram till 
denna punkt, att, om man själf saknar en kfvande 
erfarenhet af evallgelium, är man icke kompetent 
att bedöma, hvad evangelium betyder för andra. 
Människor säga, att det icke finns några kristna i 
Kina. Orsaken är, att de själfva icke hafva någon 
fast öfvertygelse om evangelii sanning och därför 
helt ocb h llet sakna allt missionsintresse. De gå 
kanske regelbundet i kyrkan och afgifva därmed 
ett slags kristlig bekännelse, men de hafva icke på 
sina egna hjärtan erfarit den evangeIii kratt, som 
väcker nitälskan för andras frälsning. 

Samma öfvertygelse, som behärskade Paulus, 
låg- djupt grundad äfv'en i Rudson Taylors hjärta, 
och detta var orsaken till att han för Kina blef 
till så Oändligt stor välsignelse. Han trodde fullt 
och fast, att kineserna skulle förgås, om de icke 
finge den frälsande kunskapen. Han s:ig, att de 
behöfde lyftas och höjas i yttre afseende, men fram
förallt att de behöfde frälsas. Och han trodde 
vidare, att Jesu Kristi evangelium j(Jrmådde frälsa 
dem. Omkring år 1865 "ar största delen af Kinas 
inre totalt oevangeliseradt. och man hade icke ens 

n tanke på att göra någon ansträngning för att 
med evangelium nå denna del af landet. Men när 
Gud vill utföra ett storverk i världen, börjar han 
icke med att utsända en stor skara, utan han tager 

", Utdrag ur ett fi> rcd r~g af \\". B. SIoan i ImJnuel,kyrkall 
S tockholm d. 22 okt. 1905. 

ut en enda människa och uppfyller henne med en 
brinnande nitälskan för sin ära. Genom en sådan 
människa, som är uppfylld af hans .A.nde, berör 
han andra människor, och så vinner verket i kraft 
och utbreder sig mer och mer. Så var det här. 
Gud nedlade år 1865 i Rudson Taylors hjärta en 
brinnande öfvertygelse om att det var Guds afsikt, 
att äfven de millioner, som fyllde Kinas inre, skulle 
få höra . evangelium. Med denna brinnande öfver
tygelse i sitt hjärta, kände han sig tving'ad att g å 
åstad. "Om ingen annan vill gå », sade han, »måste 

f ag gå. » Han gick, och följden af att han gick 
blef, att den organisation kom till s tånd, som fick 
namn af Kina Inlandmissionen, och som f. n. har om
kring 825 missionärer. Blott under det år, som gått, 
hafva icke mindre än 2,387 dop ägt rum på statio
n er, spridda öfver hela det inre af Kina. 

Guds församling står i närvarande tid i lUna 
inför möjligheter, som äro större än någonsin. Ki
neserna öppna i våra dagar på ett underbart !"ätt 
sina sinnen. De hafva under långliga tider intag'it 
en ställning af antingen öppet motsttmd eller den 
djupaste . likgiltighet. Men hela ställningen är nu 
en annan. Hvad som f. n. utmärker kineserna är, 
att de vilja »undersöka allt». De känna, att de 
hafva något att lära af de västerländska nationerna. 
I det inre af landet äro missionärerna vanligen de 
enda representanterna för den västerländska civili
sationen. Kineserna komma nu till dem för att få 
svar på de frågor, som röra sig i deras inre, och 
härigenom erbjudas för dessa Herrens sändebud 
alltjämt nya tillfällen att få sprida evangelii bud
skap. Det är af oerhörd betydelse, blott att kine
serna komma för att lyssna. Man kan ju icke 
vänta, att de i första rummet skola komma, drifna 
af andliga bevekelsegrunder. :Men när de komma, 
låt vara blott af nyfikenhet, kan Guds Ande göra 
de sanningar, som de få höra, lefvande för deras 
hjärtan. 

Nu aterstår den frågan: Hvad hafva vi att göra 
med afseende på de möjligheter, inför hvilka vi nu 
s tå i Kina ) Någon säger kanske: ,,,Det där är en 
fräga, som angår missionärerna. " :Men hvad är då 
en missionär ? En missionär är hvar och en, som i 
sitt eget hjärta mottagit evangelium, som själf er
farit dess verkan, och så går åstad för att med
dela det åt andra. (m du och jag hafva mottagit 
evangelium i våra hjärtan, äro vi förpliktade att 
vidtaga åtgärder för att nå också andra. De, som 
aldrig hafva hört det, hafva rätt att fordra ett till
fälle att fä höra det. Och, när de, som aldrig bört 
det, därtill begära att få höra det, så lig'ger an
svarsbördan dubbelt tung på oss. Ingen af oss, som 
verklig'en känner Kristus, kan visa ifrån sig detta an
svar. Det torde vara så, att af oss, som äro här. 
flertalet icke äro kallade att gå till Kina. :\len 
äfven de af Guds folk, som icke kunna g , hafva 
en stor andel att utföra i detta verk. De äro 
kallade först och främst till f örbönens tj änst. Och 
kanske är den tjänsten svåråre än någon annan, åt 
hvilken vi äg nat oss. Om du verkligen vill tjäna 
Gud i denna del och bedja ned välsignelse öfver 



S l N l M S L A N D. 

hedningarne i Kina, skall du finna, att det ena 
skälet efter det andra framställer sig för dig, hvar
för du i stället borde göra n2tgot annat. Vi be
höfva i sanning /-Crzsti kärld i vära hjärtan och ett 
fa st, bestämdt upps 1l.t för att kunna utföra denna 

,fö rbönens tjäns t. Jag har besökt öfver ett femtio
tal missionsstationer i Kina, och, om jag med mis
sionärernas egna ord skulle ~ltergifva, hvad de ö nska 
och behöfva, skulle det ljuda på detta sätt: »Vi be
höfva mer hjälp, än vi nu hafva. » Och, om jag 
skulle gifva uttryck åt den längtan, som allra djupast 
rör sig i deras hjärtan, skulle det he ta: "Vi lä ngta, 
att Guds folk i hemlandet bättre måtte förstä , hvad 
de kunna göra för oss genom .!1.J7·bönen.» Kanske 
finnes här i kväll någon ung man eller ung kvinna, 
för hvilken det är möjlig t at~. g å. Då måste du 
Röra dig själf den frågan: "Ar det den Herres 
vilja, som jag tjänar, att jag skall g å?» 

Till en missionär i västra Kina kom för icke 
länge sedan en hälsning med begäran, att han må.tte 
sända någon, som skulle förkunna evangelium i en 
viss trakt. Ingen missionär hade slagit sig ned där, 
och 	ingen fanns heller att sända dit. fl'Ien invånarna 
hade hört något litet af evangelium, och nu läng
tade de att höra mer. Det enda svar, man kunde 
gifva på deras upprepadefram.ställningar, var emeller
tid 	 afvisande. Slutligen kom ännu en hälsning af 
ungefär följande innehåll: "Vi hafva skickat bud 
och bedt eder sända oss någon lärare, och ni har 
icke gjort det. Om vi dö och gå. förlorade, blir 
ans varet edert. » 

Den missionär, som fick denna hälsning, var 
en, 	 som verkligen utgaf sitt lif för att förkunna 
evangelium, och han kände, att ansvaret icke låg 
på 	 honom. Men hvad skola vi säga, när vi höra, 
att 	 ett sådant rop tränger fram ur hedendomens 
mörker från sådana, som längta att komma ut ur 
detta mörker) Jag vill särskild t vända mig till dig, 
unge vän) och bedja dig fråga dig själf, om icke 
något af ansvaret hvilar på dig, om dessa männi
skor ännu lämnas i mörker. Amen. 

Bet'jdelsefulla kejserliga edikt. 
Det 	torde vara a f imresse att taga del af några ut

drag ur de påbud, som nyligen utgått frän den kejserliga 
regeringen i Kina, emedan de angifva riktningen a f 
den 	 moderna rörelsen i dctta land . 

Den 16 sistlidne juli ku ngjord es ett kejscrligt edikt, 
h\·ari följande ord förekomma: 

») På 	 gnllld af den sdira kris, Kina genomgå tt och 
ännu befinner sig uti, hafva vi g[,ng på gång utfärdat 
fLireskrifter om mycket nödvändiga reformers genomförande 
i sy fte att sa lunda uppmunt ra till fram atskridan de. Lik väl 
har 	 de senas te !l.ren, oaktadt gjorda försö k, ingenting 
väsentligt blifvit uppnäd t. Detta beror därpa, att de, at 
hvilka dessa reformers genomförande varit anförtrodt, äro 
i okunnighet om hvad som bör göras. Vi hafva därför 
b eslutat att sUnda prins Tsai TsGh, af 3 :e rangen, Tai 
Hung-tse, andra vicepresident i statskontoret, HSlJ Shih
chang, chef för pröfningsradet, och Tuan Fang, guvernör 

i Hunan, utomlands såsom ledare för ett antal tjänste
män, som skola besöka Japan och Västerlandet för att 
studenl dessa bnders regeri ngssystem och politiska eko
nomi, sa att man ge nom den så fö n·ärfvade kunskapen 
ma kunna välja, h vad som bäs t passar för Kina. Sedan 
dessa mått och steg vidtagits, komma nya sänd ningar a f 
man efte r hvarandra a tt utgä för att omsorgsfullt studera 
främmande förhållanden, i enl ighet med hvilka refoTmer 
böra införas i detta kej sardöme." 

Den -; sistlidne september utfärda des ett annat be
tydelseful lt edik t af följa nde innehftil: 

»Säsolll svar pa en inlaga af Y uan Shih Kai har en 
viktig· föreskrift blifvit gifven, hvarigenom hela det examens 
system afskaflas, enligt Il\·ilket kandidater till officiell a an
ställningar måste äga Iardom i C:onfucii skrifter och andra 
klassiska a rbeten. I framtiden komma ämbets männen att 
rekrytera s fran deras leder, som blifvit uppfostrade under 
ett modernt system och i skolor, upprättade i hela landet. 
E xamina komma ,ttt ha llas i de olika skolorna och icke 
som fomt i provins- och clistriktssUderna. Denna fiire
skrift bör vara en kraftig bevekelsegrund för kineser att 
göra sig fört rogna med västerlandsk bildning." 

I ett annat edikt af stort intresse antyder den kine
siska regeringen sin alsik t att inom c:a J 2 ars ti d L!PP
r:itta ett representativt parlament, hvarför en kinesisk 
kommissio n kommer a tt göra en tur jorden rundt för att 
studera de parlamentariska systemen i ol ika lander. Kom
mi ssionen skall tillbringa en månad i Japa n och därefter 
öfver Amerika afresa till Europa. 

/lKom och hjälp oss!" 
A t" 

Mary Ramsten. 

r. 
»y ~ilsignacl \·are Gud --- so m [bel, oss p& nytt till 

et t le f\·ande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från 
de döda, till ett ofö rgängligt, obefHckad t och ovansk
lig t arf, som i himmelen I r fÖ)"\· ~Ha cl t Elt eder. ') I Petr. 
I: 	 3, 4· 

Att lef\'a utan hop p är sdl.n nog, men h \·ad månde 
det vara att di; utan Kristus och neds:inkas i en hopp
lös graP Föga alla vi, utan a tt särskildt tänka därpå , 
huru lifvets lycka ligger i hoppet. _-\tt hop pas jr att 
lefva. Den, som beröfvas hoppet, Ir lef\·ande doc!. Där
för säger Gud: "Jag vet , hvilka ta.nkar jag tänker för 
eder, fridens, icke ofIrden s, att jag m.t gifva eder fram
tid och IlOpp.» Världen bygger sin lycka på falska fö r
hoppninga r och fö reställningar, så kallacle lufts lott, Jwilka 
fö rr eller senare ramla inför lifvets \·erkligheter, medan 
Guds ba rn dIremot dagli ge]) näras af ett verkligt hopp . 
Då de blifvit födda på nytt till ett lef'·:l.l1de hopp, ~i.r 
det i öf\·ere])sstämmelse mecl deras nya IlCltur att lefva 
i hoppe t, att i tron emotse det oförgängliga, obefLickade, 
ovanskliga arf, som i himmelen är fön'araclt :'tt dem, 
SO I11 tro . 

Såsom Guds barn hoppas vi , att vår t ro snart ska ll 
förbytas i \·erklighet, och a.tt det fö rsvinnande skall öf~-e rgå 

i det e\·iga och förblifvande . Yi lef\·a i det glada ljusa 
hoppet om Herren Jesu tillkommelse, hans planers och 
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rådsluts fullbordan med afseende på nationer och en
skilda såväl som hans ords uppfyllelse punkt för punkt. 
), Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola 
icke förgås, }) Ryckas vårn älskade ifrån oss, så iir det 
under hoppet att återförenas med dem på evighetens 
strand, som vi stil vid elen öppna graf"en, och under 
förvissning, att döclens udd är afbruten, att döden är 
uppsvulgen i seger, därför att l\:ristus uppsdtt och blif
vit en förstling bland de afsoninade, 

Icke så i Kina eller i hedn'l,'ärlden i allmänhet. 
Hedningarnes hopp gäller det jordiska: Litom oss äta och 
dricka, ty i morgon skola "i dö, Massan af folket är mate
riell, lef,'unde blott för stunden och för öfrigt s.'\ fattig, 
att hela intresset upptages af blott att nätt och ji'imt äta 
sig mätt och ha kläder att skyla sig med, ]jfyet utan 
Kristus är något hopplöst och tomt, intetsägande och 
fört\'iAadt härute s!lväl som i s, k, kristna länder, ,\-[en 
dess nakenhet framst,h bjärtare, där det blifvit beröf"adt 
alla ädlare njutningar såväl som de yttre förmilner, som 
i kristna länder komma god och ond till del genom för
bättrade samhällsförhMlanden och kristna lagars genom
syrande kraft, Många, som förneka kristendomens äkt
het, äro dock angelägna att lefva inom dess lagars 
värn, Om de förflyttade sig hit eller dit inom den 
mörka hedendomens gränser, skulle de p,1 alla områden 
sakna de förm:lner , de å tnjuta genom direkt eller in
direkt verkan af den kristna bran, 

Häromdagen red jag ut till en by, h"ar5 små bo
ningar, bestående dels af jordgrottor dels af vanliga hus, 
"oro beliignu p~i ömse sidor af en ra,'in. Eftermidda
gen var ovanligt skön, och efter flera kyliga dagar göt 
den varma solen sina guldstrålar öfver höjd och 
dal. De ännu gröna h,'etefälten ~todo böljande för vin
den , persikebladen utvecklade skära blommor, häggen 
h,'ita, och mot elen blå himlen aftecknade sig de nyligen 
rödaktiga höjderna i mjuka konturer och smekande Lirg
skiftning, Sinnet uppfriskades, och hjärtat jublade, 

Ankommen till byn samlades gl'llpper af män, hinnor 
och barn omkring mig, De sutto på en sluttning eller en 
trädstam, och, under det att vi sjungande eller talande 
tagit plats på en bänk framför dem, ökades alltjiimt ska
ran af nyankomna, nyfikna att höra och se, 

Betrakta med mig dessa barn med sina mörkhyade 
ansikten och spelande ögon! Här se vi tjogtals af dem 
blott på en enda oansenlig fläck, Ingen af dem har 
ens lärt sig Hisa ett »Gud, som hafver barnen kär» eller 
ett »Fader "år», som väl inom Sveriges griinser h,'arje 
barn lärt sig, Iakttag dessa kvinnor, där ser du gam
mal och ung, Bred,'id hvarandra sitta mor, mormor och 
mormors mor. Dessa tre, ja, t. o, m, fyra generationer ser 
man ofta i Kina, där giftermålll1gås så tidigt. Huru skygga 
se icke dessa unga ut! Hmu hårda synas ej de gamla I 
»Utan Gud och utan hopp i världen)) står liksom skrif
vet på deras pannor , Hul'l: försummade de varit hela 
lifvet ! Ingen undervisning i liisning eller något, som kan 
upphöja och bilda hjärta och sinne, har kommit dem 
till del. Intet, som uppforchar till högre sträf,'an eller 
intresse, har gjorts för att utveckla dessa stackars varelser. 
H vad under då, om sinnet iiI' mörk t och ej kan förs tå, såsom 
man så ofta hör! lHännen äro alltför ifriga att hålla kvin
nan i mörker och äro därför sena att ge sitt samtycke 
till fotförkrympningens upphörande, h\'arom befallning doc k 
lär ha utgåt t från kejsarinnan , och hvilket snart skulle gif\'a 

kvinnan en friare och förbättrad ställning, Nu, då benen 
ofta vägra att förflytta henne utom hemmets gränser, iir 
det ju ej underligt, att hon sitter i fångenskap s1h'iil till 
själ som kropp, 

~~ef;C;e~ngtn~ 

, '" ===::::: r ----- ~' -........." 


från fältet. 
Den I:a t. o, m, den 3:e juli "oro de ledande inom 

församlingarna i våra tre provinser Shansi, Shensi och 
Honan församlade till konferens i Yuncheng, Det är 
med stor tacksamhet till Herren, som vi nu kunna blicka 
tillbaka pil dessa dagar. 

Vadre t, ehuru varmt, "ar det allra bästa. Ett häftigt 
regn hade fallit nfigra dagar förut, och all oro ·för brist 
på sfidant var därWr borta ur de närvarandes hjartan, 
Omkring ~o personer ,'oro ll~irvarande. Somliga af dem 
hade till fots milst tillryggalägga omkring 25 mil. 

Sum evangelistskolan hade ferier, kunde vi godt 
rymma alla, Vårt nymalade kapell stod nirdigt att mot
taga deltagarna, och för de infödda kris tnas saväl som 
för vara egna syskons behof var sörjdt på basta satt, P~l 

lördagen höll stationsföresta'ndaren på platsen välkomsttaL 
Utgående frän Herrens ord till Elia: :.gå och göm 

dig - gå och visa dig! » framhölls förs t, att detta mötes 
ändamål var flerfaldigt men förnämligast det, att de när
varande skulle tagas afsides några dagar och inför Herrens 
ansikte så att saga »gömma sig». De behöfde afven de 
komma ifran del1 vanliga, ofta mödosamma arbetsgången 
och hvila sig likt Elia vid den »Iefvande källan», dar 
Herren själf skulle sända dem »mat i rätt tich, mjölk 
eller stadig sadan, allt eftersom de förmadde taga emot. 
Sedan kunde de ater »visa sig", färdiga att strida Herrens 
strider. 

Därefter liksom äfven på måndagen höllo bröderna 
Tjäder, Bergling, Linder och evangelisten Kao föredrag 
öfver ämnena: »Nlänniskofiskare », »Församlingens uppgift», 
»Vikten af förberedelse vid predikan» och »De kristnas 
viirdighet», lwilka föredrag 5.tföljdes af diskussion, Hvarje 
dag börjades dessutom med morgonbön, atföljd af böne
möte, Söndagen var anslagen till predikan pa för- och 
eftermiddagen af de kinesiska bröderna och nattvards
gång, ledd af broder Sandberg, 

Det ,'ar en gripande syn att se alla dessa represen
tanter för de olika församlingarna vördnadsfullt deltaga i 
den heliga måltiden, För 15 ar sedan voro de alla, med 
undantag af tvä eller tre, hedningar, som vandrade i 
mörkret; nu voro de ljusets barn, Af Herren iiI' det 
sked t, och honom allena tillkommer äran, 

Fa måndagsaftonen gafs det tillfalle för femton brö
der att i korthet redogöra för förhå llandena inom sina 
respektive församlingar. En del vittnesbörd "oro af gläd
jande, andra af nedslående natur, men tydligt framgick, 
att alla bröderna buro Herrens rikssak på sitt hjärta, 

För närvarande uppgår samtliga antalet flJrsamlings
medlemmar lill närmare 300. För ett tiotal ar sedan 
skulle det varit omöjligt att Hi. en konferens lik denna till 
stånd, 
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J\len acklamation beslöts, att man, om Gud vill, nästa 
år skulle samlas till en liknande konferens. 

* * * 
I samband med konferensen hade vi a[\'en glädjen 

ffi h~\lsa fru Blom och broder Rickard Andersson väl
komna ibland oss. Vi tacka Herren för hvarje nv person
lig haft, han sänder oss. A. Berg. 

* * * 
Min första missionsresa. 

Efter mer än ett års vistelse i Kina ';iI! man gärna 
f örsöka vingarna till flykt. Min kosa ställdes därför i slutet 
af april mot N au-uei, en by 70 Ii härifrån. Färden gick 
äfver »höga berg och djupa dalar» - dock ej fågelvägen 
utan pfL åsneryggen. I Sällskap hade jag vår kära bibel
kvinna, Li-ta-sao. 

Framkomna blefvo vi hjärtligt emottagna af f. d . 
uppbördskommissarien Liu och hans familj , hos hvilka vi 
DU skulle bo några veckor. Herr Lius familj består af 10 

medlemmar: han och hans hustru, tva döttrar, tvfl söner 
Ijlled sina hustrur samt t\'enne barnbarn. Herr Liu är 
redan en gammal bekant tiLl "S. L:S » läsare, som I veten, 
en trogen Herrens tjänare. Hans hustru är daremot ännu 
ej frälst, Herrens Ande verkar dock på hennes hjärta. ~en 
äldsta dottern iir 24 år och änka. Hon vistas ständIgt I 
sitt föräldrahem och är ifrig att lära känna sanningen. 
Jag tror hon är, som Jesus sade om den rike ynglingen, 
ej längt ifrån Guds rike. Manniskofruktan tycks dock 
hålla henne tillbaka. 

Den yngsta dottern är 18 år och äfven hon änka. 
Hon vistas tidtals i föräldrahemmet och tidtals lIos sin 
mans släktingar. Dessa haf\'a stor makt öf\ 'er henne. En 
dag, medan jag \'ar i K au-uei, kom det tre bud från dem, 
att hon skulle komma hem och hjälpa dem att laga mat. 
Nar första budet kom, s\'arade hon, att hon skulle vara 
hemma för att lära sig lasa och därför ej kunde komma. 
Vid middagstiden kom ett andra bud, och da lofvades 
henne vackra saker m. m., blott hon komme. Men hon 
gaf samma svar som förut. I skymningen kom det tred je 
budet, denna gång med en asna för att hamta henne, 
och nu hjälpte inga ursäkter. Släktingarna äro mycket 
rika, och den unga änkan har nog ganska mycken respekt 
för dem. (Svärföräldrarna betalade ei mindre än 80 tls., 
då de köpte henne till brud åt sin son). Den nya bibeln 
och sångboken, som hon just fiitt, fingo följa med - men, 
ack, då hon kom tillbaka och jag frågade henne, bvad 
hon lärt, svarade hon: »Jag vågade ej taga fram böckerna.» 

Den äldsta sonen, som Ur studerande, är 2 2 år och 
hans unga hustru 2 5 år. Ingen af dem har nagot djupare 
intresse i evangelium. Båda äro dock ofta närvarande vid 
den dagliga familjeandakten och få så ständigt Löra det 
lefvande ordet. 

Den andra sonen är 20 år. Han säg så förhopp
ningsfull ut, men s5. tog iangtan efter den yttre världen 
honom fdtt, och en morgon i början af detta år var han 
förS\"lllll1en ifran sitt hem samt hade medtagit en summa 
penningar. Fadern var, då detta hände, mycket sjuk. 
Han trodde niistan, att han skulle få "gå hem » och sände 
så efter herr Tjäder för att fä tala med honom. När 
den yngre sonen kom på tal och Liu tillfrågades, om han 
e:j vore orolig för l~onolll , s\'arade han sil. tillitsfullt och 
med ett leende : »Anej, han ar i Guds hand». För

äldrarna hafva nu fatt veta, IlVar han är. Vi bedja nu 
med dem, att han som »den förtorade sonen snart må 
åten'ända till sin faders hus,» 

Sedan jag varit i K a t;.-uei några dagar, gjorde vi ett 
besök i f. d. trollkvinnan Csu's hem. Ehuru mycket för
följd af sin man , Cen, visar hon dock stor ständaktighet. När 
vi kom mo till byn, mötte vi mannen' ute. Han kom dock 
snart hem och satt hela tiden, medan vi voro där, och 
lyssnade till vårt budskap om frälsningen genom Jesus 
Kristus. Många kvinnor samlades ock på gården, och vi 
fingo så den goda säden i den förhoppning, att nagot 
skulle falla i god jord. 

Sista söndagen, jag var i N au-uei, kom Den till pre
dikan hos Lius. Det regnade mycket den dagen, så att 
hans hustru ej kunde gå, och så hade han lofvat att gä. 
Så kom han för första gången. NUr jag två dagar där
efter trMrade fru Den, var hon riktigt triumferande och 
tyckte, att en stor seger vunnits. 

En dag gingo vi till den by, där Lius yngsta dotter 
har sin sliikt. Hon var för tillfallet dar. Vi gingo för 
att söka träffa hennes släktingar, men »de mottogo oss 
icke». Dörren stängdes för oss, och vi fi ngo slå oss ned 
pa gatan. Den unga änkan fick komma ut till oss, men 
ingen annan vågade visa sig. På gatan fingo vi dock 
mfmga flhörare. Särskild t kvinnorna lyssnade uppmärk
samt, och flera inbjödo oss till sina hem. 

En annan dag besökte \'i den by, dar Tjäders bodde 
förra sommaren, och blefvo ganska uppmun trade. Samman
lagdt besökte vi 7 olika byar. 

Om kvallarna, då kvinnorna kom mo ut på gatan , gingo 
vi alltid ut för att språka med dem. Bådo de oss sitta 
ned, och sågo vi, att de ej voro rädda, sökte vi förtälja 
den gamla, men evigt nya berättelsen om .Tesus och hans 
kärlek. En troende lo-årig gumma, släkt med Liu, var 
oss ständigt följaktig. Hon är mycket nitälskande, ehuru 
ganska enfaldig. 

Sista dagen, jag var i Nau-uei hade ryktet om ut
ländingen nått en by 7 ;\ 8 Ii därifrflI1, och en hel skara 
kvinnor kom, somliga ridande, andra gående. VI bjödo 
dem in i kapellet. Bibelkvinnan talade där till dem och 
sökte klargöra, i hvad ärende jag kommit hit ut, och hvacl 
det bref innehöll, som jag mtdfört, såsom hon uttryckte sig. 
De lyssnade mycket uppmärksamt; allt var så nytt för dem. 

På morgonen, då vi reste, kommo många af byns 
kvinnor fur att säga oss farväl. »Hvarför reser du, då vi 
lärt känna dig )>> »Kom för all del snart igen.l> Och 
da jag sade, att jag hoppades komma tillbaka i höst, tyckte 
de, det var alldeles för langt till dess. Så lj öd det från 
den ena och den andra. 

Arbetarna aro få, och »af landet står änilu mycket 
liter, som skall i7ttagas» (Jos. 13: I). Kära missions vann er, 
bedjen därför mycket för OS5, och bedjen i tro, så skola 
vi tillsammans intaga landet, ty - - »de, som vä7da efter 
Herren, skola besitta landet» (Ps. 37: 9). Innerligt önskar 
jag, att l måtten innesluta familjen Liu i edra förb0ner och 
särskildt bedja Herren fraisa kvinnorna från miinnisl;o
fruktan, som för dem är ett sa stort h inder, samt uttaga 
dem alla hel t för sitt rike. 

l\Ied de hjartligaste hiilsningar till hva rje missions\'iin, 
förblifver jag eder i Herren tillgifna 

I da Andersson. 
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Alskade missionsvänner ! 

"Oe/I konungen sade: Fralllstciil din bÖll, Ocll jag vill 
icke wsa dig ohörd bort.» 

Det var skönt att \'alma i llag och få denna häls
ning ifrån Herren. Sänder den nu till alla Wsare af 
»Sinims land» tillika med Hes. 12: 28. 

Underrättelserna från andra land komma oss att 
hungra efter den kraft, so m ensamt förmår att förvandla 
och upplyfta vara jordeviinda sinnen. Vie! nyåret gafs 
mIg d~t ordet: »Din Gud har beshrt dig mak!», Ps. 6~: 
29. Jesus säger: »Den som jijzlel'vhl1ler och intill anden 
gör ml7la verk, honom skall jag gifva makt öfver hed
ningarne. » 

Bedjen , syskon, för oss härute om dessa två ting: 
Uth&lliglut och urskillni1/g, på det att vi må vara i ständ 
att verka Guds zm-k.' 

Min hälsa har en tid varit ganska vacklande, men 
jag vet, att G ud vill gifva kraft nog till att fullborda det 
arbete, han gifvit. "Allt kall ske jör dm, som tror. » 

Gud har gifvit en sådan s\'al och skön sommar i ar 
och äf\'en beredt lwila för en del a f syskonen inom var 
krets. Några af bröderna bo på ett vackert berg i när
heten af Tongchow och några a f de andra syskonen på 
det välbekanta Kuling. 

Syskonen Stälhammars äro bland dessa. De reste 
för en vecka sedan. Syster Sigrid och jag hafva fUrut 
varit borta och haft en liten tids vederkvickelse. Sigricl 
reste i ett ärende till kusten, och jag har haft glädjen få 
besöka vära stationer i Tongchow, I-shi, Han-cheng och 
Ynncheng. Pa den sistnämnda platsen fick jag \'ara 
med om de infUdda missionsarbetarnes konferens, lwilken 
mycket intresserade mig. Det lifligaste minnet fran min 
omkring 70 sv. mil länga resa är dock de sju dagar, 
jag tillbragte emellan Sinan och Tongchow, dels eme
dan jag denna gang, liksom då jag för nära sju år sedan 
passerade Samma trakt, rå kade ut för en ögo nskenlig lifs
fara, dels på grund af det djupa mörker, som de dagarn<l 
omgaf mig sa i det inre som yttre. Det finnes pil hela 
denna sträcka, så vidt jag vet, ingen vare sig !nfödcl eller 
utländing, som helt ägnar sig ät att sprida ljuset till dessa 
trakter. Utstationer finnas två, en i Nien-chi, som tidvis 
besökes från Sinan, och en i Tong-kuan, som besökes 
från Tongcho\\', men det ~ir ocksfl allt. Invånarna synas 
intresserade för den kristna läran och äro ovanligt vanliga. 

I sö ndags korn en kvinna från denna trakt hit. 
Hennes man var förr mycket fientligt sinnad mot oss, 
men nu följde han sin gununa öfver fl oden fUr att vara 
saker pil att hon skulle komma väl öf\'e r samt lat henne 
taga mj öl med sig, s5. att hon kunde ~tanna några dagar 
och lära sig någonting. 

Utanför staden flyter en liten fl od , och vid solned
gången bruka vi gå ut till ett svalt ställe för att njuta af 
den friska luften. Ett par attnar funno vi dar före oss 
en gammal man , den tredje dagen voro där två, en pa 
h vardera sidan om flod en. lV1annen på andra sidan ro
pade pä oss, och Sigrid trodde sig i honom igenkiinna 
en sjuk, som hon förut besökt. Då var han så svag, att 
han knappast kunde komma utanför sin egen d örr. Han 
led af astma och hade varit sjuk i tre å rs tid. N u hade 
han ensam gatt en fjärdedels ·sv. mil , och, h vad mer var, 
han vadade öfver floden till oss. Öfverkommen sjönk 
han maktlös ner pa stranden, men da Sigrid gick fUr att 

se, om han var den, hon tankt sig, fick han nytt mod 
och kom helt st rä lancle bort 'till oss andra, stödd af 
Sigrid. R "ktet om denne mans hastiga tillfrisknande 
hade fört den förstnämnde i vår v~ig . Var gamle lärare 
talade med dem bada om H erren, och de svn tes vilja 
förlita sig pa honom. Den ene hade redan genom trons 
bön börjat afvänja sig från opium. 

I trakterna härom kring la ter alltsom oftast ett 
röfvarband göra sig kändt och fruktadt för si n hemska 
framfart. I förgår mördades pa en plats mandarinen , 
hans fru samt I2 soldater. Dessa rö fvare uppträda i 
samma slags uniform so m soldate rna och mandarinerna 
själfva, hvarfijr det ar d ubbel t svå rt att ur:;kilj a, hvad 
slags fo lk d c äro. 

»Herren är sitt folks varn. Han gör S1l1 fral:;ning 
till murar och bröstv;irn. » 

Vi sjunga ibland en liten sång, sa lydande: 

De sörja icke för den d,lg, som bräcker, 
Ty Herren Sebaot gar framföt· dem, 
Och Herrens godhet intill slutet räcker, 
Och dag för dag han för el e si na hem. 

•Sinan hsien elen 3 I juli I l)05 . 

lVaria Petterssoll. 

* 

Kuling den I 6 aug. I905. 

Käre broder' 

» Görell allt Ut<711 knorr odl betä1ll:l(!;lleter. " Fil. 2: 14. 

I sommar har Herren öppna t \'äg för oss att resa 
till Kuling. 

Vi hafva nu bo tt här i ö fver I-j. dagar, och jag 
gläder mig 5.t att både min hustru och vår Yllgste gosse, 
Johannes, som i bötjan af sonuuaren var myd::et sjuk, 
tyckas rna synnerligen väl af vistelsen här. Sanatoriet 
ligger 3,500 fot öfver hafvet. Luften är härlig. Vi hoppas 
därför på stort gagn af var \'istelse hilr. 0, att H erren 
äfven ma stärka oss i vår ande, sa att vi med förnyad kraft 
kunna tjäna honom! l'1an trMhlr här missionarer fra n 
många håll. De flesta aro dock fran Kiangsi, Hunan 
och Iangtsidalen. Det är mycket lilrorikt a tt samtala 
med dem. Pil somliga trakter tyckes folket vara ganska. 
mottagligt, PZl andra ar det mera motstånd . De äldre 
missionerna hafva kommit Iflng t med skolor och evange
listkurser. I.\lan suckar i sitt hj;irta efter för måga, visdom 
och trohet i att ga fram flt i Herrens verk. 

Den I september. F örra lördagen var det bönedag 
för Kina, och vi samlacles både f. m. och e. m. i kapellet. 
Pa morgonen mellan/- S \'ar det bönemöte. Pa f. m. 
talade d:r J oh n om vä ckelsen i Wales, och vi kände oss 
alla gripna af att höra, huru maktigt Guds Ande uppen
harat sig. Vi hade ju förut hört hiirom, men man blir 
aldrig trö tt pfl att höra \·ittnesbörden. Bröderna i Wales 
tro, att väckelsens våg skall gfl öfver England, öfver 
Europa, ja, öfver hela världen. Och när vi lasa om, 
huru Guds Ande kan bruka och fylla det svaga, h varför 
skola vi ej hafva tro och bedja om en väckelse afven i 
Kina) D:r John framh öll särskildt, att bönen mas te vara 
iltäl,·dt"g. Vi bedja en tid , och' sedan fö rtrö ttas vi, men 
så bör det ej vara . 

Pa e . m. samlades vi för att höra om »the Knling 
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appeal », det upprop, som förra a ret gjordes af Guds folk 
har i Kuling, att m issionarernas antal måtte fö rdubblas 
inom de llannaste liren . Behof\·et i detta s tora Kina 
borde verkligen beröra \·åra hjartan. Ingen penna räcker 
till att ratt framstalla . Iwacl Kina behöf\·er, och Iwad som 
annu ar ogjorclt i fråga om missionsarbete. Aandra sidan 
\·eta \i Guds goda o h LirIeksfulla afsikter med oss män
niskor, och att Herre n Gud är maktig at t verka genom sina 
barn, om \·i endas t öfverlamna oss åt honom och låta bruka 
oss. Förra fi re t blåste en Andens vinci u h·e r K ul ing, och 
den fyllde Guds barn har på sanatoriet med sa mycken 
frimodighet och nad , att de begärde missionsarbetarnes 
r·rdubbling inom de närmaste flre n. D;r J ohn yttrade ; 
" Afven om de t komme tre gfinge r sa manga missionärer 
till K illa, vore det ej för mycket, sa mycket tro r jag mig 
kanna Kinas land. » Ett år har nu gatt, och af \·ittnes
börden hOrde \· i ett och anna t, som \·ar uppmuntrande. 
Sil. t. ex. hade vid en af .högskolcrna i Amerika en af 
professorerna blifvit sft · rörd a f Herren, att han nu kom
mer stlsom missio nar till Kina. \ i förenad e oss om att 
bilda en bö n eke tja, som hvarje lördag mellan kl. 12-

1/2 r skall samlas inför Herren för att bedja tJ m vackelse 
i K ina, och att Herren mfl hfdla oss vakande och beredda, 
att vi ej a ro hinder eller stötestenar utan må fä nad att 
vara lI1~darbetare . Vidare skola vi bedja om a rbetarnas 
fördubb ling un der de kommande liren ~am t om de 1Il 

födda arbeta rnas tillökning. 
l\Ied den kannedom jag har om vtln eget falt, vet 

jag, att bade 30 och (lO nya miss ionii rer skulle fii ö f\·er
flödande utrymme att \·erka pa. ?lIänniskoskarorna trä ngas 
har. 2Vä,. sko la arbeta rna komma för att taga sig an de 
vidsträckta fälten) O Gud, du som ~i r skördens Herre, 
g if oss nåd att va ra bland dem, som bedja och arbeta' 
Matt. q; 3s. 

En afton i fö rra veckan hö ll en missionar frän 
K ongo föredrag öfver missionsa rbetet i detta land . Vi 
!ingo böra om de s to ra SV~lrigheterna sa\·ä l som dt: fram 
gångar, arbetet ratt röna . Sdirigheterna da r på grund af kli
mat, bostad e!", fo lkets okunnighet, polit iska fö rhal.lauden 
o. s. \". äro ju langt större an de, som \·i möta här i 
Kina. Folket \·o re dock \·;inligt och mottagligt fö r san
ningen , och mtlnga och stora väc kelser hacle strukit fram 
öfver landet. l a, hedllalänclerna aro stora, och millioner 
och ~Iter millio~er vända sig mot Guds fo lk i Västerlandet 
med bön om e \·a llgelii ljus och d en Helige Andes kraft. 
Herren gifve oss nåd a tt fylla vilr kilIleise' 

I all tillgif\·enhet 

G. A. Stå/hamlilar. 

f\xplock från fältet. 

Enngelisten Clwtlg- Chilt -heug·, den aldste af missio
nens infödda medhjälpare, har nyligen förlorat sin h us tru, 
i hvilken han haft en sann hjiilp och et t kraftigt stöd 
unde r s itt n[i ra t rettioariga aktenskap. 

Till sin alelste W Il , Fltlt-seng, en troende yngl in g·, 
som studerar i Peking, hade hon kon före . in dCie! skrif
\·it ett bref. I"l\·ari hon W lllinte honom öm att hon frim 
hans späda barndom hacre öfl·erl amnat honom ä t Herren 
och i bevekande ord förmanade honom att am·änd a s:tt 
lif i Herrens tjän t. 

f amiljenotiser. 
Den 22 september ägde i Shanghai vigsel rum mel

lan Ii:,. C. Wllitfield Glfhmess och fröke1l .fane af Sa1l 
debel-g. 

Dagen efter bröliopet afreste de nygifta till Japan. 
Efter en må nads !J\·ilotid sku lle de begifl·a sig till Honan, 
där de tillsvidare öf\·ertaga en a f C. I. l\'f:ss ta tio ner, 

hen-cheo fu. (:\dress; C/lm-ellco via H anko\\·, Honan, 
China) . 

På samm a gån g vi ä r o ledsn a öfver den för
minskning i arbe tskrafte r , som vår mission lidit ge
nom frö k e n J. af Sandebergs öfve rgäng till C. I. 
M., -- vi stå dock denna mission så nära - vilja 
vi uttrycka vår tacksamh e t till Gud för den tid, vi 
fätt äga hennes medarbete, och bedja vi Herren, 
a tt han i fortsättningen måtte välsigna henne på 
den plats, han vill ställa henne. Också g lädjas vi 
ö fver att då och då genom S. L. fä. m e ddela mis 
sionsvännerna några underrätte lser från henne. 

fråt\ ~emarbetet. 
Mr W. B. Sloan, Kina Inlandmiss ionens direktor, 

besökte i medlet af oktober Sverige. Efter att hafva 
hå ll it föredrag både i Örebro och Jönköping, an land e han 
hit d. 18 pa kvallen samt hade 5. K. F. C. ~\;I:s loka l 
(::-:orrlandsrllmmet) de följande 5 c1agarne föred rag utan 
tolkning. Fredagsaftonen hölls i Betesda missionshus ett 
föredrag med tolkning, och pa lördagsa ftonen \·ar ett 
samkväm anordnad t ~l Hushållsskolan, V. Tradgårdsgat. 
h varvid Mr Sloan ptl ett högst int ressevackande sä tt skild
rade sin resa i Ki na för lidet tlr och särski lclt sina bes(Jk, 
pil S. ~'vI. K:s s tationer. - Pä svnc\ags e. m. höll ?lIr 
Sloan inför en stor ilhörareskara i Immanuelsk.vrkan ett 
missions fö red rag, tolkadt af dr K . Fries. Et t litet utdrag 
ur detsamma å te rfinnes i denna tidning. 

Pä mfrndagsa ftonen besökte ]\fr Sloan C ppsala och 
talade d ~i r fl K. F. V. :'ILs loka l. 

':'Ied stor tacksamhet till G ud Wnka \·i tillbaka pa 
vilr enge lske broders besök och de sanningar, han på ett 
sil djllpglienc1e, anderikt sätt frn mstallde. 

S. M. K:s bönemöte n hallas alla mflndagar kl. () 
e . m. a K. F. U . l\h lokal (Norrlanclsrummet) 3.5 Birger
jarlsgatan. 

Gel, rökm af ,.ÖklJe1·ket iämtc de heligas bö/ur upp
steg ur ällgellls IIaud injör Gud. 

För S. M. 1(:s mISSIons- ~~ 
~-' och bönekretsar. 

Tac/.:sägduäJIIIle1/: Den fruk t, missione n burit lind er 
dessa 1.5 ar (se Aug. Bergs brer, sid. ()2) . Den mottag
lighet, som i allmänhet Ujref1nnes bland kvinnorna (se Ida 
.\nclen,sons bref, sid. 93). 

Biim·älll1lf1t: Familj en Liu (sid. CJ3) . 
Att b Iane! de troende ma bli mer böJt fö r missionen 

(se S loans föredrag). 
Om y;tcke lse på mbsi unsfältct. Om missionsar bc tar

nes o ·h de infcdda ~irbetarn s tillökning. (Stfdhammars 
bref, sic!. Q.s). 
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försäljning för Svenska Missionen 
Kina 

anordnas af syföreningen för denna mIssIon tisdagen den 
I2 december i Landtbruksal,ademiens lokal ::Vlästersamuels
gatan 43, 2 tl. 

Gäfvor mottagas tacksamt af: 

il!{aria Berg Emma Besko70 
3 4 Nybrogatan, I tr. 34 Östermalmsgatan, I tr. 

Isabel Faxe E/in I:lolmgren 
22 KarJa vägen. 3 tr. 8 i\Ialmtorgsgatå n, 2 tr. 

Louise R>kn Elisabet Landgren 
10 Humlegårdsgatan, 3 tr. 99 Regeringsgatan, 2 tr. t. h. 

Tekla Liljeqvist Olga illagnusson 
3 I :\hlmskillnadsgatan, I tr. 2.3 .'\. Handt\·crkaregat. 3 tr 

AJllelie och Louise SeI/ÖIl S(l{I"id Storckmfeldl 
2 Ö Skeppsbron, 3 tr. 6 A Engelbrektsgatan, 2 tr. 

Tdda Tjäder Elvinc TVeillberg 
39 Grefturegatan. I ~~~ Karlstad. 

"Hans stjärna Östern. 17 

Illustrerad missionskalender 1906, 2 :dra årgån
gen, 	utkommer i medio af nov. Pris: 75 öre. 

De vänner, som önska denna kalender, torde 
ej dröja med att insända rekvisitioner. Förlidet år 
gick upplag-an ut på mindre än en månad, och 
många insända rekvisitioner kunde ej expedieras. 
Redan äro öfver 1,600 ex. borttingade af årets upplaga. 

Rekvisitioner insändas till SZ/lZlns Lands För
lag, 8 l\falmtorgsgatan, Stockholm. 

Innehåll: »Ordet ur min mun ». (Julbetraktelse.) Af 
K. G. Kjellgren. - Hans stjärnor i Östern. Af August 
Berg. En bild från arbetet i Herrens vingård. Af 
Andrew Ericsson. - Trenne missionärs veteraner. Af]. af 
Sandeberg. - Han sökte och fann. Af E. Folke. 
Läkaremissionen i Kina. c\f Hugo Linder. - Bland 
berg och dalar i Yungning. Af Ebba Buren. - När 
hednamissionärerna utgå. (Poem.) Af Märta Lagerfelt. 
- Sändebud till Sinims Land. (Porträtt). - Ett som
manninne. _\f Inez Bölling. Har du mod att gå? 
(Poem.) Af 1\Iaria Pettersson. - H vad jag lärde af min 
koleld. Af August Berg. - En lifsbild från Yungning. 
Af Anna ]anzon. - Tron, hoppet och kärleken. Af 
Sigrici Engström. - Fyra grupper af Sinan-församlingen. 
-- Denna världens furste. Af R. Bergling ..- Bibelkvinnan 
Chen ta sao. - För de fattiga förkunnas evangelium. Af 
Dagny Bergling. - Segrande och för att segra. Af 
Anna Eriksson. - Bönhörelse. Af Sigrid Bengtsson.
J. Hudson Taylor. (Lefnaclsteckning). - Ljusets seger. 
(Berättelse.) - Boken innehåller 19 portr. och illustrationer. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Ki na" 

under oktober månad 1905. 
N:o. Kr. Ö. Kr. Ö. 
61I. Kollel,t i Huskvarna gm N. M. O .... 3°: 
612. 	 'V. T. Huskvama gm 5°:
61 3. 	 P. H. 3: 

E. O..__ ......._.._.. _.. _. __ ......... _.. ___ _ ?' 614· 
61 5. H. };!. K., Skif\"ersta gm S. J. Ek":;1:_ö__-;8_0_: _ 

Transport l<r. i65: 

Transport kr. 165: 
616 . 	 Till G. A. Stålhammars underhåll gm A. S. 600: 

6 1 7. Frtm Skärstads östra arbetsfören. gm

J A., Siringe ____ ._..... _.... ____ ._. ___ _ 25: 

618. 	 L. F. H., Strömsdal, Bjurbäck ._ ..... .. 2: 33 
61 9. 	 Från Bjnrbäcks lIIJg gm d :o ...._...... . 25: 
620. 	 Från en arbetare i Bjnf gm S. T., Astorp 10:

621. 	 G. S., Stockholm ...._..___ ......... __ ___ _ 
 5°0: 
622. 	 >Herren förser , ._.._.._....... __________ _ 
 5°: 
623. 	 Kollekt i Seattle gm M. L. L. ._. ___ _ ~9:92 
624. 	 Syföreningsauktion i Lilla Ullevi gm 

A. S., Es. 35 .......___ ......._......... . 

62 5. 	 :, ~[ig först> .... ___ ...._.... ______ ........ . 

626. 	 En de ltagare i SÖderteij ekonferensen 

gm E . F .._. . _ ......... _.._.. __ ._ .._....... . 10: 
2 ~. Lärarinnan C. A., Stjiirnhof gm d:o .. . 10: 

628 . M. J:s 6i:e födelsedag, Ramsbergs bruk 5: 
63°· E. \\-., Helsiugborg ..........___ ... ____ _ 100: 
631. 	 10 oktober ...... . ___ .... __ ..........___ . __ 
 5°0: 

Djursholms poststämpel ... ___ .____ ...._.63 2 . 	 5°: 
P. G., Stockholm ... ________ ... ___ ._. __ _ 

Fr&n en hemgången vän ______________ 


633. 	 25: 
634. 	 5°: 
635. 	 A. D ., Jönköping .......... _....... ___... . i: 

A. A. , Stockholm ... ______ ...... ____ . __ _ 
63i · Halfårsnnderh:lll till Agnes Forssberg 


gm K. 111. A., S tockholm __________ _ 


636. 	 13: - 

4°°: 
G. S., 	Stockholm _____ ._ ..... ____ ... ___ _ 5°0: 
Till makarna Böllings underhåll från 
K. F. U. l\f :s missio[]skrets, Göteborg, 

gm A. R. 100 kr., E. A. R. 25 kr. , 

F . C. 30 kr., N. P. 50 kr. __ ....... .. 2°5: 

64 I. S. H. ____.__ ............. _.... ___ .._.. _... . 
 5: 
64 2 • 25 : S . L. , Stockholm . ___ _____._..__. _____ .. _ 
644. 	 J. v. H ., Stockholm .__ .__ _____ . _....... 100: 
645. Kollekt i Karlstad domkyrka gm G. J 46: 55 

j, Arvika ____ ...... ___ ... __ ... __ _646. 	 34: 73 
~J I(ristinehamu -" ______________ _64i· 	 Ii: 24 

648. 	 Gm Hj. 'V., Filipstacl __ .. ____ ... ____ .. . 10:
649. , G. \V., Edsberg .... _.............. _. 7: I.) 

65°· Ungdomsfören. Senapskorne t i Tull· 
garn gm N. J. ___ _______ ____ ____________ 210: 

65 I. A. E ., Västenls ... ___ ___ .... _______ .... _. 15:
65 2 . 	 Kollekt i VästeriIs gm d:o ___ _...._..._ 18: 20 
653. 	 E. K., Kristiania .______ ..... ___......._. 
 3°:-' 
654. 	 S. J, Örebro gm J. R .......... ___ . ___ 5°: 
655. 	 Flickornas syför. i Skärstad .........._. 5°: 
656. Tacko!rer, P s. 84: 12, E. L., Kalmar 6: 
65i. K. B., Tranås . _____ .......... _.... __ ..... . 100: 

G. R .._.._______ ._ ... _________ . _____ .. .. 658. 	 10: 

659. 	 A. B. till Ebba Burens nnderhåll ___ 600: o 

661. 	 , Tackoffer» ......... ____ .______ ......._. __ 
 So: 
663. 	 Föreningen Heclnavärldens v5nner i 

Misterhult gm M. K ....__ ._........... __ _ 25°: -
Snarås mfg gm N. P. P. ___ _~ _____ __ o 30 : 
Från Fårbo: kollektmedel den 22 okt. 

gm ?:-1. K. ___ .............................. q: 

66i · 	 En syförening i Hackwad gm A. _L_ . __25: - 5,095: IZ 

Till särskilda ändamål: 
Till infödd evangelist i Berglings distrikt, 
half&rsunderhiill, gm A. B. o. S. N. iS : - 
G. S. 	till inf. medhjälpare .... _.. _. __ _ 1000: 
Till skolan i Berglings distrikt gill K. 

~., -Norrköping ___________________________ _ 
 15°: 

660. 	 :\rsunderhåll till ;Ilaria Pettersson s 
bibelhinna fr. A. R. gm J. S., lIIalmö 5°: 

662. 	 Visby lemöresfören. till H. L. för an
ordnande af bibelkurser. .. ____ ...... _._ 26: 

666. 	 L L. till infödd evangelist ....... _.____ 50: - 1,351: 
=~==:-::......,.:..::..::."..

Summa kronor för okt. 6,446: 12 

Summa kr. för jan.-sept. må[]ader 45,686: 59 

Under jan.-okt. manader 52,132: il 

::-Ied ",nnt tack till h\"arje gir re. 

.il/en Herren dr den sanne Guden, en le/vande Gud, en c'i/ig 1.:onu1Zg

Stockholm, Svenska 1'rrckeriholagct Ekman & Cc, 19°5. 
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Rrg. 1'ren.-pris 1: 35.DECEMBER 1905. 

U t g ifv:n e : Expe d ition: Te i ef o n : 

l\om. för Sv. .M i ssio~ e~ l\i~a. Jl!n/mtorg$gntnn, 8. R,i ks 4459. )1.\\11\. j3runkeb. 1735 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~--~~~~--~~ 

inims Lan 
Mssionsblad fOr Svenska Missionen i Kina. 

Rod , "t ö c: 


J OSEF H ODIGRE:"1 . 


D:r Martin. D:r Griffith John. Rev. J. Hudson Taylor. 

Innehåll: 
Anmälan. - H ans stjärna i Östern. - Af den H elige Ande utsiinde . - Stort behol af nya 

hj iilpkrafter i Kina. - .T ren ne missioJlS\'eteraner. - Barmhiirtighet har vederfarits mig. _ Den 
tyska Kina Inland miss ionen. - , Kom och hjälp oss! .• - Några minnen och intryck. - Meddelanden 
fr~n redak tionen. - - Från hemarbe te t. - Brefafdelningen. - Huru bibeln talar fö r sig själ f. _ 
Axplock fr'ID fiiltet. - För S. }'1. K:s missions- och bönekretsar. - Försäljning för Svenska Missionen 
i Kina. - R edovisning. - }[issionslittcratur. - }Hullcsord. 

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

»Sinims Land, 
Missionsblad för Svenska Missionen 


Kina. » 


Frukta icke! Jag hjälper dig. 

Sim'ms Land afslutar med detta nummer sin 
tionde årgång, och vid en återblick på de gångna 
åren fyllas våra hjärtan med tack och lof till Herren 
för hans trofasthet och nåd. Genom meddelanden, 
som vi tid efter annan emottagit, veta vi, att tid
ningen i någon mån fått tjäna missionen dels genom 
att vinna nya vänner för densamma och dels genom 
att hos de gamla vännerna öka intresset och upp
muntra dem till förbön för Guds verk i Kina. Vi 
glädjas öfver detta och gifva Herren all ära, djupt 
medvetna om vår brist och oförmåga. Under den 
tid, Sinims Land utgifvits, har missionens arbete 
betydligt utvecklats, missionärernas antal mer än 
fördubblats, intresset för missionen i hemlandet vuxit 
och bidragen till densamma blifvit rikligare. Detta 
är ,: SaJ/,1Zz'1lg Htyrcns 'Jcrk. 

Till de vänner och medarbetare, som år efter 
år troget och uthålligt stått vid vår sida och hjälpt 
oss med tidningens spridning, känna vi oss stå i 
stor tacksamhetsskuld och önska innerligt, att Herren, 
som de tjänat med sitt arbete, måtte löna dem. Vi 
äro också vissa om att han skall göra detta. j\,'lis
sionen har hittiils icke hafe någon kostnad för tid
ningen, utan har denna med tillhjälp af behållningen 
å de skrifter, som tid efter annan utkommit på dess 
förlag, i allmänhet kunnat bära sina omkostnader, 
och vid ett par tillfällen har den lämnat några 
hundra kronor till den allmänna missionskassan. 

Då vi nu anmäla SZ'/uJIlS Land till prenumera
tion för tlr 1906, få vi meddela, att den förändring 
skall vidtagas, att tidningen hädanefter utkommer 
med tv-änne nummer i månaden, nämligen den I 

och 15. Önskningar i denna riktning hafva gång 
efter annan blifvit uttalade dels af missionärerna på. 
fältet i syfte, att missionsvännerna oftare må få höra 
ifran dem, och dels af medarbetare i hemlandet. 
Då vi nu taga detta steg och tillmötesgå dessa 
önskningar, sker det i förtröstan på Herren, att 
han fortfarande skall välsigna äfven denna del af 
arbetet. Till honom se våra ögon, och vi taga i 
tron emot hans löfte: »Jag' !zjälper dzg''' , och är det 
på grund af detta löfte, vi fätt frimodighet att på
taga oss det ökade arbete, som tidningens utvidg
ning innebär. Må missionsvännerna bistå oss med 
sina förböner, att Herren ville gifva oss vishet och 
förstä.nd! 

Genom tidningens utvidgning blir det oss möj
ligt att göra den mera innehållsrik och omväxlande. 
Dess hufvudsakliga uppgift blir äfven hädanefter 
att redogöra för m/ssiollell z· /(z"71a. Följaktligen 
komma meddela1ldol att ingå rörande såväl/ö1'

!z&llalldclZa i allllld-n/td u te i J(z'na som v(irl egr! 
'IIlzsszo1Z~/ält, såsom ltppsa tser om lIIZSSZ0Jlell, briffrån 
missionärcrna, Slllct skzsscr från de olika stationerna 
samt zlluslralzoncr. Yidare komma att i tidningen 
införas lIlzsszoniförcdrag eller andra smärre artiklar, 
aJsedda Ml ,Hlcke/se och uppb)'ggdsc, strödda under
rättelser fn/n andm jidt samt berättelser från mis
SZo1tsvärldeli. Liksom under föregående år komma 
5ärskilda taclesäge/se- och böneä1Jl71e71 att inflyta. 

För annonser om fullgod missionslitteratur skall 
äfven utrymme beredas. 

Tidningens pris blir oförändradt, nämligen I kr. 
för helt år och 50 öre för halft år, hvartill kommer 
postporto 35 och 25 öre, då prenumerationen sker på 
posten. 

PrcnuJlterantsalJllarc erhålla hvart 6:tc ex. 
g ratzs, när de insända rekvisition direkte till redak
tionen, som då betalar postportot. När mindre än 
5 ex. tagas, bör prenumerationen ske på posten. 

Det ligger i öppen dag för en hvar, att tid
ningen behöfver en långt större spridning för att 
kunna bära sig, då dess omkostnader blifva för
dubblade, men vi hoppas, att våra kära, trogna 
medarbetare i fortsättningen skola stå oss bi. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar »Sinims Land » kr. 2: 40. 

Profnummer sändas på begäran. Adress: 8 
Malmtorgsg'atan, Stockholm. 

Stockholm i november 1905. 

Redaldione II. 

Och ordet vardt kött, och han bodde ibland 
oss, full af nåd och sanning, och vi skådade hans 
härlighet såsom den af Fadern enföddes härlighet. 
Och af hans fullhet hafva vi alla fått, och nåd 
för nåd. 

»J1ans stjärna Östern. » 
Af J. SöIling. 

,.. Vi haIva sett halls s{iäma i Östern." Matt. 2: 2. 

Djup stillhet hvilar öfver Betlehemsängden. Na
turen liksom andas med återhållen andedräkt. Några 
vandrare färdas sakta vägen fram från Jerusalem upp 
mot Betlehem. De tyckas försänkta i djupa tankar, och 
endast då och då blicka de upp för att liksom frågande 
fästa blicken på den stjärna, som sa klart lyser öfver den 
lilla bergsstaden. Huru underbart med denna stjärna' 
Fjärran där borta i Österland hade denna stjärna med 
oemotståndlig makt gripit dem. Det var, som skulle 
den gifva dem svar på deras hjärtas djupaste längtan, 
som skulle den föra dem till lösningen af lifvets gåta, 
hvilken de så länge sökt, men hvilken Österns vishet 
ej kunnat ge dem svar uppå. Och förunderligt! Så 
snart de stått upp för att följa stjärnan, hade denna 
rört sig och gått framför dem. Under vägen hade 
för dem uppenbarats, att i Judariket skulle en konung 
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födas, och att hOl1ol11 skulle folken tillbedja. Med
förande sitt hemlands alster - guld, rökelse och 
myrra - vilja de inför honom nedlägga sin hyllning. 
Följande stjärnan hade de uppnått Jerusalem, som 
de tt'Odde måste vara målet för deras färd. Här 
skulle de för visso finna den nyfödde konungen. Ty 
hvar skulle han födas om ej l Judalandets hufvud
stad? Och IlVar skulle de finna honom om ej i 
kungaborgen? Men till deras förvåning hade man här 
ej ens hört talas 0111 honom . Ja, deras frågor möttes 
,if bestörtni ng, blandad med åtlöje. Så måste de fort
sätta sin forskningsfärd. Undersamma tankar fyllde 
deras sinnen, när de vandrade vägen fram, lämnande 
Jerusalem bakom sig. Med bäfvan frågade de sig, 
om det hela månne "ar en dröm, en villfarelse. Dock 
stjärnan, som de hade sett i Östern, ledde dem fort
farande och tycktes nu hafva stannat öfver den lilla 
staden uppe på bergssluttningen. Skulle månne den 
väntade judakonungen på denna undangömda plats 
komma till världen? Dessa och andra tankar upp
togo deras sinnen, medan de vandrade vägen fram. 

Omsider nådde de Betlehem, och ännu mer ökades 
deras förvåning, när de slutligen funno, att malet för 
deras vandring var ett litet stall utanför ett af de små 
värdshusen. Tviflet sökte ännu en gäng bemäktiga 
sig deras hjärtan . Men se, stjärnan - löftesstjärnal1 
- strålade med osäglig glans öfver deras hufvuden! 
»När de sågo stjärnan, blefvo de mycket glada.» Här 
mdste det vara. :> Och sa gingo de in i huset och 
sago barnet. » Huru mycket ligger ej i detta ord: 
»de scigo /. Det är nu ej längre blott ett hopp, som 
uppfyller dem ; hoppet är förvandladt i verklighet. 
Ty blotta åsynen af barnet blef - trots omgifningen 
- dem till visshet. Och sa föllo de ned och tillbddo, 

frambärande sina skänker. Det är il 'edendomens repre
sentanter, S0111 skynda att böja knä för den nyfödde 
judakonungen . " Hans egna mottogo honom icke », 
men en döende hednavärld sträcker längtansfullt sina 
armar emot den Illänniskovordne Frälsaren. 

Huru mycket af höghet och storslagenhet ligger 
ej i själfva denna händelse! Matteusevangeliet skildrar 
den sa enkelt men så gripa[]de. Men, på samma gång, 
huru mycket af pt'Ofetisk sanning gömmer den icke! 
" Hans stjärna », som fordom lyste Östen;ts vise fram 
till krubban, lyser fortfarande därute pa mörka hedna
fält i öster ocll väster såväl som i norr OCl1 söder. 
Den lyser ännu i dag längtande människosjälar - ej 
blott till krubban, som talar om alt Gud blef männi
ska - utan till korset. som ilviskar om frid och för
soning, ja, an \'idare fram till en öppnad graf, IJVar
öfver uppståndelsens ljus strålar från en lidaledes 
öppen himmel. 

Men det är ej längre några enstaka, undrande 
vandrare, S0111 färdas den vägen fram. 

»Framåt, framåt går ett tåg, växande som hafveb 
våg . ~:· 

De vise männen från Österlandet ha visat vägen 
för en oräknelig skara, som kommit från hedendomens 
köld och natt för att »byta hjärtats långa vinter mot 
hans kärleks varma so\». Äfven från olika trakter 
af Midtens stora rike komma pilgrimer vandrande, som, 
oemotståndligt dragna af ljusets stjärna, lämnat hem 
och allt för att följa densamma. Förgäfves ha de 
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sökt den gudaSände Frälsaren i sina egna system 
och botöfningar. I en sekelgammal kulturs hufvud
städer funno de honom ej, och i lärdomens kunga
borg visste man intet om honom. Nej, de hafva, 
äfven de, funnit honom »utanför lägret» på den väg, 
som »för judarna är en förargelse och för grekerna 
en dårskap ». Men många äro de, som sett hans 
härlighet. Och de, som hafva sett, hafva tillbedt, och 
de, som hafva tilJbedt, hafva framburit skänker. Hafva 
de ej för hans fötter kunl;at nedlägga guld, rökelse 
och myrra, så hafva de framburit, hvad kostligare är: 
ett hängifvet hjärtas ovanskliga offergåfvor. Och är 
skaran ännu jämförelsevis liten, så ökas den dock för 
hva~e dag. • 

"Framåt, framåt går ett täg, 
Växande som hafvets våg; 
Från de vida fält och städer 
Kina till hans fötter nar. ' 

Af den .Helige Ande utsände..... 
Apg. 13: 1-3. 

Des~a verser omtala för oss, hvad so m skedde på 
den första dagen i hednamissionens historia i världen. 
Vi införas i en församling, som vi se icke är någon vanlig 
sådan. Låtom oss stanna för, hvad som säges oss om 
denna församling, och hvad denna församling gör! 

Vi linna då först, att den står i ett sadant Wrhållande 
till Herren, att han kan bruka den. Den hade uppgifvit 
sig själf at Herren till hans tjänst. Vi se ock, i hvilken 
sinnesbeskaffenhet dess medlemmar förrättade denna tjänst. 
Det star, att medan de varo upptagna med H errens tjänst, 
»fastade de». Vi linna acksä af textens ord, att de 
umgingos så verkligt och personligt med den Helige Ande, 
att han talade till dem, såsom en person talar till en 
annan, ty det står, att den Helige Ande sade till dem, 
att de skulle afskilja tva .missionärer. »Afskiljen dessa åt 
mig », säger han. Dessa missionareI' skulle saledes vara 
för den Helige Andes rakning, vara hans sii ndebud. 
Vid<He sages det, att de skulle gå ut och verka det verk, 
so m den H elige Ande hade kallat dem till. 

Sedan den Helige .\nde sfl hade talat till församlingen, 
står det, att de fastad e och bådo och lade händerna på 
de tv[l, som blifvit utvalda, och lato dem fara. Jag vågar 
knappt säga något om denna underbara text. Det :ir ett 
sådant heligt rum, en sådan helig ställning och ett sådant 
heligt uppdrag, omtaladt på ett så heligt sätt och utfördt 
i en sådan helig ande, att ens hjärta riktigt gripes, nar 
man litser om det. 

Vi läsa vidare om dessa missionärer, att de, sälunda 
utsända af den Helige Ande. foro. Och den följande 
historien omtalar för oss, hvad de säsom den Helige Andes 
redskap i hedna världen uträttar för den H elige Ande. 
Jag är viss om, att församlingen, som fastade och bad 
den dag, deras missionärer afskildes, äfven sedan höll ut 
a tt fasta och bedja, niir dessa Guds tjänare hade kommit 
ut i hedna,·ärlden. Därför blefvo de ock till sådan väl
signelse i missionen, som de blefvo. 

* Föredrag af miss ionär E. Folke vid konferensen i Södcr
tclge 1905. 
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Nar vi i dag skola tala om hednamissionens sak , 
hvad skola vi da s~iga ? Vi kanna sakert med oss, att vi 
med af.seende på missionen hafva skuld att bekanna. 
Huru hafva vi mission erat) 

Vi hafva kanske, många ibland oss, låst "i\Iissionens 
problem » af Andrew ~\rurray, den bok, som han skref 
med anledning af den stora missionskonferensen för några 
~ir sedan. Däri beskrifver han, huru, da Brödraförsam
lingen burjac\e sin mission i hec\n a världen, de voro samlade 
infö r Guds ansikte, och huru G uds Ande föll ufver dem. 
D et blef fråga om, hvem som skulle ga, och .'1.nden sade 
dem, a tt de skulle sanda den bästa, d c hade. Hela 
missionens ledare i hemlande t, honom sknlle de Sända. 
Och de fUllo på sina ansikten inför Gud och sade: »Vi 
äro red o att sä nda hono111 ut bland hedningarne. Och 
vi taga emot Jesus Kristus och hans Ande såsom vå rt 
öfverhufvud här hemma .» Vanner, hafva vi , då det varit 
fråga om hed namissionen, sta tt på detta sätt inför Gud ) 
Vi kanske känna med oss, att vi ofta låtit de egna 
intressena gfl fö re de gudomliga, den mänskliga kraften 
f<J re elen gudomliga, det mänskliga initiativet fure det 
gudomliga, de mänskliga impulserna före de gudomliga, 
före väckelsen a f .'\nden. (ch det har nog hos många 
af oss varit som »eld i en halmkärfve i stallet för e ld i 
en ekstock». Det har varit tillfä lliga , mänskliga rö relser. 
Böra vi icke bedja Gud om förlåte lse för sådant, kas ta 
oss ned inför hans ansikte och saga: "Ka.re Herre, vi 
förstå, huru detta har misshaga t dig. » Förlat oss och 
hjälp oss a tt intaga samma ställning inför dig som för
samlingen i .-\ntiokia ! Nar Herren så får göra oss stilla 
inför sitt ansikte, kan han bö rj a gifva oss llppdrag. 

F (i r nagra år sedan besökte jag en a{]ägsen bergs
trakt i Kina och lärde cHir kanna en Herrens tjänare, en 
kines, samt fi ck tiJlnille a tt fö lja med honom och se, huru 
han ha de missionera t fur Herren . Jag hiipnade. niir jag 
såg, h vad denne man hade uträttat, och jag sökte efter 
hemligheten till den kraft, som hade uppenbarat sig i 
detta svaga redskap . Jag fann den snart. Denne man 
umgicks mycket med sin Gud. Då han kom il! i stugorna, 
satte han sig alltid stilla ned och talade nagra minuter 
med Gud, innan ha n talade med någon människa . Alla 
visste, at t h an sa tte umgänget med G ud i främ sta rummet. 
J ag hörde, att Gud gaf honom uppdrag, och jag fick 
själf tillfälle att se, hvad Gud haele verkat genom ha ns 
hand . En dag, nar j ag kom in i en stuga, hal sades jag 
så gladt af en kvi~na med d e orden: "Det var jag, som 
var lam, som icke kllnde gå. Guds Ande sade till fader 
Li, att han skulle komma hit och bjuda mig i Jesu Kristi 
namn att stå upp och gå. Och från elen dagen har jag 
gått." Jag såg d enne oansenlige kines, som i all stillhet 
och enfald hade umgange med den Helige Ande, sändas 
ut såsom ett Guds redskap i denna bergstrakt, och jag 
fann, att Herren på helt kort tid hade brukat hon om 
till många hundra människors fr~i1sning. 

De flesta af oss haf\'a nog arven hört tal as om ett 
annat af Guds redskap ute i Kina, niimiigen pas tor H si, 
llVars lefnads teckning snart utkommer pa svenska. J ag 
liirde känna honom p ersonligen och fick ofta tilIfälIe att 
se, huru Guds Ande brukade h onom. Ett af de mest 
framtrildande dragen hos d enne man var ett mycket 
känsligt sinne för synden . Jag kommer så "iil ihåg en 
gang, då han förgick sig. Han hade en rättmätig orsak 
att vredgas . ~Ien icke dess mindre bekande han följande 

mOlgon infö r a lla, Mven inför dem, som sto do lang t 
under h onom, denna sin vred e som synd. Detta var 
icke lätt, ty han var af naturen mycket stolt. Men han 
bekände, grät som ett barn, bad om förhltelse samt 
om att han skulle återfi kraft att tjana Herren. Ett 
annat tttmärkande drag i hans lif var hans nära umgänge 
med Herren. Det var fö r mig en rikt ig högtid att fä 
vakna om morgnarna och, jus t dft dagen bräckte, hö ra 
hon om med klar röst sjunga: »Han leeler mig~, och så 
ra hö ra , huru han talade med Herren, sasom en v:i n 
talar vid sin nä rvarande ' vän. i\Ten just därför,. att ha n 
lefde så nara Herren, var ock hans lif e tt sä viilsignaclt 
lir. Han kunde äfven konsten att fasta , det var ett annat 
utmärkande drag i hans lif. H varje si.indag fastade han. 
H varje gäng, när han l; änd e, a lt Gud man ade h ono m 
att komma i stillhet inför sitt ansikte fUr n ågon siirskild 
orsaks skull , stängde han sig inne i sit t rum, fas tade och 
frågade: " H vad vill d u G lld , a tt jag skall göra ?" O ch 
var det ett mycket viktigt uppdrag, Herren ga f honom, 
fas tade han allt id i tre dygn för att fa kraft att ga u t 

och utföra det . Ett annat utmärkande drag i hans lif 
var, att han aldrig sökte rätt inför vä rl ds lig domstol. Ja g 
kommer så val ihåg en dag, då han kom till oss och 
med strålande ansikte sade: , Nu ha r Herren talat m ed 
mig om en sak , som jag icke vetat förr. O ch det ~ i r , 

a tt jag alltid skall lita pil att han sj al f utför sin sak och 
sin ratt, och att jag aldrig behöfver rä kna med mänskliga 
medel, med mansldig rä lt eller med mansldig ma kt. J ag 
har icke förstått det för r», t illade han , "men nu har G ud 
sagt mig det, och nu tackar jag honom, fö r a tt jag slipper 
använda mä nsklig r~1tt. » Ja, Herren har öfvera llt sina 
tjänare, som stå inför ho nom, och sonl han utrus tar för 
sitt verl; . Och, bra vänner, iir d e t ej isynn erhet i vå r 
tid af oiindlig vikt och be tydel se, a tt vi st;; ra tt in fö r va r 
G ud? Jag vet, att vi alla aro af den m eningen: a tt det n u 
är den yttersta tiden . Herren gifver oss tecken på a lla 
håll och för hvarje dag, att ändens tid !l iirmar sig mycket, 
mycket fort. Vi se det pfl det politiska omrädet, p;l de t 
socia la området, och vi se det på vetenskapens o lllrade. 
Vi se det också på det kristliga omriicl et. D e t har g~\tt 

med mänga, såsom det omtalas i den bibliska ber;ittelsen: 
»de blef\·o sömniga och sofvo ». Vidare tnger laglösheten 
ö fverh and. Antikrists ankomst är förberedd, såsom d en 
aldrig förr varit, ja , allt synes vara förb ered t. K risti 
uppenbarelse narmar sig. Vi hafva ju Ilck h;ir sjungit i 
en liten sti ng : 

:~ J<lg tror. att ICristus kommer sn:\rt ~ 

Jag är "iss, alt Kristus kommer snart, 
Ja , jag " ,in tar, Kristus kommer snart. > 

O, att det finge blifva riktigt lefvancle för oss, att 
han kan komma hvilkcn dag som hel st och hvilk en stund 
som hel st. Huru \·iktigt skulle det clä icke blifva fö r oss, 
som tro, att st ft i rätt förh ft llande till vär Gud, att s tiill
digt lefva inför hans ansikte! 

Genom h vad \·i ha fva hört uncler denna konferens. 
veta vi också, huru· Herren särskildt i d essa dagar pekar 
pa nudvändigheten af att gifva Anden rum i fö rsamlingen. 
Ja, bland Guds barn rur sig ett djupt behof af den Helige 
Ande. H varför ha r man just vid denna konferens dröjt 
viLl detta amne ? H varfö r ha vittnesb(irden varit så 
enstämmiga just i detta styd e? .:. r d et icke e n G uds 
sarskilda kallelse till oss att akta pfl denna sanning ) .\r 
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det icke Guds mening att I'isa, det han vill, att hans 
Ande just IlU skall få herravälde öfver oss, och att vi 
sh>la förstEl, att det ar säkert och tryggt att lämna oss 
uncler hans viildc och ledning, ja, att det är det enda 
trygga att Iflta Guds Ande råda öfver oss, och att vi 
oförbehållsamt liimna, oss i hans hand) 

Kara vanner, vi hafva helgat oss at Anden under 
denna konferens. l\El vi icke pa minsta vis taga tillbaka, 
In'ad vi gifvil, utan i fortsättningen lata Herren tala och 
verka genom oss! 

liren "i se märkliga tecken icke blott i den kristna 
I'ii rlden utan MI'en bland judarlle. Blott för några dagar 
sedan meddelade en engelsk tidskrift ett uttalande af den 
sWrsta judiska tidningen i London om väckelserna i 
Wales. Däri förekommo följande ord: »Den judiska nationen 
behöfl'er ffi ögonen öppnade för att se, Il vad Gud gör i 
I'åra dagar. Eller behöf"a icke vi sasom C1I nation väckelse 
frän var Gud)" 

Och i /lI?IinmJärlden.' Ja , där se vi ocksfl underbara 
tecken. Har nfigonsin hednavärlden stått i en sådan 
stallning, som den gör just nu? För nägon tid sedan 
talade jag med en broder, som nyligen återvändt fran 
Indien, där han f1ltt se mycket af Guds verk. Han sade: 
;; Indien är icke detsamma nu som för några ftr sedan. 
Det st:lr i en annan stallning inför Gud, det är helt och 
håilet förandradt. » Om vi vidare tänka pa, att just de 
längst stangda dörrarna häfva blifvit öppnade för evan
gelium, är icke detta också ett tecken ~ Se, hvad som 
händt i Afrika, huru just de missionärer, som utgått fran 
vårt land, och som så lange hafva stått inför den slutna 
dörren och klappat, nu haf"a filtt komma in! Om I·i 
~edan vanda våra ögon mot elen yttersta östern, h vilka 
:;tora ting hafva icke hiinclt där! Jag kan icke beskrifva 
fe;r eder, h\'ad jag kände, när jag kom tillbaka till Kina 
den sista gången och stIg Kina, sådant det då var. Sedan 
den tiden, under de sista tvä, tre åren, har det förändrat 
~ig' mycket mer. Vi hörd e i gflr en broder påpeka, att 
d:ir Guds :\.nde bmkar sina barn, vill han bruka dem 
säsom lamm. Och niir Guds barn blifva lamm, lil,a Jesus 
j det stycket, da I'inner han seger genom dem. Och 
bntkade icke Herren under förföljeben flr I ()OO sina svaga 
barn som offerlamm ? Huru många var det icke dfl af 
missionärerna, som oflrildes på Herrens altare! Och huru 
mflllga af kineserna V<lr det ic.ke, som då villigt g5.fl'o 
sina lif för Jesu Kristi namns skull! Fann icke Herren 
mänga lamm där, so m han fick bruka tiU sin ära ~ Om 
vi tanka på detta, kunna "i fVrstii orsaken till de stora 
Ujrändringar, SCJ ll1 timat i Kina. När jag tänker på dessa 
I'[il'a bira v:inner, so m nil stå där under altaret, som 
raknas till martyr(: rnas skara, som vänta och bida den 
stora dagen, då Jesus skall uppenbaras, sft kommer den 
fr<'lga n för mig: Skulle icke också I'i nu erbj uda oss å t 
J esus Kristus och siiga: »J esus, (] u får göra ocksä oss 
t.il l lamm. Vi;tro redo och villig.l att offras för dig, blott 
du I'inner seger i världen. " Herren kallar oss nu att 
intaga den ställningen. Jag vill nu sarskildt dröja vi d 
nägra synpunkter, som belysa de stora Wriindringar, som 
flir närvarande försigga i Kina. 

, Eör det för~ta veta I'i, att det i alla tider varit sär· 
skild t utmärkande fur den kinesiska nationen, att deras 
ansikten varit väm:la mot det förflutna. Där sökte de 
sit t andliga stöd, sin hjälp, sin undervisning, sin ledning, 
l\[en nu hafva de viinclt ryggen åt det förflutna. De 
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misströsta n umer om il tt ' deras forn tida heliga män kunna 
hjälpa dem. Hela sinnesstämningen har blifvit totalt för
ändrad. Jag sade, att de hafva vändt ryggen till det för
flutna, att de hafva vänclt helt om . Och hl'ad är det, 
de nu speja efter ) Jo, n u blicka de ut öf~'er det när
varande och fråga: » H var skola vi finna någon vis man, 
som kan vara var ledare, var hjälpare?» I den sinnes
stämningen se de ut öfver världen. Och, vänner, när 
de sa se pli oss, i h vilken ställning finna de oss? Finna 
de oss motsvara sina förvantningar ; kunna de med sina 
blickar dröja vid oss och kanna: » Där hafl'a vi förebilden , 
där hafva vi hjälpen) ) Aldrig någonsin har Guds folk 
varit ställd t framför en sä allvarlig uppgift som just nu, 
då fyra hundra milliuner människor fästa blicken på oss. 
Det kinesiska folket har sinne för det djupa, det sanna, 
det andliga. De hafva stora andliga behof. O, att här 
funnes en församling, som i fasta och bön kampade för 
deras frälsning! H uru skulle det icke röra deras hjärtan ~ 

Jag vill blott erinra om den dag, då den gamle troshjälten 
H udson Taylor dog i det inre af Kina i hufvudstaden i 
provinsen Hunan, hur folket då täflade om att visa honom 
tacksamhet, därför a tt de visste, att han legat på sina 
kn:in och under ara tal bedt för deras frälsning. Det 
hade gripit kinesernas hjärtan, så att de i honom såg o 
den dyrbaraste skatt, Gud hade gifvit dem. Och de \'illp. 
icke sl:ippa honom frän sig, ens då han var död. O, 
a tt de, då de se oss, finge se en skara, som i likhet med 
Hudson Taylor toge ett sådant intresse i deras frälsning, 
att vi pa våra knän kämpade för dem! 

Ett annat utmärkande kännetecken för kineserna är, 
att de forska efter ljlts. Det kinesiska folket har icke i 
likhet med flera andra hednafolk varit nöjda med att 
vandra i mörker, utan de hafva under hela sin till v<1 ro 
sökt efter ljus. En af deras förnämsta filosofer sager äh'en 
klagande i en af deras böcker, som ännu Ilises af alla 
skolgossar i Kina: »Vägen är ;innu icke ljus, » Dessa 
ord blefvo orsaken till att en af I'ara evangelister började 
fråga efter evangelium, H vad det kinesiska folket i när
varande tiel känner i djupet af sina hjä rtan, är, att de 
sa/ma ljus. och att det, som cle hafva raknat för ljus, 
icke är ljus. Jag traffade för icke länge sedan i Kina en 
yngling, som just höll på att lasa en otrosskrift, öfversatt 
frim fran skan, och när jag frilgacle, hl'arför han läste en 
sådan bok, möttes jag af en skarpt förebrående blick och 
af denna motfraga: »Huru kan ni fråga, hvarför jag läser? 
Vet ni icke, att I'i kineser tusentals är varit bundna i 
mörker, och när ljuset !wmmer till oss, skulle vi då icke 
liisa och taga emot) >> 

D et var blott en af de många, en röst frfm hela det 
unga Killa, som nu ropar efter ljus. Hvac1 som nu bjudes 
dem, ar vetenskapens ljus, men ack, en sådan vetenskap, 
dill' Gud icke har någon plab. Jha cl som vidare bjudes 
dem, iir otro och uppenbar gudsförnekelse. Det bjudes 
dem i rikt mått. Pa det faltet råder ingen brist hvarken 
på villiga arbetare eller på Wretagsamhet. Det arbetas 
natt och dag för att bereda kineserna tillnille att lära 
kanna elen europeiska otroslitteraturen. O, att det i Guds 
församling funnes lika villiga och \'erksamma krafter, som 
den Helige _u"nde kunde få utrusta och utsa.nda för att 
gifva dem det sanna ljuset, J esus Kristus! Och o, att 
han funne just sådana bland oss I Jag tänkte sarskildt i 
går afton, dä en broder talade om, hunt ljuse t sken pa 
t<llarestolen i Wales, sa att predikanten måste gå ned 
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från densamma: ,0, att det burjade skina sa där kraftigt 
afven bland oss, och att fran oss detta ljus syntes ända 
ut i hednavärlden :» Det ar icke nu såsom fLirr blott en 
och annan i Kina, som söker efter ljus. De äro tvärtom 
många, som famla i mörkret och fråga:» H var är ljuset, 
l1\'ar ar ljuset? » finnes d~l i narheten en missionär, tänka 
de: »han måste hafva ljuset.» Men tyvärr finnes det 
iinnu så få missionärer. Dessa, som söka efter ljus, m. 
därför gä. långa viig;ar för att träffa någon missionär. Det 
var icke l~inge sedan, en man och hans son komma 
vandrande fyrtio svenska mil för att träffa en af vära 
missionärer och af honom fii ljus med sig hem. 

Ett annat drag, som utmärker det kinesiska folket, 
ar, att det söker efter ltraft. Många af kineserna äro 
medvetna om att det behöfves en moralisk kraft för 
folket och för nationen. Jag vill blott erinra om hvad 
jag berättat en gå ng förr, om en ung lärd kines, som 
sade: "Om vi vilja tillägna oss Europas vetenskap, måste 
vi skaffa oss en religion, som kan styra \'ara hjärtan, 
aunars gå vi förlo rade. " Kineserna känna, att de halva 
andliga makter ~ltt kampa emot, där all mäp.sklig kraft är 
förg~ifves. Den sataniska makten är förfärligt stor i hedna
världen. Skola \·i bjuda dem kraften genom J eSlls Kristus? 
0, att Glid finge inviga oss till att blifva kraftkanaler ·i 
världen för hans Ande! 

Pä ett stormöte dämte aflade en af vära evangelister 
ett \'ittnesbörd, SOJll grep mig djupt i hjärtat. Han sade: 
"Gud har sagt mig, att vi fa icke st ft i Herrens tjänst i 
vär egen kraft eller tro, att vi naturligtvis äga kraft," därför 
att vi äro Guds barn, utan hvarenda gflng Gud kallar 
oss, maste vi gå inför hans ansikte och begära särskild 
kraft för det uppdraget. »Häromdagen », fortfor han, 
blef jag kallad till en, som var besatt af en ond ande. 
Jag gick dit. familjefadern bad mig så innerligt: "Drif 
ut den onda anden, \'i liro fullkomligt maktlösa, men vi 
hafva hört, att ni, som tro på Jesus, hafva makt att drifva 
ut onda andar." »Jag gick in », sade han, »och läste något 
ur det 1\ya testamentet. Dfl rusade den besatte på mig, 
och det var \lied möda, jag kom undan med lifvet. Jag 
stannade och tänkte: 'Gud, hvari har jag felat? Hvad 
är orsaken till detta? Är icke du mäktig~' Då sade 
Guds Ande: 'Du fastade icke och bad icke. Du beredde 
dig icke för detta uppdrag. Du gick, då du blef kallad 
utan att fråga mig.' Jag fick gå hem, ödmjuka mig inför 
Gud och säga: 'Herre, jag gick utan att fråga dig, och 
då gick det, som det gick. Men nu, Herre, gif mig du 
kraft I Går du med, då skall jag gå'.» Sedan han fastat 
och bedit ett dygn, gick han ater åstad och befallde sa 
den orene anden i Jesu Kristi namn att gli ut af männi
skan. Och den orena anden tog henne och kastade 
henne pa golfvet ; munnen fradgades, och hon föll i dvala, 
men efter nägra minuter var hon frisk och tackade Gud 
för att hon blifvit befriad fran djafvulen. 

I den sista post, jag erhöll från Kina, fick jag höra , 
att där spridas tt'aktater i tusental öfver hela landet, hvilka 
beskrifva väckelserna i \Vales, och att kineserna med ifver 
gripa efter dessa traktater och l~isa dem. Tänk, om vi 
snart därute i Kina skola fa bevittna en sådan väldig, 
genomgripande väckelse som i Wales! Jag tänkte, när 
jag l.äste detta : Kanske vill Gud använda denna under
rättelse till att v;icka äfven oss på nytt. Äro vi redo 
för en sådan ;\ndens utgjutelse öfver hela varlden ? Skola 
vi vara med:; Jesus Kristus kommer SIlart, snar/. .\.ro 

vi då redo? ::'Iä Gud fä \'älsigna oss d~irtill för sitt namn" 
skull! c\men ! 

Stort behof af n~a hjälpkrafter 

Kina. 


Kommitten för Svenska 'Missionen j Kina önskar 
härmed fästa läsarens uppmärksamhet på. nedan
stående varma vädjan från missionens ledare på 
fältet om hjälpkrafter i det kristna skol- och evange
listutbildningsarbete, som på.gå.r bland de kristna 
församlingarna i Kina. Detta arbete är af en ofantlig 
vikt såväl för Guds rikes uppbyggande och be
fästande som för kinesernas lyftande ur ett tillstånd af 
mörker, försoffning och stillastående till att blifva en 
lifskraftig och af kristna principer ledd nation. Stora 
möjligheter äro nu öppnade i Kina för ett nydanings
arbete af oerhörd räckvidd, ty öfverallt spåras ett 
begär att mottaga undervisning och lära känna, 
hvad som kan ersätta och öfverträffa konfucianis
mens och taoismens utan kraft befunna tankebygg
nader. Det gäller då att gifva kineserna något 
annat än en ytlig västerländsk kulturs fernissa. 
Endast en af evangelium buren och genomsyrad 
utbildning och fostran skall kunna iståndsätta den 
i Kinas kristna församlingar växande ungdomen till 
att blifva bärare och ledare af en ny tid af framåt
skridande i ljus och rättfärdighet. H vilket arbets
fält finnes icke här för den Kristus hängifna, bildade 
unge skolläraren, hvilken utväg att samla skatter, 
som icke mal och rost fördärfva ! ~Iå vår broders 
rop: »Kom öfver och hjälp oss », ej förklinga obe
svaradt, det är vår och många missionsvänners 
varma bön till honom, som är mäktig att till svar 
härpå låta sin Andes nitälskan fylla några unga 
mäns hjärtan och göra dem villiga och trängtande 
att få gå. 

En vädjan till de troende folkskollärarne hem
landet. 

Ddt de zJinkadc åt .lilla kamrater, som 
VO/"0 i dm andra båtC1/} att de skulle kOllIJIla 
Ocll /Ijälpa dem. Och de kOJiuJlO Ocli fyllde 
båta1"lIe, så atf de beg)'Jlte sjll1ika. Luk. j : 7. 

Bröder, vi äro i behof af eder hjälp I 
Rundt omkring oss uppväxer ett ungt släkte. 

barn af kristna föräldrar. :\1issionen måste bereda 
dem tillfälle att få kristlig skolundervisning, och 
för sådan undervisning kräfvas för ändamålet lämp
liga lärare. 

En annan af missionens uppgifter och en af de 
viktigaste är utbildningen af infödda evangelister. 
Vår mening är att från våra skolor på de olika 
stationerna utvälja troende ynglingar, om hvilka 
man har hopp, att de i framtiden kunna tjäna för
samlingen som predikanter eller skollärare, och sända 
dem till evangelistskolan. Dessutom förökas för
samlingarna årligen med unge män, som efter några 
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ii.rs undervisning och utbildning vid sistnämnda 
skola kunna predika evangelium. Den evangelist
skola, vi genom Herrens godhet nu fått till stånd, 
är ännu att förlikna vid ett senapskorn. Förutom 
af en kinesisk lärare skötes undervisningen för när
varande af tvänne missionärer, men som deras tid 
måste ägnas åt många andra gTenar af verksam
heten, och då hvarken dessa missionärer eller nägon 
annan at de manliga arbetarne på fältet äga kunskap 
i pedagogik, Ol äste arbetet i denna skola blifva 
mycket otill fredsställande. Vt' beho/z1a mig'ra Harell 
Il äll,g'~l71a //län, som Immta ä/j'1w lu:la s/n tid IU dd 
;'z/diga skolarbetet åels vid de nämnda skolorna för 
barnen och dels vid den större evangelistskolan för 
de unga männen. 

I Bera år har jag känt mig manad att till 
Sveriges troende folkskollärare ställa en uppmaning 
att komma hit öfver och hjälpa oss i den egren af 
missionsarbetet: hvarom jag nu har talat. Ater och 
åter hafva dessa tankar kommit i mitt sinne. Herren 
har icke gifvit mig någon ro, och i dag mäste jag 
låta min vädjan i hans namn utgå till eder. 

Under min snart tjuguåriga bekantskap med 
missionärer i Kina har jag bland dem lärt känna 
sådana, som i hemlandet varit präster, apotekare, 
militärer o. s . v. men egendomligt nog icke en enda 
folkskollärare, åtminstone icke någon från Sverige, 
Och dock ären l där hemma ofta de främste i allt 
godt verk. Huru god användning skulle icke en 
troende folkskollärare här finna för den utbildning 
han erhållit! Måttet af hans kunskaper synes mig 
motsvara det föreliggande behoh'et. Vi begära ej 
mycket, två ,t tre ödmjuka, af G uds Ande uppfyllda 
bröder, villiga att, om så visar sig vara Herrens 
vilja, ägna sig åt de ungas undervisning. l vår 
iVlästares eget namn vågar jag fråga dig, broder: 
"Hvad svarar du Herren på denna vädjan)>> 

y uncheng, Shansi, Kina i juni I <)O j. 

A llg'U.</ B erg. 

Trenne missionärsveteraner. 
Af Ja/le 17/ Sa/ldeberg;, 

Det Ilander icke ofta, att trenne sådalla missio
närsveterane:' hafva glädjen att mötas på själ fva fältet 
för sitt arbete efter ett halft arhulldrade af oafbruten 
möda. 

D:r Martin , d:r Griffitil JollIl och HlIdson Taylor äro 
,Il la öfver sjuttio {u'. Hvar och en af dem har varit en 
banbrytare inolll sitt särskilda arbete. Under ett hal f t 
ärhundrade har 11\'ar och en af dem ägnat sitt lif och 
si na krafter at det land, dit Gud kallat dem, och med 
icke ringa framgång sökt föra sanningen till kineserna 
och kineserna till sanningen. 

D:r lVlartin anlände först till Kina. Såsom mis
". ionär såväl som tolk vid legationen, föreståndare för 
universitetet i Peking, författare och lärare är han ena
stående. Sedan de utländska professorerna lälllnade 
universitetet i Peking, Ilar han ägnat sig åt litterärt 

och uppfostrande arbete tillsammans med vicekonungen 
Chang-Chih-tung i Wucllang. 

D:r Grtfjitil Jo/m anlände efter sex års arbete på 
andra platser till Hankow och blef Central-Kinas 
apostel. Han bildade en församling på denna plats, 
men ilans arbete sträckte sig långt därutöfver. Han 
företog långa och äfventyrliga resor, predi kade med 
nitälskan och kraft Kristi evangelium och är genom 
sina traktater, böcker ocll bibelöfversättningar känd 
öfver hela landet. Han har i år, omgifven af vänner 
och medarbetare, firat sitt 50-årsjubileum. 

Mr Hudsall Taylor grundade Kina Inlandmissio
nen med syfte att föra evangelium till alla de pro
vinser i Kina, som ännu ej hade nåtts däraf. Detta 
af Gud så rikt välsignade arbete känna de flesta 
missionsvänner. Från Chili till Yunnan, från Che
kiang till Kansull finnas nu missionsstationer, Iwar
ifrån ordet om Guds frälsning för alla folk utgår. 

Porträttet å första sidan togs i Kina Inlandmissio
nens trädgård i Hankow den 24 maj 1905, och strax 
efter sedan dessa rader nedsl<refvos, kom telegram med 
underrättelse, att Kina Inlandmissionens äls.kade 
ledare afsomnat - sj u dagar efter sedan fotografien 
togs. 

'Cr - Hans Stji/rna " (isleru . ' 

Barmhärtighet har vederfarits mig. 
Af Agnes Forssberg. 

Fru L iu är icke nagon märkvärdig person l1\'ar
ken som IJedning eller kristen. Hon har sin a jäm
likar öfver hela Kina i lidanden och i synder, men 
f<el äro de, som i likhet med henne vid sin lefnadsafton 
funnit en skatt sa dyrbar, att den kunnat komma dem 
att fiirgata det. som är tillryggalagdt, och sträcka sig 
mot det, som är fralllföre . 

Fru Lill il r 68 ~Ir gammal. Hon är född och 
llppfostrad i ett \'~ilburge t hem. Vid 19 års ålder 
blef 110n gift, men redan efter 6 {Ir blef Ilon änka. 
Inom ett år ingick hon emellertid åter äktenskap, 
IlU med en änkeman, som hade tvil döttrar. Den äldre 
af dem \'ar då 12 ar gammal och den yngre 8 
~lr. Fru Lius bröllop firades i den första af årets 
mallader, och i den sj lll1de månaden samma år reste 
Ilennes man, som var handlande, bort i affärer och 
stannade borta i flera år. Det är för öfrigt i Kina 
mycket vanligt, att affärsmän ha sina affärer långt 
fran hemmen och under flere ar icke besöka de 
sina. Under mannens bortovaro gifte fru Liu bort 
sina två styfdöttrar, då de hunnit omkring 17 ärs 
ålder. Några år senare bl ervo båda allvarligt sjuka. 
Fadern efterskickades men hann ej hem i tid för att 
ännu en gång få träffa dem, Den ena dottern clog i 
den 6:te och den andra i den 12:te månaden samma 
ar, Fru Liu sörjde dem mycket. När mannen åter
kom till hemmet. hade han varit borta i 10 år. Vid 
den tiden var lJall en opierökare, och i sin sorg 
iifver dtittrarna drogs fru Liu med i samma synd, 
Nlannen stannade i hemmet under 3 ar. Sedan reste 
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lian ater och kom aldrig mer tillbaka. Eftel' 7 il 8 
år fick fru Liu underrättelse om att han var död. 

Genom opierökningen Ilade deras ekonomi blifvit 
dålig. Vid mannens frånfälle inställde sig fordrings
ägarne, och fru Liu måste till dem öfverlämna den 
jord. de ägt, med dithörande åkerbruk. Som äfven 
hennes två mågar dött, hade hon ingen anhörig, som 
hjälpte henne att ordna för sig. I det första giftet 
hade hon haft en son och i det andra äfven en son 
och en dotter, men dessa tre barn hade dött sasom 
helt smil. All'a hennes kära hade således genom dö
den lämnat henne. Hennes enda tröst var att röka 
opium och tobak, att spela kort samt hos grannarna 
prata bort tiden. Dessemellan grät 110n - ja, hon 
grät ständigt, berättad e hon mig. All hennes öfver
blifna egendol11 gick till opium. Först salde hon sitt 
hus och sedan sak efter sak, titls hon hade endast 
det mest nödvändiga kvar. 

När hon rökte opium, berättade hon, komrno, 
egendomligt nog, nästan alltid tva små blå fjärilar 
och !lögo omkring henne. Hon trodde, att det var 
hen nes styfdöttrar, som kom mo för att trösta henne, 
livarför hOIl alltid tilltalade del1l med deras namn , 
bad dem att få ljufva drömmar o. s. ". Denna tanke 
uppstod Ilos henne därigenom, att döttrarna såsom 
döda blifvit klädda i blå sidendräkter, och att de två 
fj ärilarna voro i samma färg,'" Det var henne där
!"ör till en stor tröst att röka opium. 

Så var fru Lius lif fullt af sorg och saknad, då 
Herren beredde henne tillfälle att få höra det eviga 
lifvets ord . Hennes 11järta var da så mottagligt där
för, att hon mottog det, sasom en af törst försmäk
tande griper efter en dryck friskt vatten. Fem ma
lIader efter sedan hon hade hört det glada budskapet 
0111 frälsningen genom Jesus, var hon beställ1d att 
afstå från opiet, under hvars ~ruk 110n varit en slaf 
i 25 ilr . Efter 26 dagar var hon också fri från allt 
begär. Det hade kostat henne mycket lidande, men 
110n hade med fast tro och förtröstan hallit sig till 
honom , som ensam kan fräl sa från synden och af 
honom blif\;it hulpen . Sedan hon upphört att r()ka 
opiul11 , såg hon icke mer de två blå fjärilarna. Aret 
därpå i nträdde hon genoIII dopet i den kristlla för
samlingen. 

I flera år har hon nu fätt njuta af den frid och . 
glädje, som endast Jesus kan gifva. Oc!l hon säger, 
att sedan hon funnit dell dyrbara skatteii, Jesus, är 
!lon icke längre bedröfvad. Ära vare Herren fÖI

hvarje själ, som !Ian får fräl sa ! 

Älskade i Herren, I , SOI11 läsen den na fru Li u's 
lefnadshi storia, vilj en I icke göra nagot fUr de mänga 
millioner Ilär i Kina, som ännu icke fått lära känna 
Jesus, ja, Som icke ens !Iört om honom? Eller kun
nen I vara tillfreds, medan I " eten, att millioner och 
äter millioner lefva ett lif i sy nd, fullt af bedröfvel
ser, utan Hugsvalare och Frälsare, och att de där
efter maste l1Iuta döden utan 110PP om nagot bättre, 
utan hopp om evigt lif? 

• Det är vanligt Kina, att de döda iklädas full 
dräkt. 

Hören I det ej, hur de klaga sin nöd, 

Viljen I eder f(;rbarma? 

Vi, som funnit IiI' i var Frälsares död, 

Skyndom att hjälpa de arma ! 

Lifvet är så kOl-t: ännu är tid att gii. 

Hvem vill ge sitt lif, hvem vill den Slick förstå Q 


Ack, hur länge än dröjer dagen att gry, 

Kommer ej friiIsningens timma ? 


Den t~ska Kina Inlandmissionen. 

Bland de många missionSSällskap, som arbeta 
J Kina, finnas åtta tyska . I det följande vilja vi 
redogöra för ett af dessa sällskap, som för sin 
tillkomst har att tacka grundaren af den engelska 
Kina Inlandmissionen, den välsignade gudsmannen 
Hudson Taylor. 

I Schleswig-Holstein och särskildt i trakten af 
Kiel hade genom denne Herrens tjänare tändts en 
hänförelse för missionen, som i slutet af ar 1897 
ledde till grundande af en tysk Kina Inlandmissioll. 
Verkligt ordnad blef emellertid verksamheten först pa 
hösten 1899, då till ledare kallad es pastor H. Coerper, 
som dittills föresUltt ett diakonissllllS i Str-assburg. 

De tre första åren hade missionen sitt hem i 
Hamburg. Här utbildades i all stillhet flera syskon, 
och härifrån utgingo de första sändebuden till Kina. 
Men sa öfvergick huset i Hamburg i början af ar 1902 
i ny ägares händer, och flyttning blef nödvändig. 
Herren hade emellertid ett ny tt hem i beredskap. Pä 
det tydligaste visade han söderut mot den lilla staden 
Liebenzel! i WOrttemberg. Här ställdes nämligen ett 
lämpligt hus till missionens förfogande. Så påkostande 
det jän var~att Wmna vänkretsen i norr, följdes ropet 

Liebenzeli. 

mot södern. Och att det va r Herrens ledning, som 
följts, visade sig bland anllat äfven därigenom, att 
missionel1 fran denna tid bÖljade ol11fattas med kärlek 
och intress e af de troende 0fver nästan llela landet. 

Missionsl!el11l11et i LiebellZell var en riktig gMva 
af Herrel!. Beläget på sluttningcll af Scll\\!arzwalcl 
(mkring en timm es järnvägsresa från Karl sruhe och 
två timmars från Stuttgart, afskildt från del! bullrande 
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\'ärlden, ägnar det sig förträffligt till en förskola för 
en blih'ande missionär. Här i stillheten och lugnet 
kan mi ssionärskandidaten osWrdt få lefva i gemen
skap med sin Gud, ägna sig åt miss ionsstudier och 
öfva sig i praktiskt arbete för Herren genom att ute 
i de kringliggande byarna i mindre kretsar \'ittna om 
\'ägen till frälsning. För öfrigt erbj uder egendomen 
med sin präktiga jord, sin stora trädgård, sin ladu
gård och sin Ilönsgård rika tillfällen för kandidaterna 
till kroppsarbete. 

Till den först upplåtna villan, Lioba, lades snart 
tva andra, Schwarzwalderhuset och Brödrahuset, och 
i sommar har grunden lagts till ännu ett fjärde hus. 
I och med det att verket vuxit Oell utgifterna ökats, 
har Herren gjort allt Hera af sina barn villiga att 
understödja arbetet. EIl af de grulldsatser, missionen 
följer i likhet med den engelska K. \. M., är att aldrig 
sätta sig i skuld. En naturlig följd häraf är emeller
tid, att missionens ledare åter och åter ställas pa 
svara trosp rof. Men genom allt har Herren härI igen 
hulpit. - En allnan af missionens principer är, att 
den står pa alliansens grund, att saledes kandidaterna 
kunna tillhöra olika evangeliska samfund. Häri torde 
ocksa en förklaring ligga till att denna mission räknar 
sina vänner inom så vidt skilda kretsar af troende. 

Missionshemmet i LiebenzelI ilar rum icke endast 
för förestandaren och hans familj, lärarepersonalen 
och kandidaterna, utan kan äfven mottaga sådana 
gäster, S0111 beh öfva hvila för både kropp och själ. 
Den omedelbara närheten till Scllwarz'vvald a ena 
si dan och de tva gånger om dagen äterkommande 
andakbstunderna göra LiebenzelI till en gärna upp
sökt hviloplats. 

För närvarande ta 13 bröder och 9 systrar 
under utbildning i hemmet. 

Huso rdningen är följande: Kl. 7 morgonbön. 
Dessförinnan skall hvarje elev omsorgsfullt ha städat 
sitt rulll. Mellan 8-12 hållas lektioner. Förutom 
bibelstudiuIll , hvarpa lägges stor vikt, meddelas under
\'isning i olika ämnen såsom kyrkohistoria, tyska ocll 
engelska. Kl. 10 hålles en kort rast, da frukost in
tages. Middag kl. 12 ,13. Efter denna till half :2 har 
Il\'arje eleven stilla stul/d, som helst bör ägnas at 
Wsande af den heliga skrift och ilt bön . Fran Ilalf 2 
till 4, da kaffe drickes, förrättas kroppsarbete vare 
sig inom hus cller utom hus. Efter kaffedrickningen 
bedrifvas sj älfstudier. Kl. 7 intages aftonmaltiden, 
OC ll kl. 8 ~iger den gemensamma aftonböncn rum. 
Tiden till kl. 10, d,i alla ljus skola Släckas, använde:; 
ti ll enskild bibelläsning och bön. 

Af denna husordning framgår, att man i missions
institutet i Lieb enze~1I framför allt vill lära de unga 
11lissionärskandidllterna att inse betvdeIsen och vä l
signelsen af att lefva i stilla umgäl;ge med Herren . 
Stor vikt lägges ät"ven vid, att ingen stör eller förströr 
Sill rUlllskamrat under de stunder, han vill afskilja 
fÖl' ordet och bönen, liksom öfver hufvud taget att 
onöd igt, fåfängligt tal skall vara bannlyst. Hvar 
och en af kandidaterna skall hafva klart för sig, att 
lIan Lir kallad till helig tjänst bland odödLiga själar. 

På grund af den gjorda erfarenheten att »i en 
sund kropp bor en sund sjäb, lägges ock stor vikt 
vid allt, SO Ill kan främja den kroppsliga hälsan. 
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Därför följes den regeln: Tidigt uppe 0111 morgnarna ; 
tidigt till hvila om aftnarna. Därför lägge;; äfven 
mycken vikt vid kroppsrörelse ocl1 kroppsarbete. 
Hvarje missionärskandidat skall äfven Ilafva klart för 
sig, att den obetydligaste jordiska syssla har betydelse 
för evigheten. Med flit, trohet och ordning, med ett 
ord såsom inför Gud, skall därför hvarje syssla ut· 
föras. Det yttre kroppsarbetet har sin stora betydelse 
äfven i så måtto, att eleven d1l.rigenom far tillfälle 
ådagal1l.gga, om han äger ett vi lIigt, tjänande och 
själfförsakande sinne, samt att utvecklas i rent prak
tiskt afseende, något, som alltid blir till gagn ute på 
missionsfältet . 

De först utsända missionärerna arbetade till
sammans med engelska syskon, tillhörande K. I. M. 
Men de sista aren hafva de tyska syskonen .1rbet.1t 
för sig själfva på ett dem af K. J. M. anvisadt område 
i Hunan. Deras antal är 15, 7 bröder och 8 systrar. 
Två bröder och två systrar hafva i höst ytterligare 
utsändts. De manliga missionärerna äro stationerade 
i Paoching och Yuan-chow, de kvinnliga i Changsha 
- den stad, där Hudson Taylor fick hembud 
samt på tva nyligen grundade utstationel·. 

Den tyska Kina I nlandmissionen skiljer sig genom 
utsändande af ogifta kvinnliga missionäl'er från fler
talet andra tyska missionssällskap. Framfödd som 
den är ur de andliga lifsrörelser, som på senare tiden 
genomgått Tyskland, är den, om den än star i ett 
visst samband med den engelska K. I. M., en tysk 
mission med tysk karaktär och u ndersWdd helt OCll 
hållet af tyska missionsvä nner. Den har ock i Herrens 
hand varit ett icke ringa redskap att bland många 
af Tysklands troende väcka nitälskan för att det folk, 
50111 vandrar i mörkret, måtte få se ett slort IjIlS. 

"rom och hjä p OSs[U 
,'\.1" 

Mary Ramsten. 

II. 

Denn:t eftermiddag kunde emellertid en evangelist 
fröjc!:t sig D- tt se fol ket sit ta (br pii. sluttningen med ut

tryck af nyfikenhet och unclr:tn mdhcle pil sinD- ansikten. 
Hjärtesträngarn:t "ibrerade vid tanken p,:; I"dls:tren , som 
ömkade sig öfver folkskarorna, cl å de vara s:1.50m fitr 
utan någon herde. Ack, om dems hjiirt:tn blef"e upp
mjukade, pänyttfödcb, lef,·:tnc\egjorda genom beröring af 
hD-ns kUcbfåll , som ger kraft iLt den krafdöse, mod åt 
den modlöse, ny tt lif åt den i synden döde ! Tat1an 
"ar så grip:lIlcle med dessa olika ansiktsuttryck, dessD
lefvan le själar sl begr:"insade och unnade så litet gltidje 
af mörkrets furste, hvilken troget tjänas i delta land. 
Jag önskade, att min kamera. kunde haha ))knäppt> aJ 
dem just dl (h"ilket inom parentes skulle gi fl'it anled
ning till deras ögonblickliga försvinnande af pur rädsla). 
Eljest v:tr c1ett:t en tafla, jag önskat siincla eder, mina 
läsare, med det ropet friin Kina: "Kom och hjälp oss! " 
Deltag i ,·Cirt arbete for e"'1ngelii spridning. f\r du 
;;jälf född pi nytt till ett »Iefvande hop]>', si ii.r det hög 
tid att "akna IIp\' ur di n likgiltighe[ och ikläda d.ig ans":!
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righetskiinsla för din döende broder och syster i Kina. 
,, ::ikall jag taga vara på min broder:» säger mången ännu 
i dag. Man säger det om den i synden sjunkande bro
dern på sina egna gator, 111:1.n säger det 0\11 den i afguderi 
och öivertl'iicleb er döde hrodern i Kina. Man \'ågar icke 
siiga det i ord, men man siiger det i handling. Kristna 
församlingar s~'i\'iil som enskilda kris tna säga: "Skall 
jag taga, vara på min broder, bör jag försaka någon 
beb'ämlighet, något nöje, n~lgon resa för min broder i 
Kina: Andra kunna giirna försaka, men jag behöher 
ej försaka, andra kunna gärna bedja för hedningarnas 
frälsning, men jag har ej tid, "-'lina afiärer, mitt hem, 
mina nöjen och intressen p,l nännare håll taga all min 
tid i anspråk.» 

linder det du bor i di n moderna d lning och upp
tänker nya siitt att försköna den, ho somliga härute i 
hus, som hå ll a ]l,1 att falla omkull. Så är fallet i Sinan 
Hsien , där jag för n ~,rvarande vistas. Regnar det, så 
konlIner vattnet in genom det otäta taket. Ar det för 
varmt, finnes i somliga rum intet fönster att öppna. En 
af systrarna, som i förgår hemkom fr ån 14 dagars vis
telse i en gra nnstacl bland kineserna, var vid hemkoms
ten så aftiird , at t \'i med förv il.ning utbrusto: )) hvad har 
du gjort:" Det kom då fram, att hon lefvat blot r på 
kinesi sk kost dessa veckor, \'attviilling och hårdkokta ägg 
för att \'ara i stånd alt för öfrigt själf bestrid:1 resans ut
gifter, Hon \'ille ju ej alls klaga, men denn a gång ma
nar (; lId mig att föra andras talan , och må han få all
vända dessa ord att lIpp\':icka niigon slumrande själ 
där hemm:l.! 

.\1issioniirer horde aldrig :l.f församlingen utsändas 
pil heclnafältet, 0111 ej de kristn:l. i fort sä ttningen vilja 
försaka , bedja, arbeta och lida fÖr hedningarnes iräls
ning . I fall församlingen s mech'erkan upphör i hemlan
det, s ~l omöjliggöres ocksil dn arbete pil fältet. HV:l.d 
kunna \,i förmå emot dennn. stora hop, som komm er 
emot oss ~ Hvad kunna vi enS:l.mma uträt ta inför mörk
rets och luftens anclem akter i himlarymderna : Hvad 
kunna vi gör:t inför denna likgiltighet och material ism , 
denna död i öfverträdelser och synder, detta mörker, ln'il
ket aldrig ä r svartare ~in hos en i afguderi fjiittrad män
niskosjä.l : ?-iin broder. min syster, l§. t G ud tala till dig 
i dag, lägg handen pa ditt hjiirta och fråga dig själ!: 
gör jag, hvad jag kan för hedningarnes frälsnin g~ För
sakar jag något, lider jag något och :ll'beLH jag något: 

G uds tankar och \'ägar iiro högre ä n våra tankar. 
Utan tvifvel viintar Gud, att d u på ett helt nytt sätt 
skall blifva hans kiimpe för Kina. Många hafva under 
:1ren slappnat, som en gång med hänförelse arbetade för 
detta land. Mdnga, som voro med, hafva gått bort. 
Icke vill väl äfven clu gå bort: Guds löften om vii!
signelse tillämpas pil. den u th,ållige. Den, som kämpar 
redligt, skall krönas, och LIen, so m uthärdar, skall regera 
med. Den, som varit trogen i det minsta, skall en gång 
få höra Konungen säga: . Väl gjordt, du gode och trogne 
tjänare, i en ringa ting har du \'arit trogen , jag skall 
stitta dig öher mycket. 

Det hus, \'i bebo, ligger midt ]l~l en huf\'1j(lgata, och 
väggarna äro så tunna, att man kan följa med allt, som 
pågår i grannens vägg i vägg ligg:1.I1cle rum. U neler elen 
månad, jag varit bär, har jag ofta väckts nattetid af de
ras förehafvande. Jag hörde en natt, huru en liten ny 
\"iirldsmeclborgare gjorde sitt inträde i d enna sorgliga, 

synduppfyllcla värld. Jag har na ttetid hört, hur u k\'inn or 
trä lat för sitt, lifsuppehälle vid spinnrockens surrande, 
Jag har hört smil. flickors ängsliga skrik \,id den sm:irta, 
fotb indningen åstadkommer. Sist men icke minst, jag 
har hört, huru två själar ingingo i evigheten. Båda \'01'0 

de familjefäder, boende på hmrdera sidan om vårt hu ;; . 
Den ene aJ dem var i blomman af si n :llder, blott något 
öfver 30 år. Fullkomligt frisk. hade han pil. kvällen 
varit ute med sin lilla flick a och fodrat sin åsna. C,ick 
sedan till hvila och dog efter några timmar :1f H ede , 
Det lilter hemskt och underligt men är dessvärre en gansb 
\'an lig dödsorsak i Kina. Mannen , som iigde inrligofälL 
hade på eftermiddagen varit hos färgaren för att kr:il\a 
ut betalning, som elenne \'ar skyldig honom. D:l pen
ningarna ej lämn ades, för bi ttrades han men behärskade 
sig, tills han kom hem till sin familj , där han omtalade 
allt och sedan afled, såsom redan nämn ts, af \'rede. För
llloclligen hade nJgot blodbrl sprungit, därigenom :1[( 

han ej gif\'it luft åt sina känslor. Den andre som dog, 
var en opiirökare , något öfver 50 å r, som under halh'a 
sin lifst id varit en slaf uncler den lasten. "id I ·tiden 
pil. natten kunde man sluta sig till hvad som ti lldrog ~ig 
hos \'åra grannar genom den skI rande klagol ~ t, som 
vid sådana tillfällen alltid utstötas af den dödes n:i rmaste, 
Hustruns och moderns grofva stä mmor :l. ckompagner:lc1 es 
af flera spiida barnaröster , j:imwnde sig pii likn:l.nde särr. 
Det är ett fö l' en viisterländing helt främmande ljud, 
som börjar djnpt ned i basen och slutar med ett cres
cendo i diskanten. Yicl deras klagan tillströmmade ,it\"en 
deltagande grannar, h\'arför denna klago lå t frän td ld ll, 
som pågick ända tills det började ljusna, förjagade hvarj e 
tanke pil. SÖ mn , Dessutom greps j:l.g af en kiinsla , an 
onda andemakter \'oro i rörelse, tri u m ferande öf\'er td 
o för beredda själars ingå ng i evigheten. Och do ck var 
detta blott en bråkdel af de hundratal, som h\'arje 
timme i Kina dö utan Kristus. Sta ti .qisb uppgifter S:i O':1. 
att 1,560 clö hvarje timme, 26 h\',nje minnt , att ned
sänkas i hopplösa grafvar, iöljda :li kbgande :1llhörig:1s 
iört\'iflade sorg. O, hvilket iindlöst sj ii ladg ur tiden in 
i evigheten! Där ii1'O de bortOIll drt riickhåll, men h:ir 
kunna vi ännu nä de m. H \"flrje själ är ;!terlöst med 
Kri sti dyra blod och kan därför i likhet med os,,; 
födas på ny tt till ett lefvande hopp genom Jesu Kri~ti 
uppståndelse fr!ln de döda. 

Några minnen och intr':jck. 

:\lecl hvilket intresse emo tser man ej den stun d, dEL 
man med egna ögon skall fä se afguderiet i ·tt hedniskt 
land ! Redan som barn kiinde jag i mitt hjarta ett 
djupt deltagande för dem, som böja kna för stock och 
sten, 

l den stora staden Ganking i Sydkina besökte jag 
för fö rsta gången ett buddatempel. Genast \'id intr[idet 
mö ttes mitt öga a f tvii. kolossala afgudabilder. De höllo 
s\'ärd i sina händer och sago obeskrifligt grymma nt. 
de olika rum, vi passerade, funnas en mängd a fgud ar, 
likaså i det höga tornet strax bredvid templet. Buddist
prasten, med rakadt hufvtld och klad el i fotsida kbeler , 

I 
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ledsagade oss i de olika irrgångarne och var mycket 
vänlig, ?lIed min kamera tankte jag taga nägra bilder 
men afråddes af en äldre missioniir, emedan folket tror, 
"tt vi pit sfl sätt taga ;,anden » ur belatena, Lefvande 
framstodo hän'id Pauli ord för mig: »Månne att en 
afgud är något, eller att ett ,:fgudaoffer är något) N ej, 
utan att hvad hedningarne offra, det offra de at onda 
andar och icke åt Gud, I Kor. 10: 19, 20, Mången 
offrar och tillbeder väl tanklöst men mången ock i det 
bestämda svftet att haf\'a gemenskap med andevärlden, 
Ofta höra vi personer s;\ga, att de ej tillbedja det syn
liga belätet utan den ande, det representerar, 

En afton förra sommaren såg jag en stor procession 
draga fram öh'er den konstgjordt bevattnade jorden utan
för Hancheng:,; stadsmurar. De bördiga fälten likna en 
triidgård och ge 3 skördar nriigen, ;V[en nu började 
vattnet i Hoden att bli knappt , och darfUr miiste gudarnes 
medLidande uppvackas medel st trummors larm och hög
tidliga processioner. F".:)ljande natt regnade det häftigt; 
man tillskref detta gudarne, och öfl'erallt pi fälten brändes 
nu rökelse till deras ara, 

För nngra dagar sedan samlades nagra personer, 
tillhurancle boxarnes parti, i ett litet tempel för att till
bedja den sexarmade krigsguden samt en stor väggmål
ning, föreställande en tiger, I sin blinda ifver höllo de 
ut anda till morgonen samt påstodo sig hafva verklig 
gemenskap med »anden», H an talade till dem och sade, 
förklarade de, att vi, utländingilr, slagit in spikar i hans 
brust. Dessa man syntes verkl igt tagna i besittning af 
onda andar. F ,j r \'isso hafva \'i icke strid emot kutt 
och blod utan emot ondskans andemakter i himlarym
derna, Er. 6: 12, 

Börjar nagon tro på Jesus och förstör sina afglldar, 
mutes han nUs tan alltid af någon s;[rskild pröfning, An 
blir någon i - hans familj sjuk eller dör : an dör något 
af hans husdjur o, s, \', ~Det iiI' glldarnes h;imnel», 
säga hedningarne, 

Hancheng med sina mfinga graf\'årciar och minnes 
märken efter hijga ambetsmän och mandariner har oc.k 
en massa tempel. ;'Ien de tala i si tt förfallna skick om 
en svunnen storhet, Många af dem äro nu blott ruiner, 
och afgudarne ha remnat i stycken, V;i1 läser man Unnu 
de s tolta orden: »Stor, sjalfexisterande " öfver afgudens 
hllfvud, men i månget hjärta ar tron pft hans makt borta, 
och man ler helt hjärtligt fi t »guden, som ej kan be\'ara 
sig sjalf" . 

E\'angelii segertfig har nfitt anda hit, rr~llsningen i 
Kristus ar nn dagens stora samtalsamne i byar och hem, 
Ljus och mijrker, lif och död mötas i \';i1dig kamp, 
Kristus, S0111 iiI' starkare an den starke, har krossat or
mens hufvud, I hans namn , som sagt: »Icke med 
makt, icke med kraft, men genom min _-\.nde », skola 
arven \'i segra, och >: afgudarne skola platt förgås >" 

_ITatlt. Ilöglllall, 

)Vreddelanden ,--=- _p-=" ~_ 
från Redaktionen. 

Såsom synes af prenttmerationsanmälan, utkommer 
Sinims Land härefter med tvenne nummer i månaden, 
den I och den 15. Nasta nummer utsandes den 2 ja

nuari, hvadan vara vänner ombedjas alt verl;ställa prenu
merationen i god tid, så att tidningen utan dröjsmål måtte 
komma dem tillhanda, 

Kalendern .Hatts Stfänta i Östern utkom i medio 
af no\', Enligt hvacl \'i försport, har den elllottagits med 
glädje af missionens vänner och \'armt rekommenderats 
i tidningspressen, Fön'isso skola de enkla skildringar och 
berättelser ur det lef\'ande lif\'et bland Kinas folk, som 
kD.lendern bjuder läsa ren, uppväcka och förökD. intresset 
för missionen i Kina, Detta är d rt hopp och d r bön, 
Det är äf\'en detta, som mlssionss)'skonen :'i,yfta t med 
sina skildringar. 

Vi äro mycket tacksamma för all den hj:il p med 
kalenderns spridning, som 1'1 I fortsättn ingen kunna få, 

.y. ::: 

Då missionaI' Folke i si tt i detta nummer intagna 
föredrag omtalat åtskilligt om en af Kinas kristna, pas tor 
Hsi, Rr det fur redaktionen en glädj e att kunna med
deia, att en fullständig skildring af denne märklige mans 
lif och verksamhet lamnas i en fran _\ktiebolaget N 0 1'

mans förlag i dessa dagar utkommande bok, Pastor Hsi 
(se annonsen 5. sid, I 12 i, 

I ett förord till denna bok yttrar dr Karl Fries bl. a,: 
»Pastor Hsi är en bok, som på mig gjort ett dju

pare intryck an de flesta bödel', jag nägonsin last. Detta 
harleder sig i första rummet från sj~L1fva innehållet, om 
hvilket n?lgon med sanning sagt, att det utgör ett det 
kraftigaste bevis fUr lien andliga världens verl;lighet, Det 
är emellertid icke blott innehållet i och för sig utan 
afven det talangfulla satt, hvarpå det behandlats, so m gUl' 
boken så intressant och lattliist, Författarinnan, Gera!
dine Guinness, ~i r redan förut sardeles \'äl kanel. 

Pastor Hsi har redan ö fversatts till flere sprak och 
pa dessa s~l\'al som pfl originalspraket vunnit en högst 
Q\'anlig spridning,» 

Vi hoppas fralllclele'i fä återkomma till denna värde
fulla bok, 

::: 

Till var stora ledsnad halva VI erhi'lIlit underrättelse 
om att vfLr syster Emllta AnderssOII, som i medlet af 
af september lalllnade Amerika [{jr a tt fLtervända till mis
sionsfältet i Kina, insjuknade på vägen och vid ängfar
tvgets ankomst till YOko/I011la i J apan maste föras till 
sjukhuset, lUr det sedan befanns, att hon hade tyfoid
feber. 

Mycken bön ll ppsandes harifrfLll \'id e1enna unller
rättelse för den kara sjuka, Vi \'i ss te, att vår syster, fru 
Jane Guinness, f. af Sandeberg, med sin lilan befann sig 
på bröllopsresa i Japan och Mven skulle besöka \'oko
hama, men ait hon icke hade en aning om att Emma 
Andersson fann s i denn,'! stad, ~Ien Herrens ord: "Me
dan de iinnu tala, vill jag bönhöra ", gick här i uppfyl
lelse, fru Guinness fick, som det såg ut af en hiindelse, 
af en missionär \'eta, att en af C. l, i\I:s k\'innliga mis
sionärer låg pi'l The gen-eral Hospital. En aning upp
stiger då inom henne, att de t ar Emma ,-\.ndersson, och hon 
begifver sig dit, Hon fick trli fl l den sjuka, som för till· 
fallet var redig - hon brukade annars yra mycket. Och 
vi kunna förstå , huru birt detta sammantr:ifTande \' ,H, 

• 
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Var sjuka syster ,'ar stilla och fullkomligt nöjd med 
C uds vilja. 

På sjukhuset erhöll hon elen basta omvarelnad, och 
till vår glädje shef Mven fru Guinness, att nagra troende 
lofva t att taga sig af fröken Andersson, sa snart hon 
kunde mottaga besök. 

Som ingen vidare underrättelse nått oss, hafva vi 
all anledning tro, att en verklig förbättring inträdt, och 
att \"år kära syster åter skall ra upptaga det arbete bland 
Kinas folk , som ligger henne så varmt om hjartat. 

:1: 

Ganska oroligt har det i sommar \'arit ute på mis
~ i()nsfälte t, sflsom vi den senare tiden genom bref fått 
erfara. Nu synes emellertid, Herren till pris, allt ater 
vara lugnt. 

H vad som vallade oroligheterna, var en förening, kå
lao-Iwäi (Brödraföreningen). Denna, som ~Lr systematiskt 
ordnad med sina anhangare inkorporerade under gula, 
blå, l1\'ita, röda och svarta flaggor, håller noga reda på 
sina medlemmar och bestraffar brott och förseelser med 
slag, tortyr eller dödss traff. Till sin egentliga uppgift har 
d en gjort att s törta den nu regerande dynastien. Emel
lertid grep regeringen in med kraft. Den lyckades upp
spära namnen pä ledarne, och hundratals häktningar före
togos. LHrare, köpmän, ambetsman, handtverkare, bön
der och vagabonder införpassades till fiingelserna i de 
olika staderna. Öfver.50 hafva blifvit halshuggna, daraf 
2.) blo tt i Yuncheng, och ännu lara fl era dödsdomar 
konlIna att verkstalias. Sista tiden har man icke heller 
hört talas om att upprorsmakarn e nmnit nya anhangare. 
A.fven Olll denna förening ej hade till syfte att utdrifva 
utländingarna, ar det all sannolikhet för att förföljelser 
ej hade uteblifviL OIll dess planer lyckats. Vi kunna 
dtirför ej nog prisa var Gnd, so m af"andt den hotande 
faran. 

:;: 

Enligt underrättelse frå n missionsfältet hat" d et af 
f-lera viktiga skäl blifvit bestämd\' a tt vära systrar Amta 
.fal/zon och Ebba Bltdn skola flytta till H01/au-Fu, där 
cl~'l afven Yungnings flickskola förWgges. Vi hoppas, att 
denna förandring i arbetet i Honan blir till det biist~l, 

fas tän ett större ansvar och tyngre arbete lägges pa dem, 
som f<l till sin uppgift att genom besök uppehålla arbetet 
i y ungning, som P~l sa sätt komm er att blifva en utsta
tion till Honan-Fu. 

!:: 

Vflr syster S igrid Bengtssol/, so m med sädan trohet 
och sadant nit sedan är 1902 arbetat pa S. M. K:s 
missionsfalt, antr:idcle i början af I1lwember elen fyra 
mänader la nga resan frän Shanghai till sitt nya missions
falt , Taii:ftt i Yunnan. Hennes blifvande make, missionär 
Hector :\lcLean, skulle möta henne PZl halfva vägen i 
Chung- kuang, och skulle de där lira sitt bröllop. Säkert 
vi lja missionsvänn e: rna i förb ön komma ihag denna var 
Lira syster på hennes nya arbetsfalt, som anses vara det 
hardaste a f ,dia fält i Kina. ~ Bland sina s \'enska mis
sio nssyskon liimnar fröken Dengtssol\ e tt stort tomrum 
liksom ock bland mfll1ga af de killesiska kristna i Hancheng
dis triktet, fi.ir hvilka hon varit till stor \'iilsignelse. 

frår\ "emarbetet. 
]'\fissionär E. Folke har under september, oktober 

och november kunnat göra flera missionsresor i lands, 
orten, och har han darunder blifvit mycket uppmuntrad 
af det intresse för missionen i Kina, som vännerna ådaga
lagt pil. de trakter, han besökt, hufvudsakligen i Småland 
och Viirmland. En resa inom Östra härads ungdomsför
bund, som underhåller missionär Carl Blom, bar s~irskildt 
gladt honom. Herren gifve sina barn, både unga och 
gamla, nåd att verka Guds verk, medan dagen varar, så 
att många budbärare må kunna s;indas ut bland dem, 
som intet hafva tillredt åt sig' 

Byn Ch'i-li den 25 aug. 19°.5. 

»jlfin 11åd är dig nog, 0' min kraft 
fullkomnas i svaghet.» 2 K or. 12: cJ. 

Det är nu länge sedan jag slaef. Under det skolan 
pågår, hinner jag ej, och nu under ferierna, just som jag 
skulle upptaga brefskrifningen, fick jag ondt i ett öga. 
Vill nu i korta drag meddela litet om arbetet i Pucho\l" 
och distriktet under vflren ocl l sommaren. 

I skolan hade vi 19 ele\'er. Fienden försökte äfven 
nnder denna termin att skada oss. Han gö r sitt ba~ta 

för att hindra arbetet i skolan. Det ar nog sa, som någon 
sade, att så lange man endast tillfälligtvis anfall er hans 
fasten, far lllan någorlunda vara i fred, men slilr lilan 
sig ned på en plats, har ma n att vänta hiiftiga strider. 
All början är svår. Jag iir dock förvissad om att Gud 
skall vinna härliga segr~, r genom vår skola och i hela 
detta distrikt. Vi hftlla p:i med att bedja Guel om en 
väckelse och bÖlja med oss, H vad detta kan innebiira, 
veta vi ej till full o, men känna, att Gud måste sätta 
knifven till både här och dar för att göra sina barn till 
rena, brukbara Uiril , husbonden till heder. 

Vid v~lrt stormöte pil våren hade vi d en glädjen 
att fil d öpa 1 0 personer, .5 män OC!1 5 kvinnor, af dessa 
man och hustru i två familjer. För td af de man, som 
då döptes, hade jag hallit pfl. att bedja under 5 il 6 a rs 
tiel . Uthtlllig bön segrar' Vi helde ocksil el en stora gliidjen 
att fä tillsa tta tre diakoner, de första församlingstjänarne 
inom d etta distrikt. Bedjell särskildt för dessa, a tt Gud 
må fä rikligen vals igna' dem och bruka dem till sitt 
llamns förhärligande i 

D ä skolan s lutat, liimnacle fröken Borcl50n och jag 
Pucho\\' och kOl1lm hit till C h'i-I i, den plats som Gud 
beredt för sommaren. Denna by ligger inom vårt eget 
distrikt, och gifves här tillfälle till arbete säviil som hvila. 
iVIånga kvinnor ha ];onunit hit pil besök, och lifvets ord 
ha r blifvit utsadt. För nilgon tiel sedan lirades har en 
fes t till afgudarnes iir,t. Vi hade da uncler Hera dagar 
folk i skaror, a f hvil ka flera med intresse tycktes lyssna 
till e\·angeliuUl. Om söndagarne ha vi oftast mänga 
å hörare under möte na - en söndag, då manadsmöte 
hölls har, öfv'er 100 personer. Vi beslö lO för en tid 

http:�fver.50
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seela n a tt hft lla a ftonbön för kvinn orna på e. m., innan 
mörkret in bröte, och kon1l110 dit gtundom 20 till 30 kvinnor. 
N u ha de bradtom på sina fa lt : både bomullen och 
pepparen aro färdiga och måste plockas . Arbetet bl and 
männen hm skötts af en a f våra nyvalda diakoner, som 
varit anställd hos oss i sommar som la rare. Gud har väl
signa t hans arbete ibland dem, sil att det burit frukt. 

Jag nämnde i början af mitt bref, att jag ha ft ond t 
i ett öga. Det var regnbågshinnein fl ammation. Jag har 
ha ft detta tvanne ganger för ut. Det började på onsdagen, . 
och P:l lördagen var ögat så c1a ligt, att jag trodde jag 
skulle förlora s:·nen. D ett a kandes så my cket svarare, 
som mitt andra öga ä r fö r nars:'nt a tt kunna användas, 
och jag da skulle blifvit så godt som blind . Vi sände 
dit e fter tva af vara diakoner, och smorde de mig 
med olja i Herrens nalDn enl igt Jak. 5: Lj , 15 samt 
lade händerna på mig och båda. U nder det de bådo, 
binde jag, att en fLir~indring inträdde med ögat, och inom 
nflgra dagar var inflammationen hMd och dimman, som 
lagt sig öfver ögat. full sUindigt borta. Vi ha en stor Gud, 
en Gud, som gör under, prisad t vare hans heliga namn I 

Det gjorde mitt hjärta Rå godt att se deras tro, som bådo 
för mig, elen hvilade sa fas t \'i cl Herren. :\Iänga a f 
våra infödda kristna komma oss pil skam , när det gäller 
att taga G ud såsom Hik are för kroppen. 

M in kära kamrat, fröken Bordsall, har m5st lämna 
Ch'i-li , emedan luften h~ir \'a r sit hög, att hon ej kunde 
tåla den. Samma dag hon reste, kom fröken Ida An der
son hit. ..\ter ett be\'is prl Guds faJersoms org om sina 
barn I Genom Idas hitkoms t bereddes mig namligen till
fiLlle att få resa till ett stormöte, som vänn erna i byn 
Peh-shu, omkring .2 sv. mil härifran, utlyst till elen 1.2 

och 13 aug. ).[ issionär T jäder var arven narvarande. 
Annonser om mötet had e uppklistrats öfverallt pft länga 
striic kor, S~l att d et bl ef en v~ilc\ig tillströmning af fo lk. 
Kapellet, som just blif\'i t färd igt, va r under middagsguds
tjansterna fullsatt a f endas t kvinnor. Männen fmgo sitta 
på gärden uncler ett talt, som slagi ts upp. Sista mö te t 

pil söndagsaftonen var utsatt såsom vittnesbördsmöte men 
blef i stället ett » fralsningsm öte~. Tjugu personer, 13 
män och 7 kvinn or, för\;larade sig villiga att fö lja Jesus 
och bekande offentligt de synder, som hållit dem fångna. 
Bed, att de må komma helt öfver pa Herrens sida ! 

Redan i vå ras haele jag tankt att i slutet af sommaren 
fil göra en resa till denna by och stanna clar några dagar. 
Det blef nu bestämdt, att vi skulle anordna en veckas 
bibel kurs med hinnorna. Yi ha haft en sådan förut 
har i Ch' i-li i scmmar med godt resultat. Jag skulle 
eljes ha rest omkring till de o lika byarna, men med detta 
blir mycket mindre utriittadt, ty clfl skoja kvinnorna laga 
ma t åt oss, nar vi komma, och vi fä knappt något till
fä lle att tala med dem eller lara dem något. I kursen 
deltoga ej mindre tin 18 kvinnor, ett par skolHicl;or inbe
riiknade. Vår lärare, som var med, undervisade dem i 
lasning - de flesta kanna ej ens igen skriftecknen 
och jag gick igenom berattelserna om Jesu föde lse, det 
var allt, jag hann m ed . Dessutom hade vi morgon- och 
aftonbön, då vi fingo tillnille att framhalla å tskilliga san
ningar. A.llt var så bered t af Gud , att jag iir viss om 
att evighetsfrukt ej skall nteblifva a f vår t besök "Cy
pressbyn » . 

Vid stormötet pa våren i Pucho\\' blefvo vi tillfrft 
gade, om vi ej skulle vi lj a taga emot hustrurna till nagra 
af våra församlingsmedl emmar för att \'iinja dem a f med 
opium. Två af dem äro nu hos oss. Vi hoppas, att 
de skoJa oll1vanda sig till Herren; eljest ilr det sto r fa ra 
för att de snart börja röka igen. Bedjen arven för dem t 

Tiden för uppbrott harifr;ll1 ar snart inne. Den 20 

sept. börjar skolan, om G. v . I3edjen för mig, at t Herren 
mit gifva de kra fter , so m behöfvas till sj;ll och kropp I 

F Pr)' t:::. 

I skördetiden. 

\ ' i äro å ter inne i den härliga höstt iden, dil SO lll

marens intensiva vä rme utby tts mot klara, kyliga dagar. 
Särsl;ildt i ar, nå somma ren \'arit Q\'anl igt varm, har om
slaget i vädret varderats. 

Persimmoner, drufvor, päron och :lppJen utbjudas 
nu rikligt och billigt. Det är skördetid. Våra stormö ten 
ha ock tagit sin början. I Hancheng döptes den Io:d e 
() män och 5 kvinnor, dels från Hoiang, dels fran Han-· 
cheng. 

Här hade vi möte i gflr och i förrg flr. TV:1 män 
och t\·5. hinnor döptes infö r en stor, lippm~lrksam folk
skara. Men lika viktig t iir, att de troende befastas i 
näden , sa att ej affa ll sker. Vi hade denna gang den 
sorgliga plikten a tt utesluta en medlem till följd af f0r
argeISe\';ickande lefverne. Sitdant gör hj ärtat ondt. 

"Cnder mötescJagarna tinga vi underrättelse om att en 
broder i Puchow-församlingen blifvit uppäten a f en \·arg. 
Hans stympad e kropp fanns om morgonen ute på en 
trös];plan, elit han om kvtillarne brukade draga sig till
baka för att bedja. Broder Henrik Tjäder \'a rnade ho
nom vid sitt sista besök för att om aftnarna bedja ute, 
alldenstund trak ten vimlar af varga r, men hans sva r va r : 
»Om Gud beskyddar mig, så har det ingen fara. " F öljden 
blef den ofvan nämnda, en varning för alla att ej ka sta 
sig i fara och fresta G ud. Vid afskedsmötet i dag talade 
jag några ord öfver Apg. 2 1: 32, an befallande de niir
varande åt Guds ord, "som förm a l' uppbygga och gif\'a 
ar[\'et», och samtidigt p,lminnande om »de S\';ml ulfvar, 
hvilka icke skolla hjorden». Vi hade nu fått tvenn e 1',1
minneiser om farnn a f alt fresta Gud. E n hade - den 
uteslutne medl emmen - blifvit, om icke dödad, lib'al 
svart sarad, en annan, en mycket snäll broder, had e 
blif\'it lekamligen dödad. 

Herre, du ar min ti llflykt I 

Yuncheng d en 2 okt. 1905 . 
August Berg. 

Utdrag ur bref. 

Hancheng den 3 1 aug. 1905. 

... Det har varit mig till s tor nytta att vara med 
pa kinesiska möten samt att Ul följ a syster Thora Hattrem 
pfl husbesök i sommar. Särskildt kart var det få göra 
henne sällskap till Hoiang fö r 2 ;\ 3 veckors tid . Som 
ingen utländsk arbetare varit stationerad där, sedan systrarna 



I 10 S J IV J /If S L A N D. 

i vftras flyttade, kom bon dit för att läsa med kvinnorna, 
och det var mycket uppmuntrande att se så m5nga kvinnor 
intresserade att lära. Vi reste också en dag ut till en 
by, inbjudna till en »sökares » hem, där vi mottogos 
mycket vanligt. Den gamla modern beriittade oss, huru 
Wrskräckt hon förr varit för utländingarna, och huru hon 
vid syster Sigrid Bengtsons besök sprungit ifrån hemmet; 
nu satt hon där si\. glad och lugn, ej blott lyssnande utan 
ock förklarande för andra , h vad som talades. Och sonen 
sade sa glädjestrålande : »Det är GLId, som förändrat 
hennes hjarta. ~ En mängd människor kommo för att se 
oss och ville som vanligt hafva svar på alla möjliga frågor 
Olll oss och vflra hemland m. m., men mången syntes 
ock med glädje lyssna till budskapet. På hemresan mötte 
oss en yngling, som är intresserad i läran, för att bjuda 
oss till sitt hem, så att hans närmaste skulle få se oss 
och höra n1\got om Gud, men, som vi måste till Hoiang 
d en kvällen, var det omöjligt. J ag kan ej besl;rifva, huru 
det kändes att första gången sta ansikte mot ansikte med 
en den mest bevekande bön: »Kom I» och nödgas säga 
nej. lVlen jag bad och önskade, alt det ropet skulle nå 
mängas hjärtan därhemma och att I, älskade vanner ~ vid 

trossen', skulle uppmuntras och stärkas till fortsatt verk, 
, \'etande, a tt edert arbete icke är f Mängt i Herren», 
l Kor. lY 58. U, att det funnes tillräckligt med arbe
tare på det vantande skördefaltet ! Från flera byar och 
platser höres samma rop: »Kom Ufver och hj;ilp oss !» 
Men hvem skall gå ? Måtte Herren snart sända syskonen 
har förstärkning' Bedjen med oss därom ~ " I , som an
ropen Herrens namn, gif\'en eder ingen ro ~ Och lämnen 
honom ingen ro, förran han har bered t och gjort Jeru
salem till ett lof på jorden '" 

Jfaria Ny/in. 

* :;: 

Yuncheng den 1) sept. 19°,5. 

.. Cnder något öfver en mflllads tid har jag vistats 
;l ett berg i Shensi för att undkomma denna sommars 
hetta, som \'arit svarare i år iin nägot annat år. Jag 
känner mig tacksam för den tid af }l\,ila och veder
hickelse, som harigenom kommit mig till del. Inom ett 
par dagar hoppas jag ffi flterv;inda till Honan, då jag 
tager vägen. öfver YUllgning, dar jag har för afsikt att 
besöka en del af de troende i deras hem. Särskildt iir 
det ju af vikt att ffi träff~l dopkandidaterna för nästa 
stormöte. Jag' hade glädjen att fa vara med vid förra 
stormötet i Yungning, då dessa nya forskare kommo pä 
förslag till dop. Yungning-distriktet är ett fruktbärande 
falt. Verksamhet beelrifves genom infödda krafter i flera 
större byar, cbr toende bu . 

E. Ossia1l Bei?lliOff. 

Huru bibeln talar för sig själf. 

Förlidet år utdelades genom brittiska och utländska 
Bibelsällskapets agent i Shanghai Ufver ett tusen Nya 
Testamenten bland Kinas posttjänsteman. l\'länga tack
sagelsebref hafva senare tiden inkommit, hvilka visat, att 
böckerna icke endast med glUdje mottagits, utan att de 
arven mangensUicles studerats med valsignelse. 

Dessa bref besvara äfven elen frftgan, huruvida en 
icke kristen kines med vanlig intelligens kan förstå elen 
Heliga Skrift utan kommentarer eller muntliga förldaringar. 
Följande ar utdrag ur en del af de bref, som anländt: 

"Eder bibel beundrar jag lika mycket som den kost
baraste pärla. i\ck, kineserna langta efter sällhet men 
veta icke vagen .. 

När jag;) var gosse, hörde jag min far och mina 
bräder tala om Kristi korsfästelse. Jag har i öfver tio 
år iangtat att få lära känna detaljer:.: i denna berättelse 
men icke haft något tillfälle därtill. Och nu, n;ir jag er
hållit denna bibei, har jag en skatt, som tillfredsställer 
min längtan. 

Jag förstår nu, att Gud iir allsmäktig och majestä
tisk. Jag har läst bibeln med sådan gHidje, att jag glömt 
både att äta och sofva. Jag tror, att Gud, som känner 
uppriktigheten af min önskan , skall gifva mig sitt gudom
liga bistånd. " 

En annan skrifver fran H unan: »Den heliga boken 
berör pa det djupaste den läsandes;känslor. När helst jag 
läser den, erfar jag gliidje. Bokens lära synes mig kunna 
sammanfattas i dessa ord: Jesus är en Friilsare, som icke 
blott vill frälsa m:inniskorna från fördömelsen utan äfven 
gifva dem ett evigt lir. J ag vii I bedja till Gud. i\.fen 
huru kan väl en fakunnig människa sådan som jag kom
ma i ynnest hos Gud) Varen så goda och l§.ten mig 
få veta alla nödvändiga formaliteter och allt, som jag 
annars har att iakttaga för att rätt kunna tillbedja ho
nom! ~ 

. Från Hwaingan-fu skrifver en: >:Jag har lefvat i 
mörker i öfver tiu år och vet icke, ilvad som är rätt. 
J ag läser dagligen några kapitel och har nll kommit till 
Kristi korsfästelse. Jag flirstår, att Jesus ;lr Guds Lamm, 
som kommit för att frälsa hela världen, och som utdrifver 
alla djäflar, och som lär oss att vandra på Guds ratta 
väg. 

Lilsandet af bibeln uppenbarar, att Jesus kan fraisa 
vära själar. Detta är alls icke likt Konfucii lära - den 
kan endast rädda dira kroppar. Själens räddning är 
dock långt viktigare än kroppens, emedan sjalen är evig 
och af oändligt viircle, kroppen däremot förgänglig och 
förstörbar. Edert iidelmod och eder godhet att utdela 
biblar och sftlunda sätta oss, fäkunniga, i stånd att lära 
känna Jesu karlek ska!! djupt inristas i vflra hjärtan.» 

I bref från Cllili heter det: »Eder önskan, att 
människor skola erhEtlla evigt lif och komma ut ur mörkret, 
är god och lufvärd. Jag har förr hört om kristendomen 
men icke grundligt kännt den. Genom läsandet af er 
bibel har jag börjat fatta dess vikt.» 

Från en liten stad nära Kanton shifver en post
tjänst.eman: ~När jag hiser bibeln, finner jag den Sfl 
nyttig som ett ljus i mörkret. Jag bor på en mycket 
undangömd plats och har icke kännedom om något, som 
tilldrager sig pft andra orter. Jag är SEL lycldig att hafva 
erhållit en bibel.» 

Från Hoyang skrifves: »Det är redan längesedan, 
jag för första gången hörde Jesusnamnet. Men om ho
nom sjillf har jag intet vetat. Genom att läsa boken 
har jag lärt mig inse värdet af min egen själ, och har 
jag lärt känna J eSll godhet.» 

Frän Si-chuen skrifves: »Jag är obeskrifligt glad 
ölver att ha erhållit en bibel. Denna bok synes mig 
innehälla en obegränsad välsignelse för hvar och en, som 



1 12 	 S l j \T l M S L A j \ " D. 

Till särskilda ända mal :Redovisning 
690. 	 Fru S ., Brötjehagen, Fl isby :.;m G. L. Kr. Ij . 

till traktater ... ___ ... _______ ... _... ____ ... ______tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 10: 
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668. 	 S: 
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Su mma kronor fö r jan.-okt. 521 132 : 7 I 
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Norrköping __________ __o. ______ __________ __ Uncle r jlll. -Q(l\". 55, ( 39 : 33
14: 

)1. T:s T <\ckofl"ershössa _______________ _ 57: Sj 


)[ed varmt tack ti ll I]\'arje g ifvare. 
E. A., Stockholm ______________________ __ 5: 
P. G. P. , Bod, ___ .. _______________ ___ __ _ 100: 
E. L.. gm d:o ______ ________ ____________ _ 10 : 

I)stra hii rads kristi. un gdoms lörb . till 
 Varen lllt icke ji;rsulIIlige! t,y eder Ilar I-ferret/. lIt
Bloms llnclerh,lll gm A. S .. ___ __ ______ _ 3°0: korat.' att I skolm stå inför lIa?/s ClllSikte till att tjlilJaTackoffer ___ ___ ______________ __ .. ____ -- __ _6i 6. 	 4°: 
K . G. )L __ ___ _______________ _____ __ ____ _ 10 : l101l01ll- oc/z till allz.'{[1-a !tallS Ijlinan' odt antända rölwerk.

677 · 
Af Onämnd, Skån e _________ ____ -- ______ _ 15:6i 8. 
Fdn C. O. K:._ vän trum och lo:de 30: 
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680. Onämnd ~m O. IL Fridlefstad, Rödeby 
(,S I. Gm C. A., Sollct teå __ ________ _______ __ 10: 

5: 	 Missionsfest
68 2. K-g gm J S., S tocked, Lökom ---
(,83, J. S., Deldelllis, _'-to rp --- -- -- - --- - 10: 

h ~'ilIes Trettondag jul kl. 6 c . m. å K. F . L- . "\b lokal
684. 	 Syf. Plantan i Boren3berg gm ' \ . S. 

Ingatorps mfg gm O. J. ~ ____ _____ _____ _ 	 (l\orrlandSrllIllmCt), eb :if\'en sparlJö" orna för I <)0S in68 5. 
686. Onämnd vicl bönemötet den (i nov. __ 	 5 : liimnas och nY:]. IItdch'. 

E. 'V., Stockhohn __ . __ '" __ __ ___ . __ __ _ 15: 

68R . K ollekt i Linde den 31 okt. gm C. E. J. 
68~ . 

20: 

689. K ollek t i Fl i,by kyrka gm G. L. __ _ 25: 25 
69 I. Skobo arbetsfö ren. gm K . B., Trani\, 35: Missionslitteratur. 
69 2 • K. F . U. M:s missionskrets. Gbg till 

J näll ings ll nderh. gm A. R. ________ _ 100: fr im aktiebolaget Normans förlag utkommer
Oniimnd, i breflilcbn __________ __________ _ 10: 

dessa dagarSparbös,emedel fdlll Lindes missions

krets gm C. E . J ---- --- ---------------- 4S: 

J. J., S t. r, [öl:up, Tran,h -------- ------- So: 	 PASTOR HSI, 
E. J. l)'tersuml ___ __ ___ -- - - ------------ 50: 
L. B., Djnrsholm ______________________ __ 100: en ,tf J-;: inas kristna. 
G. v. R. gm A . R. till Böll ings 

llnclerhålt _______________________________ 
 : 5: 

,00 . U. S. i s tiillförctriidarcskap till S. Eng
s tröms underhå ll gm K. M. A ... __ ___ _ -l00: FRU HOWARD TAYLOR __ 

;0 I. F rån viin ner i Falun ___... ___ ____ ______ _ 200: 
f_ GERALDINE GUINNESS. 

702. 	 Bullibols syfören. gm )1. E . B..> (j de.-
hög __________________________________ -- __ __ 


Bemyndigall öf"er,;Wning

Rom men äs mfg gm C. E. B., Malm
bäck _____ ____ __ __ __ ___ __ __ ... _... ________ __ 3°: 	 af 
K. G. B., S tockholm ___ ______ ___ ___ ____ _ 10: ~ 04· 
O. v. F. _______________________ __ _____ __ _ 10: 	 D:r A. B_ BESKOW.;0;. 


~06 . K. F. U. M:s missionskrets i Gbg till Pris per häftadt ex . 3 kr.
J. Böltings underhåll ___________________ 100: 

Prenumera tionsmedel 1\ S. L. fr. G. G., 

)oJotala verkstad __________________ ____ __ 10:  "Hans Stjärna i Östern."i 08 . 	 G m E. F.: lJngdomsfören . i j\'ye 
kr. 6; Kollekt i H \'e tlaud:l kr. 38: 66; Ill us trerad missio nskale nder 1906, 2 :c1ra ärgången
fr. ~kekllll kr. 3; Sliitt1\kra kr. 2; 

utgifven af Svenska lVIissionen i Kma. Pris: 75 öre.Bexhecb kr. 1 I: 18 ; Landsbro kr. 3: 90; 

J-n, Ramf.ill kr. 21: SI; H-m, Rekvisitioner i ns~indas till Sinims Lauds Förlal{, 

Kärr, kr. l ; Sand"eryd kr. 10 ______ __ 9,: ,-

-) 
 :'IIalmtorgsgatan S, Stockholm. 25 % rabatt lämnas, cb 
i 10. 	 Från en missions vän i Gbg gm A .. ..-\. , mi ns t 10 ex. tagas. ...\lings,"ts _____ ." _____ . ___________________ . __ 20: , _. 

0' __ _ _ _ ." __ _:> Herren försen> __ . __ ." ______ -). 


Bexheda mig gm ]. P. F. _____ ...... ____ , -. 

~I. P., Lindesberg __________ __ ___ ... ____ _ 20 : 


- ). 	

Minnesord.
1. F ., Stockholm _____________ __ ___ _____ __ (00 : 
]ungfruförE'D1Dgcn i Barkaryd gm A. B. ;-0: 	 Vid arbetet i Guds rike gall er det a tt hafva grund
G. S., Lidköping ______________________ _ 10: ritningen fram fö r sig : Guds tankar 2' deras jltllälldO. K .. Lund __________ ... _____________ __ 


Husln'arnn kristI. jungfruförcn . gm S. P. 35: 

I) 

JUJlf{. Det är nftd och ;ira a tt ffL vara med ~ch arbeta 
Onämnd vid bönemötet d. 27 no v. __ _ 15: [ör utförandet af Guds älsklingsplan. Pfl de stora egyp 
Säby arbetsfören. gm E. O. , Gripen- tiska pyramiderna står denna stolta inskrift: :~ Ingen in
berg" ___ _'. ______ _______________ ______ 0. __ 4°: född har \'arit me d 0111 bygget.» D et var ide l slafvar, 

;- 2 f. 	 K. F. U. K. i Venersborg gm A. B. I SO: 
50111 	 utförde verket. Men på Herrens \'erk s tår en hellAf Onämnd gm C. F. L., A ,keby,

Linghem ____ ______ ____________________ _ S: annan inskrift: »H ans barn hafva utfört arbetet." 
K. S., Bornholm ________ ________ ___ ___ _ 

Ooiimnd, S k,\ne ____________ ___________ __ 

4°: E . FroJllme!.
:2: I: 55 2,j21: 62 

Stockholm, S venska Tryck cribol~gct Ekman & Ca, 1905. 



III S l iV l M S L A iV D . 

läser elcn. Jag kIl' förut hö rt om dess varde men aldrig 
varlt i ti llfälle att se den. K u läser jag ofta bibeln, och 
j<lg~l;a nner det, S[lSOlll om den H elige Ande verkade pfl 
milt hjärta. » 

En tjänsteman frim Hupeh skrifver: » Sedan jag 
erhöll bibeln, och sedan jag noga studerat den, har jag 
\'arit SEl glad, som hade jag fått en ildelsten. Jag märker 
nll, att jag und er hela mitt flydda lif varit i mörker. 
Cenom a tt läsa bibeln både morgon och afton har jag 
kommit till bättre insikt. J ag sörjer djupt ö fver min 
fo rna blindhet, och det är min uppriktiga önskan att fä 
komma ifrån detta ovissa sjiils tillstfi nu, så at t jag kan n,'l 
fra m till h immelens port., 

Från H onan skrifver en: )).1 ag törstar efter er Lira 
och iir tacksam, om ni vill vara goel och Wr mig utpeka 
de \'iktigaste delarna i bibeln.? 

Och å ter en annan: "Nar jag läser den heliga 
boke n, ser j,lg, att Jesus ii r en Frälsare, som frälsar alla 
människor, antingen de ;iro utländinga r eller kineser. Jag 
är nu öf\'cr sextio ~lr gammal, och ehuru jag är ft.itig 
Wsare, har jag aldrig förr last nflgot om denna lilra . Det 
är fö r mig' af stort in tresse att veta, att det jamte våra 
kinesiska böcker f'innes en sä god 'bok som bibeln. Jag 
vi!1 försöka utbreda dess Ura och för detta :indamål göra 
utdrag lir bibeln.» 

E n skrif\'er: "Som jag bor på en mycket af1ägsen 
plats, har jag icke lillfitlle höra någon förkllnna denna 
Lira; men jag har omsorgsfllllt läst bibeln och funnit, 
att djr aro mänga slällen, som äro v;irda att taga vara 
pa, säsom t. ex. detta, att Glid sft iilskade v;irlden, att 
han utgaf si n ende Son. » 

l\Iänga dylika uttalanden skulle kunna a n fC, ra~. Afven 
om \·i Illedgifva, att »den kinesiska artigheten» är s to r, 
ut~'isa sEldana svar icke blott, att bibeln har lasts, utan 
a tt, såsom Luther säger: »IZiirnan har kommits a L" Flere 
af bibelsallskape ts bokspridare hafva nu fålt i llppdrag 
att besöka postkontoren i [ltskilliga af Kinas provinser. 

pxplock från tältet. 
Fr;m YrmdulIg skrih'es, a tt söndagsmötena äro ganska 

\'äl besökta, och att bland ahö~a rna äfven bruka in finna 
sig'. en del af de soldater, SO Ill från T a iyenfu blih'it be
ordrac!c ti ll plalsen. Ett par hinnor ha lla på att fUr
beredas till dopet. Den ena, Li, ar tjiillarinna hos Sand
bergs; den andra ar en mycket gammal, l;rokryggig gumma 
men med ett ungdomligt och friskt sinne, full af ih'er att 
!;ira. _\fven en man erhiUler f. n. dopundervisning. 

>.: * * 
I ett bref af den 13 oktober meddelar missionär 

Aug. Berg, att b'enne man blih'it döpta i Yungning och 
\\'å lIlän och -+ kdnnor Honan Fu. 

I TOllgd/Ow har mission;ir Lincler fUr medel frfm 
Amerika och för mycket godt pris lyckats få hyra ett stort 
och godt hus, lwari förutom bostad kunnat inredas ett 
utmiirkt kapell med ski ljevägg (skärm at trä) mellan mäns 
och kvinnors platser. Delta ar för syskonen i Tongchow 
en stor gHldje, emedan det gamla kapellet iir litet, otref
ligt och illa beliiget. Meningen var, att den nya pre

dikolokalen skulle mVlgas vid hös tmötct den 30 sept. 
och l okt. l\1ä vi förena våra böner med syskonens, at t 
mänga sjii lar detta hus må bli förda från mörker till 
ljus! 

I det bref, hvari missionär Linder lamnar oss detta 
glädjande meddelande, skrifver han bl. a.: >i\'Iissionen 
har f. n . en välsignad arbetstid härute. r;- ästan alla dess 
arbetare äro ute på f~i1tet, och evangelium får utveckla 
och sprida sig. Ledsamt, att vi dock ä ro så få pä lands
bygden! De fl es ta äro bundna vid s tationerna." 

För S. M. 1(:s mISSIons- "--~ 
~--' och bönekretsar. 

7 acksiigelseä1Jlllfll: 
Att Herren afvändt ny förföljelse ute på missions

fältet (sid . 108). 
Att vär syster Anna Jan7.on och missionär J. Blilling 

till sin h~ilsa betydligt förbättrats . - Att fröken Frida 
Prytz till svar på trons bön blef botad från sin ögon
sj ukdom (sid. 109). 

-'\.tt församlingen förökats genom nya medlemmars 
intagande (sid. 109). 

Att sä stort begär fcjrsp örjes bland de hedniska ki
neserna e fter att höra och liira bnna sanningen (siel. I 1 0) . 

Att en lämplig predikolokal erhållits i T ongchow. 
Bömiilllttell : 
Vår syster Emma Anderssons återställande (sid. 10;) . 
Om nya hjälpkrafter, särskildt i det kristna :;kol

oc h eva ngel istutbildningsarbe tet (sid. 102 ) . 

För dopkandidaterna och de nydöpta. 
Vår syster Sigrid Bengtsson (sid. IoR). 
At t »Sinims Land» mä vinna ingång bland allt flere 

missionsvilnner. 

försäljni~g för Svenska Missionen 
Kina 

~morch1as ai sYfören ingen för (lenna miSSIOn tisdagen dell 
I2 december i ' Landtb1~lIksakademiens loka l !\hstersamllels
gatan 43, 2 tro 

Bö nestuncler håLbs: 
Kl. 1/ 2 1 I af bfllkspatron I HedclIgrm. 

I » pastor T. Lind/lagm. 
6 , ll1 !ssionjr E. Folke. 

G ;I t\'or mo ttagas tacksamt af: 

iV/aria Berg Emma Besko'w 
3-+ Nybrogatan , I tr. 34 (Jstermalmsgatan, I tr. 

Isabel Fa.:.:e Elill Holfll/in1l 
2 2 Karlavägen, .1 tr. b Malmtorgsgatan, 2 tr. 

Louisc .f(yIJll Elisabet La1ldgrm 
10 HlImlegårdsgatan, 3 tr. 99 Regeringsgatan, 2 tr. t. h. 

Tekla Liljeqllist Giga lY/ag1l11SS01l 
3 I Malmskillnadsgatan, l lr. 23 A. Hand tverkarega t. 3 tr. 

Amelie och Louise SeliÖli SigrId Storckenfeldt 
28 Skeppsbron, 3 tr. 6 A Engelbrektsgatan, 2 tr. 

Tekla 7}ddel' E/lIiue lVeiIIberg 
39 Grefturegatan, I tr. Karlstad. 


