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EHgodt mod. 
» Varen vz'd god! modI» Kära missionsvänner, 

det är i sanning dyrbart att få börja årets arbete 
med ett godt mod. Utan ett godt mod blir hela 
lifvet tung-t och verksamheten för Herren tryckande 
och odräglig. Med ett godt mod åter går ' allting 
lätt; till och med det i sig själf svåra blir icke svårt. 

Men ett godt mod kunna vi ej taga oss själfva. 
Det behöfva vi ej heller. ' Jesus gifver det. Han 
gaf det åt sina första lärjungar. »1 världen hafven 
I tvång», sade han till dem, »men varen vid ett 
godt mod, jag har öfvE'rvunnit världen.» Samma 
ord säger han till oss i dag. ' Det är hans nyårs
hälsning till oss. Om vi i tron taga emot denna 
sköna hälsning. vika alla bekymmer, all ängslan och 
oro, ja, all modlöshet. Vi blifva frimodiga, starka. 
glada. »Du ingaf mig frimodighet, och min själ 
fick kraft.» »De trodde hans ord och sjöngo hans 
lof. » 

Med ett godt mod följa segersånger. "De 
skola offra lolvets offer och förkunna hans verk 
med jubE'l.» Så ock vaksamhet: »1 mitt hjärta göm
mer jag ditt ord, att jag icke må synda emot dig.» 

Ja, låtom oss vara vid godt mod! Jesus, vår 
trofaste Fr älsare, är med oss, han hjälper oss, bär 
våra bördor dag för dag, tuktar oss genom sin 
Helige Ande, renar o~s uti sitt blod, helgar oss i 
sin sanning och för sitt rike framat. Han är vår 
store öfverstepräst, som står i G uds åsyn för oss 
och manar godt för oss. »Han har gjort ett evigt 
förbund med oss, aU han ej skall afläta att göra 
oss godt.» »Bergen sköla väl vika och högarna 
falla, men min nåd skall icke vika ifrån dig och 
mitt fridsförbund skall icke förfalla, säger Herren, 
din förbarmare.» "Vi äro nu Guds barn, och det 
är ännu icke uppenbart, hvad vi varda skola.» 
»Men . äro vi barn, så äro vi ock arfvingar, nämligen 
Guds arfvingar och Kristi medarfvingar.» När 
»Kristus, vårt lif,> varder uppenbarad, dä skola ock 
vi uppenbaras med honom i härlighet. »Mitt folk 
skall bo i fridshus, i trygga boningar, i skön rolig
het. » 

Så vilja vi då på det hjärtligaste tillönska våra 
vänner och medarbetare i hemlandet och ute på 
missionsfältet ett godt mod under detta nya år i 
J esu kallelse och på hans vägar. Så oerhÖrdt stora 
uppgifter ligga framför oss, att vi med all kraft 
behöfva skynda till verket, för att ej tillfällena skola 
gå oss ur händerna. Jeslls väntar, och folkskarorna 
vänta. Det gäller detta stora: att vinna själar för 
Jesus. »Framåt, min själ, med kraft! » 

»Jag är Herren, din Gud, som håller dig vid 
din högra hand, och säger till dig: Frukta icke, 
jag hjälper dig.») Es. 4 I: 13. 

\lägen till välsignelse. 
Ett ord för det nya året af P. Modyrsohn, Miilheim, Ruhr. 

»Skaffm uIlda1t de främmande gudan 
som äro ibland eder, oc/& retle1& eder och byten 
om edra kläder.» I Mos. 35: 2.· 

Ett nytt år begynner. H vem önskar icke, att 
det måtte blifva ett år af väbignel...e? Guds barn 
önska gärna hvarandra »ett välsignadt nytt år». 
Men hur skall clet nya året blifva ett välsignadt år? 
Beror detta endast af Gud - eller kunna vi själfva 

. göra något för att året skallblifva ett år af väl
signelse? 

Det beror förvisso icke endast af Gud. Vi 
kunna verkligen sjäHva göra något. Vi kunna llPP
fylla ett villkor, hvarförutan året aldrig blir ett 
välsignad t är. H vad för ett villkor? Ett -ord från 
den gamla tid E'n säger oss det. Jakob, heter det, 
sade till sitt hllsfolk och till alla dem, som voro 
med honom: »Skaffen undan de främmande gudar, 
som äro ibland eder, och renen eder och byten om 
edra kläder.» 

Gud hade befallt honom att draga till Betel 
och där by\!ga ett altare, såsom han en gång hade 
lofvat, när han vid flykten för Esau om natten hade 
legat under bar himmel och haft sin dröm om himla
stegen. Men Ja:kob måste, när han fick denna be
fallning af Gud. säga sig själf: »Så. som vi nu hafva 
det, kunna vi icke träda fram inför Gud. Här är 
åtskilligt, som icke kan bestå inför Guds heliga 
ögon. Och så uppmanade han de sina: »Skaffen 
undan de främmande gudar, som äro ibland eder!» 

Hvad? Had e Jakob afgudar i sitt hus? Ja, det 
hade han. När han lämnade Mesopotamien, hade 
Rakel tagit med sig sin fader Labans husgudar. 
Hon hade sett, huru Laban tillbedt dessa gudar, och 
nu ville hon hafva dem med sig för att tillförsäkra 
sig deras beskydd på den långa resan. Först visste 
väl icke Jakob något härom, men nu visste han det. 

När man vill framträda inför Gud, måste man 
låta afgudarne fara. Detta är o.jälfklart. Glld kan 
icke välsigna det hjärta, som l:Jåller fast vid några 
afgudar. 

Har kanske du ännu med afgudar att göra? 
O, skaffa bort ifrån dig dessa främmande gudar, 
annars kan icke Gud välsigna dig under det nya 
året! 

Det gifves afgudar af mycket olika slag, vid 
hvilka människor i sina hjärtan hänga fast, ja, med 
hvilka ' till och med Guds barn hafva att göra. 
Frälsningsarmen hade en gång inbjudit till en ut
ställning af afgudar. :Mycket folk infann sig i tanke 
att få se allehanrla fetischer och afgudabilder. Men 
man såg blott ett bord, på hvilket lågö en portmonnä, 
en ölbutelj, en brännvinsflaska, en tobakspipa, en 
cigarr, en snusdosa, ett par örhängen, en ring, en 
fruntimmE'rshatt, en roman, en kaffekopp o. s. v. 
Och .när man frågade, hvar afgudarne funnas, fick 
man till svar, att hela bordet var fullt af dem! 
. För många människor äro verkligen sådana 

tmg . som de nu uppräknade afgudar. Den ena 
hänger med sitt hjärta fast vid ett, den anqra vid 
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ett annat. Men så finnes det ock andra a fgudar. 
F Or mång a är bild nin gen !'ln afg ud eller konsten 
eller den så berömda vetenskapen. J a, mangen har 
sin hustru, sitt barn, till sin afgud. iVren härom 
säger Jesus med djupt allvar: >; H vilken som älskar 
fader eller moder, son eller dotter mer än mig, han 
är mig icke värd. » 

Allt, som ställer sig mellan Herren och själen, 
är en afgud. Allt, som hindrar oss ifrån att gifva 
honom vårt hjärta helt och odeladt, såsom han vill 
hafva det, är en afgud. - Och åtminstone en afgud 
finnes i de allra flesta hjärtan, » det egna jaget. » 
Detta är en mycket farlig afgud. Honom tjäna de 
flesta människor på .. gröfre eller finare vis. Tjänar 
också du honom? Ar :»ditt jag» den medelpunkt, 
kring hvilken dina egna intressen vända sig? 

Kär.a själ, om du måste säga dig själf, att ditt 
hjärta icke odeladt tillhör Herren, skaffa då bort 
ifrån dig de ·främmande gudarne! Hvad. d~t än 
vara må, som binder dig, skilj det ifrån dig! LUven 
om det är dig tungt att skilja dig frän dina af
gudar, så gör det i alla fall! Just att det är dig så 
tungt att släppa det eller det, visar, huru bunden 
du är. Därför bort därmed! 

,Skaffen undan », säger Jakob, ~de främmande 
gudar, som äro ibland eder. Gell r en en eder I» 

Genom afgudatjänst befläckar man sig. När 
man räkn,ar pengar, får man smutsiga fingrar. Och 
älskar man penningen, får man en orenad själ. På 
samma sätt är det med all afgudatjänst. Den be
fläckar och besudlar vår själ. Där är rem11,![ af 
nöden. Och det gifves eNdast ett medel. som tc!ger 
bort alla fläckar. Detta u niversalmedel är Jesu 
I<rz'sfz~ Gzeds Sons, blod. Det renar fran all synd. 

Du själf kan icke befria dig från någon be
smittelse. j\ifen blodet kan det. Reningskrahen är 
i blodet. Kom därför med din orenhet till Jesu 
blod, så blir du ren! Blodet gör dig fn från allt, 
hvari du kan vara bunden. Alla dina onda begär 
lägga sig, då du står under blodet. Ja, det gifves 
fullkomlig förlossning genom blodet. Det förlossar 
dig också från dig sj ä If, frän ditt eget jag. 

Det fin ns en käla. fylld med blod, som botar 
hvarje ~kada, som stillar hvarje oro. Källan j imzs. 
Hvarför är du då icke ren? Hvarför är du då 
icke fri? Hvarför kommer du icke med din stolt 
het, din fåfänga, din afund, din äre",juka under 
blodet? Villdl,l icke ännu släppa de främmande 
gudarne ? Ack.. just detta är orsaken, hvarför så, 
mänga Guds barn lefva ett lif af så föga Välsignelse, 
hvarför de bära så föga frukt. De yilja icke skilja 
sig från sina afgudar, de vilja icke med det, hvari 
de äro bundna, komma fram till blodet för att 
blifva rena. De sjunga väl: 

"Jesus. med din kärlek fyll mig, 

Blir du sj .ilr för hjårtat allt, 

Låt ej lll gon jordisk afgud 

Skymma bort din korsgestalt ! " 


Men när Herren börjar bryta ned afgudarnc, 
då ropa de: »Nej, Herre, sluta!» Se, argudarne vilja 
de icke mista! 

»Skaffen bort ifrån eder de främmande gudarne, 
renen eder och byten om edra kläder /» 

Kläderna äro en bild af vår vandel. Denna 
måste blifva helt och hållet en annan. Vår rätt 
färdighet är, som skriften säger, lik »en befläckad 
klädnad ». I en sådan kan man icke bestå inför 
Gud. Den , som i en sådan klädnad vågar sig fram 
i Guds närhet, får höra det ordet: »Min vän, huru 
kom du härin, då du icke har bröllopskläder? Binden 
hans händer och fötter och kasten honom i mörkret 
utanför J,) - Vi måste »byta om våra kläder. » Vi 
måste blifva iklädda de hvita glänsande kläderna, 
som äro de heligas rättfärdighet. Vi måste få rena 
kläder liksom öfversteprästen Josua, om hvilken det 
talas i Sak. 3 kapitel. 

När Jakob hade talat, såsom han gjorde, till 
sitt hus, »drl.», heter det, »gåfvo de åt Jakob alla 
de främmande gudar, som vora i deras ägo och ' 
sina öronringar.» De vore lydiga. Sedan bpredde 
de sig att möta sin Gud. 0, att du gjorde på 
samma sätt! 0, att det äfven om dig hade kunnat 
sägas, redan innan du gick öfver tröskeln till det 
nya året: .D/l!:aJ' du' honom de främmande gudar, 
som vara i din ägo, och dina öronringar!:o Ack, att 
Guds barn gjorde sig af med al/a främmande gudar, 
och att dc ätven skilde sig frånsina öronringar, d. v. s. 
bure fram sina smycken och alla onödiga prydnader 
såsom offer åt Herren, så att de också i sitt yttre 
skilde sig från världen! 0, att Jesus allena blefve 
de sinas Herre, att han för dem blefve vännen framför 
andra vänner! Då skulle han kunna välsigna dem. 
Sedan Jakob talat öppet och klart med de sina, 
då välsignade Gud honom, då gaf han honom här
liga löften. 

Vill du blifva väl,ignad? J ag tror, att du gärna 
vill det. Se här är vägen till välsignelse: ,S!:(ljfen 
uudan de /i-ä11Z1JZande guda1', so III äro ibland eder, 
odt 1'tf llell ede r och by ten OJ1/. edm kläder I» -- Vill 
du göra det? Då blir det nya året för dig 

Ett välsignadt nytt år. 

Ett och annat från Kina. 
Af A ugust Berg. 

Det i september mänad föröfvade bombattentatet i 
Peking- har hos kineser och utländingar väckt den största 
förvåning- såväl som förskräckelse. 

Som bekant har kinesiska regering-en nyligen upp
dragit åt fem högre iimbetsmän att företag-a en resa till 
Eun >pa för att studera riksclagsväsendet, regering-ssätten, 
ämbetsmännens stallning m. m. Detta steg från regeringens 
sida, närlllast föranledt af H. E. Tuan-Fang, var ett 
ofantligt stort steg framät i den rätta riktningen. Lyck
ligtvis misslyckades attentatet, och ehuru nfigra offer kräf·· 
des, bland dem föröfvaren af dådet, undsluppo de, fit 
hvilka det var riktadt, med några mindre sär och skråmor. 
Man behöfver icke söka långt efter orsaken till illdädet. 
H. E. Tuan-Fang har utan tvifvcl rätt i sin uppfattning, 
n:11' han till sympa tisera nd e vänner i Shanghai telegrafera r : 
»Nidingsdfldct ar ett resultat af det r;ldandc motståndet 
.till upprattande af en stabförfattning och ar att på det 
högsta beklaga. ". 
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Man har så länge vant sig vid att br-trakta Kina 
som saknande all slags nationell samhörighetskänsla, att 
ett sädant steg som detta förefaller nästan omöjligt · för 
ett folk, sä känslolöst och slött. Och likväl saknas icke 
tecken till stundande förändringar. Nationalkänslan, ehuru 
ung, är dock kraftig och i tilltagande. 

Boycotten emot den amerikanska industrien var ett 
märkvärdigt bevis pä hurusom de olika provinsernas be
folkning, kustbefolkningen och invänarne i det inre af 
landet lade åsido alla fördomar och förutfattade meningar 
och gjorde gemensam sak. .. 

De mänga demonstrationerna vid början af rysk
japanska kriget rörande Mandschuriets öde voro tecken, 
som pekade ät samma häll. De öfverallt gjordaJörsöken 
att erhälla kontroll öfver det . sig mer och mer utgrenande 
järnvägsnätet äro ocksä tecken till en uppvaknande national
stolthet. 

Endast för nägra dagar sedan bekantgjordes, att alla 
vicekonungar och guvernörer en gång hvarje är skola 
samlas i Peking för att deltaga i öfverläggningar med 
centralregeringen. . Allt detta är första början till en~ny 
tingens ordning. 

Förloppet vid själfva bombattentatet i Peking var i 
korthet följande: Vid middagstiden den 24 september, 
just som de fem delegerade skull~ stiga på täget för att 
fara till Tientsin och en stor skara människor var samlad 
för att säga dem farväl och bevittna affärden, kastades 
en bomb in i den vagn, i hvilken de befunno sig. För
öfvaren, en livreklädd betjänt och tre andra tjänare blefvo 
dödade. Åtskilliga andra tjänare samt några barn blefvo 
särade. . Af ämbetsmännen blefvo H. E. Shao-Jing, Tsai, 
Tseh, U Ting-fang och Tuan-Fang mer eller mindre 
särade men ingen farligt. Järnvägsvagnen fördärfvades 
delvis. Ehuru de flesta af regeringarnes sändebud voro när
varande, skadades likväl ingen ntländing. Resan blef 
uppskjuten men icke slagen ur hägen. 

* * * 

Från och med nästa är kommer Kinas uräldriga 
examenssystem, som fordrade, att alla lärde skulle läsa 
samma kvantitet af uråldriga klassiker, som deras förfäder 
gjort under ärtusenden, oberoende af hvilken plats de än 
mände bekläda, att upphöra. Skolor efter västerns mönster 
och af olika grader skola öfverallt upprättas. 

1898' var detta ett af Kuang- Hsiis många reform
förslag, som då kostade honom hans tron och nära pä 
hans lif. Nnhar timvisaren äter flyttats framåt, denna 
gäng pä inrädan af den f. n. mäktigaste mannen i Kina, 
vice konungen i Ch'ili, H. E. Yuan Sh'i-k'ai. 

. 77Blomsterberget. 77 
Med · hjässan högt lyft öfver floder, fält och terrass

formigt utskurna odlade kullar erbjuder Huasan en ståtlig 
anblick för de karavaner, som pä de stora sträkvägarna i 
Honan, Shansi och Shensi längsamt glida fram mot det 
viktiga färjstället vid Gula flodens stora krökning. Huasan 
(blomsterberget ellet det blommande berget) är också ett 
af Kinas fem - heliga berg, ryktbart säväl för de många. 
gudomligheter, som där tagit sin boning, som för sina 

branta stupor, sin vilda skönhet och sin härliga grönska. 
Vid dess fot hällas ärligen tvänne marknader, till hvilka 
resande infinna sig frän långt aflägsnatrakter. Hl samma 
gäng de pä marknaden söka all mÖjlig vinst för denna 
världen, hoppas de ocksä kunna .samla meriter för den· 
kommande genom att bestiga berget och ofta med fara 
för lifvet klättra upp till templen pä de högsta spetsarna 
samt till de grottor, som äro uthuggna ur de ofta nästan 
lodräta bergväggarna. I dessa tempel och grottor, hvilkas 
uppförande och uthugganqe kostat mera tid, krafter, skick
lighet och tälamod, än vi -kunna föreställa oss, trona nu 
gudomligheternå (vanligen förfärdigade af murbruk samt 
förgylda). Framför dem göra tillbedjarne »ko-toul>, tända 
rökelse samt offra gäfvor, bestäende af penningar och 
matvaror. Rika personer kunna säsom offer gifva ända 
till tusentals kronor. 

Utom vid · marknaderna besökas templen ständigt af 
pilgrimer frän hela landet samt af sädana, som här ut
bedja sig hjälp för sjuka, liksom af förbiresande, som 
gärna vilja lägga ett besök pä det heliga berget till sina 
minnen för lifvet. Förr var · det vanligt att inför gudarna 
göra löften; en lofvade t. ex., att om blott hans far.eller 
mor kunde bli frisk, ville han gifva sitt lif. Han kastade 
sigsä utför en af de branta stuporna. Numera är dock 
hvarken trori pä de gamla gudarna eller vördnaden för 
föräldrar sä stark, att nägon p1l. detta sätt kastar bort 
sitt lif. 

I en gärd, tillhörig ett · af dessa -tempel, hade vi, 
n§gra bröder, i sommar slagit oss ned för att »undfly 
hettan» . Vi gjorde ett besök i templen pä de högsta 
topparna. Ibland utgjordes vägen af hundratals trapp~ 

steg, inhuggna i den branta bergsidan. Med hjälp af 
järnkcttingar, som sutto fastnitade vid sidorna, klättrade 
man upp och ned; men ve den, som räkat slinta! Vär 
lärare tappade modet och stannade pä halfva vägen. Det 
var en intressant färd, och den belöning, som gafs oss i 
utsikterna däruppe, glömma vi nog aldrig. Vi befunno 
oss tillsist (i juli m1l.nad!) i ett fullkomligt nordiskt klimat 
med furor, björkar och ekar, plockade smultron och björn
bär, ströfvade omkring i »svenska» skogar och hvilade pli 
»svenska» gräsmattor. 

Under sommaren hade vi tillfälle att närmare lära 
känna de mänga prästernas lefnadssätt och religiösa upp
fattning. De flesta templen tillhöra taoistsekten, som här, 
i synnerhet vid marknaderna, inhöstar stora rikedomar. 
Ett mera ofruktbart lif än det, som dessa präster föra, 
har man sv1l.rt att tänka sig. De flesta hafva blott till 
mål att fä tillbringa sina dagar L ro, utan bekymmer för 
sin titkomst, och äro totalt blottade pli alla religiösa in
tressen. De föreskrifna dagliga ceremonierna i templet 
utföra de frän varande och mekaniskt. Det yttre skenet af 
fromhet och värdighet äga de nog. . Men invärtes äro de 
fulla af girighet, hvilket jag ganska kännbart fick erfara 
vid uppgörelsen för logiet. 

En och annan ~gudfruktig» stöter man dock p1l.. En 
sädan är gamle Chang. Aldrig i sitt lif har han smakat 
kött, olja, ägg, lök eller vin, ej' heller rätter, som inne
hällit. dessa saker. Allt ifrän ungdomen har han töljt 
dygden och hoppas nu kunna samla så mycket meriter, 
att han tiil slut skall anses värdig vinna dess. lön: inträde' 
i Nirvana. När han nått detta mäl, skall han här pä 
jorden vara höjd öfver alla mänskliga lyten och · befriad 
frlin alla de brister (okunnighet, sjukdom, m. m.), som 
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tvinga människan att kräla i gruset. När tiden är inne, 
skall afven kroppshyddan genomträngas af det fullkomlig
hetslif, som bor därinne, och han skall, nu en odödlig 
genius, lösgöra sig frän jordebanden och fritt svinga sig 
upp i den blä etern till evig sällhet. 

För att öka sitt <;lygdemått har Chang redan genom
vandrat 13 af Kinas 18 provinser, besökt alla heliga berg 
och tillbedit alla bekanta gudomligheter. För att bJifva 
herre öfver ~itt hjärta öfv'ar \lan sig med »meditationer». 
Dä sätter han sig med benen i kors, ögonen slutna och 
händerna hvilande i knäet och kvarblir i denna sUilJning 
flera timmar, ja, ibland, enligt hvad han sade oss, i flera 
dagar. Under denna tid lösgör han helt och hållet sin 
ande frän denna värld; det närvarande försvinner, och 
han uppgär i det Oändliga. Meningen är att göra detta 
tillständ af frigörelse alltmera konstant. Dä hjärtats alla 
böjelser och begär (de goda såväl som de onda) utsläckas, 
har man frid och beröres icke af världens äflan utom
kring . . Chang är .nu mönstret för en helig man. Så noga 
är han med sin vandel, att en kvinna icke ens får sy 
eHer laga hans kläder. Pä sina vandringar medför han i 
packningen sitt eget lilla kokkärl, pä det han ej må bli 
förorenad af andras grytor. Nöjd och beläten framlefver 
han sina dagar. Aldrig har han gjort en mask förnär. 

Men hvad är detta för slags fromhet? Att komma 
ifrån världen och lifvet, det är miilet för aH deras sträfvan. 
Jag talade ofta med Chang om honom, som kom för att 
gifva världen lij, ja, öfvernog. Men detta tal vann intet 
insteg i hans egenrättfardiga hjärta. Den skatt af dygd, 
som han alla dessa är hopsamlat, vill han för ingenting 
'i världen släppa af: en sY1tdarc vill han visst icke räkna 
sig vara. Trots all sin klokhet och världserfarenhet var 
han i' andliga ting . sä förvillad, att han nästan med hän
förelse kunde berätta för oss de mest vidunderliga historier 
om forna helgon och deras bedrifter, till dess de för
vandlats till odödliga. 

En annan sida af taoismen får man se i de be
svärjelsescener, som prästerna tillställa för att befria af
lidnas själar från de kval, som de pästäs lida i de onda 
andarnas händer i underjorden. Den af prästerna, som. 
är medium, manipulerar vanligtvis så, att den aflidnas 
efterlefvande, genom 'hans under extasen afgifna allt 
hemskare rapporter, hart när bringas till förtviflan och 
i sin ängest göra hvilka offer som helst för att an skafta 
den summa, prästen-mediet förklarar nödvändig för att 
förmä de onda andarna att släppa sitt offer. 

Sådana äro Kinas bästa andliga ledare. Konfucianismen. 
befattar sig icke med kinesens religiösa känsla; buddismen 
är ännu mera förfallen än taoismen. 

Herren har nu lämnat fältet ät oss - Jesu lärjungar. 
Skola vi i tron intaga landet för Herren, eller skola vi 
säga, att jättarna äro oss aHtför starka? J esus säger: 
>Älsken I mig, sä hållen mina bud.» Hans sista bud 
var: »Gån ut och gören aHa folk till mina lärjungar.» 
Han sade icke, att vi blott skulle verka bland de oom
vända pä den plats, där vi bo. Nej, så länge det ännu 
finnes hednafolk, är det församlingens uppgift att utbreda 
evangelium äfven bland dem. 

Huru är det möjligt, att du, som är en Jesu: lär
junge, kan i 1'0 njuta af allt ditt goda, då Mästarens sista 
ord i dessa dag'ar så kraftigt återljuda från dem, som 
redan begifvit sig ut i striden i Kina, men som svikta 
under bördan? Kom och hjälp oss, och du skall ' blifva 

välsignad af. milngen, som utan din hjälp mils te dö i sina 
synder utan kunskap om lifvets väg! 

Httgo Linder. 

)V1eddelanden 
" från..........a _ _ ~ Redaktionen. 


Den 4 november anUinde systrarna .1udit Gustafsso1l 
och Glga AMman lyckligt till Shanghai, och skulle de 
enligt bref därifrån en vecka senare resa upp direkt till 
missi:msfältet i sällskap med missionär I-:lalme. Denne 
hade rest ned till kusten med sina två äldsta gossar och 
Mories Bergling, hvilka för sin uppfostran skulle sändas 
till Sverige. Fröken Thora .Hattrem, som skulle resa hem 
till Norge, hade godhetsfullt lofvat att under resan 1l.taga 
sIg de tre små gossarne. 

Ressällskapet fick ännu en medlem, i det fröken 
Signe · Lagergren, ehuru betydligt bättre till sin hälsa efter 


. genomgångna operationer, biet tillådd att f. n. icke åter

vända till missionsfältet i norr utan åtminstone något är 

vistas i Sverige. 

Några dagar före jul ankommo fröken Lagergren och ' 
gossarne Hahne till Sverige och fröken Hattrem jämte 
Mories Bergling till Kristiania. 

* * 
Om vär syster Emma A1tdcrssons tillstånd har ännu 

ett meddelande ingått frän Mrs Jane Guinness, skrifvet 
efter ett senare besök pil sjukhuset. Febern var äfven 
dä mycket hög. Dock hoppades läkaren, att hon skulle 
gå igenom. Hon var vid Mrs Guinness' besök nästan 
redig, sade, att hon nog tyckte, att Herrens vägar voro 
underliga men visste, att de voro kärlek. Till alla vänner 
bad hon . om sin hälsning. 

Af kalendern »Hans stjärna i Östern » finnes ännu 
ett antal ex. kvar. 

~t;Wdel~~~~ 

-?-~~ ~ r::== )7- -........., . 


Höstmissionsmötet i Hanch'eng 

började den 8 september med förhör af katekumenerna för 
sluten krets, hvarvid dopet5 betydelse närmare utlades 
för dem, som ansågos beredda att mottaga det. Guds
tjänster för allmänheten höllos den 9:de och lo:de. På 
f. m. den lo:de förrättades dop inför en stor . människo
skara. Såväl mandariner som mandarinsäner åsågo det. 
Elfva personer döptes, 6 män och 5 kvinnor. Den äldsta 
ibland dem, en 73-ärig kvinna, lämnade ut sina afgudar 
för 3 år sedan vid Sigrid Bengtsons första besök i hen
nes hem. 

Den yngsta i dopsl:aran, en 18~åring, dotter till en af 
våra evangelister, bier strax före dopet utan någon å.t
gärd från vär eller föräldrarnes sida och det t. o. m. pä 
det artigaste sätt frigjord från en tidigt ingången förlof
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ning med en hednisk gosse om 14 är. 0, hvilken nfid! 
Huru. prisa vi ej Herren därför. 

Den lärdaste ibland dem, vär husvärd i Ho-iang, är 
fil. kandidat, son till en f. d. professor, har grundliga 
kunskaper och är mycket aktningsvärd. Den olärdaste 
ibland dem, vär ladugärdskari och vattubärare, är oför
mögen bäde att läsa och skrifva, men lefver ett kristligt 
lif, sä längt vi kunnat se under hans tjänst hos oss. Sä 
var det tvänne äkta par, som beslutat följas ät pä den 
nya vägen, och därtill 3 personer, som hvar för sig 
i 3 nya hem vt\.gade bli den förste, som tog korset pä. 

Icke heller ha deras kors varit lätta. En af dem, 
en gammal kvinna med en odåga till son, har af denne 
fätt lida mycken försmädelse för sin tro på: Kristus och 
sina gudstjänst besök i vårt kapell. En af de andre, en 
ung, oförskräckt man frflD Ho-iang har i sitt hem och 
sin by aflagt det härligaste vittnesbörd och därför fätt 
vidkännas både hugg och slag af sin gamla, ovanligt 
karska mor. Tänk dä, hvilken seger, när han fick sin 
mor med den 6 mil långa vägen hit och än mer, när 
Guds Ande förmådde henne' att stä upp under en guds
tjänst, bekänna synd samt begära vära förböner! 

Den 3:dje, en man om 33 år. hvilken vant volontär, 
handlande och skollärare, men sista året tillsammans med 
en yngre broder skött jordbruket för sina föräldrar, blef 
med sin hustru och sina barn utdrifven från hemmet, 
därför att han ej upphörde att om söndagarna gä den 
fem fjärdingsväg länga vägen till vära gudstjänster. 

J ag har nu antagit honom som kolportör för Brittiska 
och Utländska Bibels~Hlskapet och hoppas i honom snart 
ffi. en god medhjälpare. 

Vi blefvo ledsna, när fyra kallelser till engelska och 
svenska bröder att komma till vär hjälp under mötet 
besvarades nekande. Men Herren vände vär sorg i gläcije, 
i det han utströdde mer välsignelse under detta missions
möte än under mänga föregäende. Lofvadt vare hans 
namn! 

Den 1 1 :te på morgonen upplöstes efter bön och 
ordets predikan det ,offentliga mötet. Därpä samman
trädde församlingen. Sedan den hälsat den nya hjälp
truppen om 1 I personer hjärtligt välkommen, stärkte vi 
föreningsbandet genom firandet af Kristi död. Det var 
en skön stund. Efteråt nämndes af församlingen kandi
dater för nästa dop; 18 rekommenderades. De äro i 
noten, men den är ännu icke dragen i 'land. Käre vän, 
kom oss till hjälP med dina böner! 

Vi hå:lla nu pä att samla vära gossar till skola. 
Opieasylen ha vi just öppnat. 3 patienter ' ha redan 

kommit, och mänga flera vänta vi denna vinter. Asylen 
är det bästa fiskredskap, vi ha i Hancheng. Af de I I, 

som denna gäng döptes, voro 5 opiepatienter, hvilka i 
asylen kommit till tron. Af de andra var en dotter till 
en f. d. patient, en annan hustru till en sådan. Äfven 
de äterstäende kunna delvis betraktas säsom frukter af 
asy larbetet. 

Bedjm med oss, att denna 7Jinlers a.:;'larbele må bära 
rikare frukt ätt någon föregående! 

Hela detta år har jag sträfvat för att få: öppna gatu
kapell och särskildt under sommaren uppbjudit all energi 
därför, dock utan res'ultat. Flera gänger har uppgörelse 
varit träffad och ha kontrakt varit skrifna, och likväl har 
saken icke kommit till ständ. 

Satan är uppenbarligen rädd för att släppa oss in 

på lifvet - därför gör han allt för att hindra oss. Vi 
bedja och hoppas, att det ej skall dröja mänga dagar, 
förrän den första segern skall vara vunnen. Bedjen med oss! 

Ett från djupet gäende tack vilja vi ock säga de 
vänner, som satt oss i stånd att bÖlja gatukapellverksam
het. Och till alla säga vi: Tacken med oss Herren och 
lätom oss samfäldt upphöja hans namn! 

Hancheng i oktober 1905. 
Rob. Berglillg. 

Utdrag ur brer. 

Tungchow-fu den 16 oktober 19°5, Shensi, N. China. 

Värt höstmöte har nyss ägt rum. Det var gemen
samt för hela Tongchow-distriktet (om värarne ha vi flera 
möten ute i de olika smäförsamlingarna). Det var ett 
godt möte, och Herren var ibland oss. Oaktadt det 
kom att sammanfalla med höstsädden (denna har näm
ligen i är blifvit försenad till följd af uteblifvet regn. som 
dock nu kommit), samlades väl ett 60 il. 7o-tal församlings
medlemmar och »sökare». Redan pä fredagsmiddagen 
ankommo flere, och under eftermiddagens lopp kommo 
smä grupper frän olika håll. Nar man passerade »fram
gården» - g'irden närmast ~atan - hörde man ock 
deras: »p'ing-an muh-sI» (Guds frid, pastorn l). Pä kvällen 
hölls aftonbön af tältpredikanten Li; en af våra basta och 
mest helhjärtade kristna. Han läste texten om Sakkeus 
och manade samtliga att under dessa dagar följa Sakkei 
exempel, att sätta som sitt mäl att »vilja se Jesus ». 
Först dagen därpä började det egentliga mötet, dä jag i 
anslutning till nägra smä traktater om väckelsen i vrales, 
som förut utdelats, framhöll vikten af Andens verkande 
genom arbetarna samt möjligheten af och löftet om hans ut
gjutande. Efterät utdelades kort, som de kunde lägga i 
sina biblar, påminnande om daglig bön i detta syfte. 
Efter frukosten predikade broder Linder öfver ämnet : 
»församlingen», dess karaktär, utveckling, uppgift och plikter 
m. m. Detta var just ett ämne, som passade för de 
närvarande förhällandena. Härunder päpekades kraftigt 
för männen vikten af att undervisa sina hustrur, hvilka 
i allmänhet ej kunna läsa och äro mer eller mindre 
okunniga i evangelium, samt af att sända sina barn ' 
gossar och flickor - till vära skolor. Härefter följde dop
förhör och dop, hvarvld 5 män och I kvinna intogos i 
församlingen. Dopakten skedde pä vär inre gärd, där 
dopgrafven är belägen. Det var en stärimingsfull och 
högtidlig stund, som helt visst för dopkandidaterna själfva 
kommer att bhfva ett lifslängt minne. 

Pä eftermiddagen hölls församlingsmöte, dä hvarje
handa frägor diskuterades såsom predikoturerna under 
söndagarna pä de olika platserna, skoIfrägan, församlings
tjänarnes plikter, söndagsfirandet m. m. Flera af frågorna 
hade sina ömtåliga beröringspunkter och mäste person
ligen tillämpas, men Gud gaf broder Linder mycken nåd 
att tala »som från Gud». Pä kvällen hölls kollektmöte, 
då öfver 10,000 cash (omkring 22 kr.) insamlades, mer 
än betäckande mötesutgifterna. 

Söndagen inleddes med morgonbön af evangelisten 
Kao, »församlingens, äldste». Han talade s1isom nästan 
alltid varmt och innerligt. Pä förmiddagen samlades vi 
för första gängen i det hus, beläget i stadens syclvästrq. 
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de l, h~arest broder L inder efter sitt förestående giftermål 
skall sI ll. sig ned, och där vi ffi.tt ett större och lämpligare 
kapell. Detta skulle nu på söndagsförmiddagen inlvigas. 
J ag talade först för de troende om »tjänandet1J, dess 
plikter, förmäner och möjligheter, hvarefter själfva invig
ningsakten ägde rum inför en ganska talrik skara, dels 
mötesdeltagare, dels utomstfiende inbjudna. Hugo Linder 
talade om ändamftfet med det kapell, som nu öppnades, 
samt 0fvergick sedan till liknelserna om det borttappade 
fåret och den förlorade penningen. Ja, vår innerliga 
önskan är, att många ~borttappade» mfi i denna nya 
predikolokal bli återfunna och äterförda till den gode 
Herden. 

Hl. eftermiddagen följde nattvardsgfing och ännu ett 
samtal om församlingstjänandet,hvarefter pfi kvällen ett 
allmänt säng- och vittnesbördsmöte ägde rum. Mänga 
verkligen dyrbara vittnesbörd afgäfvos därvid, vittnande 
om Herrens ledning såväl som om Andens verk i enskilda 
hjärtan. Af fleres berättelse om huru de kommit till tro 
pä sanningen fingo vi ock bevis pä välsignelsen och frukten 
af våra kinesiska bröders tält- och predikoverksamhet. 
Under större delen af det gångna äret hafva 4 a s af 
dem rest omkring till marknader och pä allmänna samlings
platser samt från bittida till sent för skaror eller enskilda 
predikat evangelium samt slUt traktater och bibeldelar. 
Deras arbete är ingalunda lätt, ty af den »gensägelse» 
och det förakt, som ofta följer evangelium, hafva de fätt 
smaka ej sä litet. Jag vill särskild t bedja om missions
vännernas förbön för dessa vära bröder och medarbetare. 

Tidigt på måndags morgonen följde uppbrott, dä 
»!lVar och en gick hem till sig», som vi hoppas »stärkt 
i anden». 

Vi ha nu det härligaste höstväder, och landtbrukarne 
ha snart slutat sin höstsädd. Ehuru det blifvit pägot. 
sent, har sädden dock kunnat ske under ganska gynn
samma omständigheter, hvilket lofvar godt för nästa är. 

Herren är med oss. 

I Herren förenade 
Jakob Bölling. 

Axplock från fältet. 
Säkert skall det intressera Sinims Lands läsare att 

höra, det den kvinna, som i Tungchow döptes vid höst
mötet, var hustru till den käre gamle Ma, mannen med 
de stora glasögonen, som förut mången gäng i tidningen 
omtalats, och som så troget vittnat om sin Herre. Vi 
kunna lätt tänka oss hans glädje, då han nu riktigt fått 
sin gumma med sig. 

Strödda meddelanden. 
FrivilHg1'örelsm bland studenterna. Är J 902 ut

gingo 2 J J studentfrivillige såsom missionärer till hedna
värIden. Är J 903 steg antalet till 2 J 9 och J 904 till 
293. Dessa unga missionärer hafva utgått i 42 olika 
missionssällska p. 

Ett St01·t missionsfält är i sanning Kt·na. Enligt 
sista folkräkningen lär detta land hafva en folkmängd på 

432 millioner människor. Göra väl vi hvad vi kunna 
för evangeIii utbredning bland denna stora shra af 
odödliga själar? 

iVy 11lZSStOn t Mandsclmn·et. Den skotska frikyrkan 
har beslutit att upptaga mission i norra delen af detta 
land i en provins, som är öfver 7,000 kv.-mil stor och 
bebodd af öfver 3 millioner människor. Hittills har 
denna del af lVIandschnriet icke haft några missionärer. 
Men nägra få infödda kristna ha banat vägen, så att 
befolkningen är vänligt stämd och på mänga platser ut
tryckt sin önskan att erhålla undervisning i kristendomen. 

01!wända kannibaler. D:r J. G. Paton, Nya He
bridernas apostel, skrifver frän detta fält: Herren har 
gifvit oss omkring 17,000 omvända bland de hedniska 
kannibalerna, af hvilka vi ha uppfostrat 330 till lärare 
och predikanter, som nu biträda oss i vårt arbete. 

Ett missiollsjttbileu1!l firades med stor högtidlighet i 
Köpenhamn den 29:de och 30:de november med anled
ning af att jämt två hundra år dä hade förflutit sedan de för
sta lutherska hednamissionärernas utsändande. 

Den 29 november f70S afreste nämligen ~de kungL 
.danska missionärerna» BartolmJIms Ziegenbalg och Henrik 
Pliilschatt till den danska kolonien Trankebar i Ostin
dien. Härmed börjades äfven den evangeliska missionen 

det folkrika Indien. 

Väckelserna t' Engla1zd. Den 28 nov. voro omkring 
J 0,000 personer samlade i Tournament Hall i Liverpool 
för att säga farväl till evangelisterna Torrey och Alexall
.der, som efter en treårig vistelse i England och Skotland 
skulle återvanda till Amerika. Det tros, at! omkring 
JOO,OOO människor genom dessa bröders af Herren sfi 
rikt välsignade verksamhet under dessa tre år ha kom
mit till en lefvande tro. 

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

Tacksägelseämne1l: att Herren under det gängna året på 
ett alldeles särskildt sätt välsignat missionens arbete: verk
samheten på stationerna, bland de sjuka, i skolorna för 
barn och i evangelistskolan, i opieasylerna, under prediko

. resorna och på mötena. 
Att inemot ett JOo-tal infödda på de olika statio

nerna genom dopet kunnat införlifvas med församlingen. 
Att folket så beredvilligt lyssnat till evangelium, att så 
m5.nga begärt undervisning, och att tillfällen gifvits att 
utvidga arbetet. 

Att Herren under oroligheterna i somras bevarade 
våra syskon, sä att ingen skadades till sitt lif och att 
verksamheten icke behöfde afbrytas. 

Att hälsotillståndet blanc! missionärerna under det 
gfingna året varit jämförelsevis godt. 

För de nya arbetare, som kunnat utsändas. 
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BöneämnC1i: En ny utgjutelse af Anden äfver sä
väl våra missionärer som deras infödda medarbetare. Att 
de nydöpta må blifva bevarade, och att de äldre för
samlingsmedlemmarne må blifva mer ifrio-a .att träno-ao o 
djupare in i sanningen och mer nitiska i att söka vinna 
andra för Kristus. . 

Att Herren i vårt land måtte bland sitt folk fä ut
gjuta mer af böttens ande och uppväcka till mer tro, 
kärlek, uthållighet och villighet att tjäna, sä att icke hans 
verk af brist pä medel mä behöfva afstanna. 

Att vår syster Emm'a AttdersS01t mätte blifva ftill t 
äterställd. 

.M issionsfest 
hälles Trettoridag jul kl. 6. e. m. å K. F. U. M:s lokal 
(Norrlandsrummet), då äfven sparbössorna för 1905 in
lämnas och nya utdelas. Föredrag af missionär E. Folke 
m. fl. 

Bokanmälan. 
Pastor Hsi. En af Kinas kristna. Af fru Howard 

Taylor, f. Geraldine Guinness. Bemyndigad öfversättning 
af d:r A. B. Beskow. Pris pr häftadt ex .. 3 kr. 

Att detta arbete öfversatts till vårt språk och nu· 
erbjudes missionens vänner i Sverige, mäste storligen gladja 
hvar och en, som läst »Pastor Hsi» pä originalspråket. 
En mer · fängslande och pä uppbyggelse rik missionsbe
rättelse än denna kan svårligen uppletas på något språk. 
Arbetet har pä det varmaste förordats af de främste mis
sionsveteraner och har bland engelsk-talande missionsvän
ner; erhällit en Sällsynt stor spridning. Det. utgör också 
en säval till innehållet nykter och sann som till formen 
talangfullt och sympatiskt affattad skildring af kampen 
mellan ljus och mörker på världens folkrikaste missionsfält. 

Vi ställas liksom ansikte mot ansikte inför icke blott 
de yttre förhållandena, utan ock inför de inre verkligheterna 
i. missionsarbetet, och fä ett öfverväldigande intryck af 
ondskans andemakter i Kina; vi erhålla en klarare in blick 
än någonsin i de faktorer, med hvilka missionärerna där 
ute ha att räkna, missionsvänuerna ofta ovetande. Med 
spänd uppmärksamhet följer lasaren händelsernas utveck
ling och ser nästan under bafvan, huru het och »Iång
varig» striden är, men ock med glädje och hopp, huru 
»Davids hus - Jesu Kristi rike - blir allt starkare och 
starkare.» 

De exempel på sann omvändelse, som skildras, äro 
släende typiska samt belysande för en hednings öfver
gång från död till lif. Det är gripande att bli förflyttad 
in i den hedniska tanke- och känslovärlden, och erhålla 
vi därigenom den hjälp, vi sä ofta önskat, till att förstå 
dem, för hvilkas frälsning vi · bedja och arbeta. 

Den kristna församlingen i Kina framstår i sin rätta 
belysning genom de många exemplen pä Inre och yttre 
kamp, tillfälliga nederlag, bestående segrar och danandet 
af kristliga karaktärer. Knappast n~gonsin ha vi ur det 
verkliga Jifvet erhållit bättre illustrationer till texten: »Detta 
är den seger, som har öfvervunnit världen, vår tro.» 
Huru »himmelrikets nycklar» användas i vår tid, däraf få 
vi ock flera trosstärkande bilder. 

Ur det rikhaltiga innehållet fästa vi uppmärksamheten 
särskildt vid följande: Missionssinnets uppvaknande; visdom 
från Gud i svåra lägen; praktisk bibeltolkning och offer
villighet ; huru penningen blir en tjuf; kärlekens seger; 
tjänandets välsignelse; öfvervinnandet af fördomar; bönens 
makt och praktiska betydelse; helvetets portar församlingen 
icke öfvermäktiga m. fl. 

Vi tillönska boken »Pastor Hsi» vidsträckt spridning. 
Må vi bedja Herren välsigna hvarje exemplar till ökad t 
intresse och ljusare förhoppningar bland missionens vänner! 

. 	 J. R-n. 

}1nmålan . 

»Sinims Land, 
Missionsblad för Svenska M'issionen 

i Kina.» 

. Då nu SZltzlllS Land härmed anmäles till pre
numeration för är 1906, få vi meddela, att den för
ändring skall vidtagas, att tidningen med detta års 
början utkommer med tvänne nummer i månaden, 
nämligen den I och 15. . 

Genom tidningens utvidgning blir det Redak
tionen möjligt att göra den mera innehållsrik och 

.	omväxlande. Dess hufvudsakliga uppgift blir äfven 
hädanefter att redogöra för lIlzssz"onen i Kina. Följ 
aktligen komma meddelanden att ingå rörande såväl 
förhållandena z· -allmänhet ute z· I{:zlza som vårt 
e!{ef JJlzsszonsjält, såsom uppsatser om rllZsszorzelz, 
brif från 71tzsszonärerna, små skzsser från de olika 
stationerna samt zllustratz"rmer. Vidare komma att 
i tidningen införas 1Jl zsszonsjöredrag- eller andra 
smärre artzldar, rifsedda hl! väckelse och uppb)'!{
gelse, strödda underrättelser från andra fält samt 
berättelser från JJtZsszonsvärldcn. Liksom under 
föregående år komma särskilda ·tacksä!{else- och 
böneämnen 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 är, hvartill kommer 
postporto med 35 och 25 öre, då prenumerationen 
sker på posten. 

PrenumerantsamIare erhålla hvart 6:te ex. gratis, 
när de insända rekvisition direkt till redaktionen, 
som då betalar postportot. När mindre än 5 ex. 
tagas. bör prenumerationen ske på posten. 

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

Profnummer sändas på begäran. Adr. 8 Malm
torgsgatan, Stockholm. 

Stockholm december 1905. 
Redaktzoncn. 

Redovisningen inflyter hädanefter i det nummer 
af S. L., som utkommer den 15 hvarje mänad. 
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Bönens kraft. , 
Ur >Stilla samtal om l~önen" af A.]. Cordon. 

Guds hjärta har gripits· af en bitter smärta. 
Låt mig med dämpad röst angifva orsaken: En af 
hans skapade världar har fallit i synd. Men jag 
måste sänka rösten än mer; den fallne är vår egen 
värld. Ja, jag kan endast hviska fram det: det 
värsta af allt är, att det är af vårt eget fria val, 
som' vi blifvit, hvad vi äro. Men i stor barmhärtig
het har dock Herren med sin kärleks starka linor 
dragit somliga af oss tillbaka till sig, och nu få vi 
med jubel utropa: »Vi, som blifvit funna, kunna 
föra andra till Herren.l> Detta är Guds innerliga 
önskan och vilja. Hos oss borde också .detta vara 
ett behöf · så starkt, att det behärskade hela vår 
varelse. Och just för att detta skall kunna blifva 
vår erfarenhet, har Herren ställt en särskild kraft 
till vårt förfogande. 

Det gifves dock endast en väg, på hvilken denna 
kraft kan flöda in i vårt 1if, endast on - genom 
den Helige Ande. J a, han ·är kraften. Han tager . 
sin boning hos hvar och en, som öppnar sitt hjärta 
för Herren. Ifrigt spanar han efrer hvarje tilIfäIle 
att taga ett hjärta i besittning. Han träder ditin, 
så snart han blir in bjuden. Hans närvaro i hjärtat 
är ock ett lifsviIlkor för oss. 

Hos många bor han visserligen i hjärtat men 
utan att hafva fatt herraväjdet. Han bor därinne 
ej i egenskap af husbonde utan såsom gäst, d. v. s. 
han hindras i sin verksamhet, sa att han ej kan 
göra, h vad han vill. Där så är förhåIIandet, är 
man ej fuIIt utan endast delvis medveten om hans 
närvaro. ?I'Ien underordna dig honom fuIIkomligt, 
träd i nära gemenskap med honom, gif honom fritt 
rum, oth resultatet däraf skall blifva ett lif i kraft! 

Det gifves som sagdt endast en väg att komma 
i besittning af kraft: att vi låta den Helige Ande 
blifva härskare öfver våra lif. Men det gifves många 
utflöden för denna kraft, och jag vill här visa fem 
vägar, på hvilka den inneboende Anden uppenbarar 
sig själf och sin kraft: 

r) Genom våra lif, eller hvad vi äro. 
2) Genom våx;a läppar, eller hvad vi säga. 
3) Genom vårt tjänande, eller hvad vi göra. 
4) Genom våra medel, eller hvad vi ej i själf

viskhet behålla utan släppa ut i Herrens tjänst. 
5) Genom vår bön, eller hvad vi begära i Jesu 

namn. 
Det inflytande, vi utöfva på den plats, där vi · 

äro, kan vara af oändligt värde. Ett rent och oegen
nyttigt lif är af den allra största betydelse, och 
dock sträcker sig dess inflytande egentligen ej utom 
det område, där vi äro kända. Kraften af våra ord 
beror helt och hållet af vårt lif. De enklaste ord, 
uttalade med en stapplande tunga, kunna göra hjär
tan brinnande, därigenom :;ttt bakom dem ligger ett 
lif i Gud. medan den vältaligaste predikan kan för
klinga ohörd, därför att den talandes lif är ett lif i 

svaghet. Ett Villigt, verksamt tjänande kan vara 
af stor betydelse men dock icke af samma betydelse 

. som det omedelbara inflytande, hvilket vi utöfva 
genom vårt lif. Om de . medel, vi äga, skola blifva 
till välsignelse, beror helt och hållel på de mo
tiv, som bestämma vårt gifvande. Motvilligt offrade 
ägodelar eller sådana, som äro besmittade af synd, 
orena helgedomen. 

Det, som synes vara vårt svagaste medel, bö
nen, är emellertid det st;arkaste. Den kraft, som 
sättes i rörelse genom vår bön, är mäktigare än till 
och med kraften af ett heligt lif. Och, märk väl, 
den begränsas ej till en plats, utan den gör sitt in
flytande gällande på hvilken punkt vi vilja beröra 
i hela den vida världen. 

Min vän, hela vår planet kan bIifva ditt verk
samhetsfält. Du kan genom din bön lika verkligt 
vända människohjärtan till Gud i de långt aflägsna 
länderna Indien och Kina, som om du'själf vore där. 

Förstå mig rätt! Själf skulle jag betrakta det 
som den största förmån att personligen få tjäna 
Herren i något af dessa fjärran länder. Där är 
nöden störst, där är mörkret djupast, där äro be
hofven mest skriande. . Lycklig den, som får gå och 
får tjäna I-Ierren därute! Han är i tiIIfälle att låta 
Andens kraft utströ!1lma från sitt lif på aIla de 
sätt, vi nämnt, och dock är han äfven då, fastän 
missionär, hänvisad till blott en plats, om han ej 
förstår bönens väg. 

H var vi äro, kunna vi i själfva verket stå i lika 
omfattande förhåIIande till världen' som vår lVIästare, 
och borde våra hjärtan klappa lika varmt för alla 
som Jesu hjärta. Den, som riktigt lefver sig in i 
J esus, brinner "lika för hela världen, befinner han 
sig än i djupaste Afrika. Liksom den dyriamiska 
kraften sätter oss bönen i direkt kontakt med hela 
världen. Gå -därför in i din kammare, tiIIbringa där 
en stund ensam med Herren i bön för t. ex. Indien 
eller Kina, och du har uträttat lika mycket för H~r
ren i dessa länder, som om du själf varit där! Ar 
det så, då måste du och jag se till, att vi få flera 
sådana stunder i enrum med · Herren, än vi hittills 
haft. Genom din bön kan den traktat, som den 
svarte afrikanen just håller på att läsa, blifva lef
vande för hans hjärta. Din bön kan gifva kraft åt · 
missionärernas vittnesbörd. Den kan komma hed
ningarnes hjärtan att lyssna till budskapet, den kan 
förmå dessa arma hedningar, som träla under onda 
andars välde, som ligga bundna i synd och vidske
pelse,att lämna sig åt Jesus. Du kan genom din bön 
göra det lättare för dem att mottaga ordet och lefva 
det nya lifvet under de många förföljelser och lidan
den, som de hafva att utstå. . 

Men, invänder du, hur skall jag kunna göra 
något för hedningarna blott genom bötl, då jag ej 
därjämte kan utöfva något personligt inflytande på 
dem eller ens nft dem med min röst? J a, det per
sonliga inflytandet är ytterst viktigt, och Gud gifve, 
att vi mer beaktade dess betydelse, men, märk väl: 
Hvar du än befinner dig, uträttar du mer genom 
din bön än genom ditt personliga inflytande! Vore 
du t. ex. i Indien, vore det inflytande, du person
ligen utöfvade, ett plus till din bön. Och detta 
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vore ju något stort. Men antingen du 'är här eller 
där, må te du alltid först tillkämpa dig seg er på dina 
knän. Du kan aldrig komma fram utom på bönens 
väg i enrum med Gud. Endast på den vägen får 
din personlighet betydelse för ditt arbete. Du kan 
göra mer än bedja, sedan du bedit, men du kan 
egentligen intet göra, förrän du bedit. Här är det 
emellertid, som de flesta af oss oftast felat och ty
värr kanske ännu fela. Vi tycka oss göra den 
största nyttan genom ett idkeligt tjänande, och se
dan lägga vi till litet bön för att göra vårt tjänande 
kraftigare. Men låt mig med största eftertryck 
säga: detta är ett misstag. Vår verksamhet kom
mer att förblifva kraftlös, tills vi lärt oss känna 
bönens kraft. 

Somliga af våra vänner anse sig höra till de 
praktiska naturerna i världen. Att verka, ja, att 
verka, det är det allra viktigaste. Att bedja kan 
vara mycket godt och nyttigt, men praktisk verk
samhet är ändå, hvad vi mest behöfva. Men san
ningen är, att, så snart man förstår bönens hemlig
het och låter bönen intaga sin rätta plats i lifvet, 
blir det som en eld i våra ben, en eld, som drifver 
till verksamhet. Vidare skall man snart finna, att 
den verksamhet, ' som växer fram ur bön, allra kraf
tigast berör människors hjärtan, och att här öppna 
sig rika möjligheter till att tjäna en hel värld. 

Låt oss noga gifva akt på .en troende, . som 
lefvcr ett sädant lif! I yttre afse.ende kan han fram
lefva sitt lif under mycket små förhållanden. Den 
låga kojan, den trånga umgängeskretsen, den oan
senliga samhällsställningen, den hvardagliga syssel· 
sättningen' äro ägnade att göra hans lif enformigt, 
men hans stilla väsen, hans glada uppsyn, glansen i 
hans ögon, ljufligheten i hans ande göra, att en
formigheten i hans lif försvinner. Han lefver i och 
för en högre värld. Han har en osynlig vän vid 
sin sida. Han gör sitt arbete för Gud, ja, han är 
Guds medarbetare. Det är detta, som, ger en sådan 
ton åt hans lif, som ger ett s3.dant rikt innehåll ät 
hans annars så innehållslösa lif. . 

Lifvet har nämligen också en inre sida, och 
det är där, som storverken skola utföras. Här är 
det, som småstunderna, tillbringade med Herren i 
bön vid ordet, hafva sin stora betydelse. I den 
tysta kammaren med dörren sluten, i den tidiga 
morgonstunden, innan ännu dagens sorl börjat, och 
i den sena kvällen, då hvilan är så inbjudande, finna 
vi detta hjärta vänta efter Herren, finna vi själen 
fördjupad i Guds ord, höra vi från denne Herrens 
tjänares läppar ett: »Ske din vilj a i Jesu namn!» 
Herren själf är hos honom i hans stilla kammare, 
änglarne äro där. Detta rum står i direkt förbin
delse med den andliga och eviga världen. Syn
kretsen sträcker sig här till jordens yttersta gränser. 

I dag är han i Kina, bedjande för missionä
rerna och deras personliga inflytande, för de infödda 
kristna, för de myllrande hednaskarorna, för mis
sionsarbetet,. för traktatspridningen, för skolverksam
heten, läkaremissionen och sjukhusen, och genom 
hela bönen går denna röda tråd: »Gif seger i Jesu 
namn, ja, gif i dag seger i Jesu namn! Ske din 
vilja och låt hvarje annan vilja blifva vanmäktig!» I 

. , 
morgon åter är han i Indien, och sålunda kan en 
sådan förebedjare, som har sin inre horisont vidgad, 
trots det .att hans yttre är begränsad, ·draga fram 
genom J apan, Kina, Indien, Ceylon, Persien, Ara
bien, Turkiet, Europas af päfvedömet förmörkade 
länder, Syd-Amerikas stater och hemlandet med dess 
nöd och elände, sitt eget samhälle, den församling 
han tillhör, kretsen af sina närmaste o. s, v. Så 
går bönens väldiga våg lugnt men oemotståndligt 
fram dag efter dag. En sådan kristen vinner själar 
och verkar till uppbyggelse icke blott i sin omedel
bara närhet utan i aflägsna länder lika verksamt, 
som om han personligen vore där, på alla de plat
ser, han med sin bön omfattar. 

Herre, bittida hör du min röst, bittida fram
bär jag mitt offer till dig och skådar efter dig. 

}r1eddelanden 
från Redaktionen...-G2===--

Till vår glädje kunna vi meddela, att Herren 
hört vära böner för vår sister Emma Andersson. 
och att hon är pl bättringsvägen, I slutet af novem
ber skref hon själf, ehuru ännu sängliggande, några 
rader till sina anhöriga. Hon hade då hopp att 
efter en vecka fä. lämna sjukhuset och skulle, tills 
hon blefve stark nog att resa till Shanghai, få vistas 
hos en familj Ochten. Herr Ochten är missionär 
bland den engelska befolkningen i Yohahama lik
som oc r för sjömän. Han och hans hustru ha un
der fröken Anderssons sjukdom bevisat henne myc
ken kärl~k. 

* 

Under år 1905 förrättades på samtliga S, M. K:s 
stationer I08 dop eller vida mer än under något 
föregående år, Herren vare storligen lofvad! Må 
han, åt hvilken dessa dyrbara själar anförtrotts, be
vara dem alla intill den stora dagen! 

För S. M. 1(:s mlSSlons- c...~ 
~-' och bönekretsa.r. 

Se missionärernas brefl 

En blick på Kinas framåt
skridande. 

Det gångna året bildar en vandpunkt i fjärran Österns 
historia, och den framtid, vi nu gå till mötes. gifver löfte 
om en utveckling och om ett . framåtskridande, som måste 
blifva af den största betydelse [ör världshistorien. Vi 
stä nu ansikte mot ansikte med problem, hvilka ElI
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ropas nationer framkallat, och i förbön borde alla de 
il1ägkommas, som pä ett eller annat sätt 'utöfva något 
inflytande öf"er händelsernas gäng. Kinas främlingsfient
liga politik har nedbrutits, och de slumrande kraftern,a 
hos Kinas 400 millioner hafva väckts till lit. Hitintills 
har det europeiska öfverväldet upprätthällits med vap'en
makt. Men Japans framgäng har nu ändtligen hejdat de 
västetländska nationernas inkräktningspolitik, och dessa 
t\cingas nu att uppskatta Asiens styrka och förmåga. Pä 
samma gäng är det fara värdt, att några af framåtskri
dandets män i Kina, hvilka endast delvis känna till de 
västerlHndska förhällanderia, till följd af Japans framgang 
skola drifvas att gä för langt. Dä il. ena sidan alla de, 
som i sanning ' älska kineserna, mäste fröjdas , öfver att 
Kinas oberoende är betryggadt, böra de ä andra sidan 
ihägkomma, att mycken förbön behöfves, pä det att 

, Kina mätte styras pil. ett vist och sansadt sätt under dessa 
tider, som för dess folk äro sä rika pä utveckling och för
ökad maktkänsla. 

4am1e 'Pan. 
»Släpp ditt b?'öd z" sJon, ty nog f!ir du 

det tillbaka z' tidens ' längd~ " »Ordet skall 
icke väT/da tillbaka till mig j&.fängt» . . . 

En afton i somras sutto församlingsmedlem~en Pan 
och undertecknad och samtalade utanför ett tempel pä 
H ua-berget. Vi hade flytt, dit undan den tryckande 
hettan, som hvilade ' öfver slätten. För tillfallet ensam 
utländing kändes det mer än vanligt dyrbart att ha 
gemenskap med denne käre broder i Kristus. Pä min ' 
begäran berättade han mig sin omvändelse. 

Hans »fordom» hade varit ett hedningenS-syndalit. 
Ett sådant synes mig ännu mörkare än deras, som, under 
det de synrl.a, dock bära inom sig kunskapen om Jesus 
Kristus. Ingen hoppets stdUe lyser in i hedningens hjärta. 
Han sjunker allt djupare, han föres alltmer nedät. Ps. 49 : 15. 
Sil. var det för vär vän Pan. En stackars slaf under 
opielasten, 'färdades han frän marknad till marknad, ut
förande hvarjehanda bedrägerier. 

I sllllskap med en likasinnad var han en dag på 
väg just till en marknad. Und er det de vandrade fraID. 
pä den smala ridvägen, berättade hans kamrat, som nyss 
varit i Shansi, att han där hört talas om en »Jesus, som 
kunde frälsa människor. Frän all synd kunde denne 
J esus frälsa, ja, t o. m. frän opielasten.» »Rvem är dä 
denr.e Jesus?» frägade Pan. Ja, det visste den andre ej, 
han hade blott hört, att Jesus kunde frälsa människor. 

Snart började solen sjunka i väster. Ännu hade de 
, 	 längt att gä; I trötthet och hunger började ock inställa sig. 

Men värst af allt var, att opiekrafv,et började tortera gamle 
Pan. Om ej opium vid sädana tillfällen kan erhällas, 
mäste den olycklige opieslafven lägga sig och s9fva, tills 
han fär nya krafter. Plägorna lära vara förskräckliga. 
Intet opium hade Pan med sig, det var ej heller tid att 
sofva. Dä kom han i sin nöd , plötsligt ihäg, hvad han 
nyss hört: »att Jesus kunde frälsa t. o. m. från opie
lasten.» Han böjer sina knän pä vägen, slär sitt hufvud 
tre gänger mot marken och beder: »Jesus fräls mig, 
J esus hjälp- mig!» H vad händer? J o, kraft kommer till 
honom, han reSer sig upp och kan fortsätta vandringen. 

Men efter en sturid kommer »krafvet» -tillbaka. Samma 
bön bedes linyo, pä samma sätt och 111ed samma resultat. 
Snart framkommo de lyckligt till staden. 

Detta blef dock icke vändpunkten i Pans lif. En 
tid efterät fick han emellertid i Tungchow-fu se ett anslag 
med tillkännagifvande, att missionär Berg där skulle öppna 
en opjeasyl. Dit gick han, och pä samma gäng han där 
blef afv,and frän sitt opiebegär, lärde han känna Herren 
och blef ett frigjordt Guds barn. Nu är han en af ledai'ne 
för lältpredikantverksamheten i Tungchow-fu-distriktet. Det 
är kärt böra gamle Pan vittna om Herren. Han talar 
sä ofta , om ,den doft som gömmer sig bakom evangeiii 
bokstaf», och huru viktigt det är att ta kHnna den. Hela 
hans ansikte sträiar dä· af fröjd. Gud välsigne honom 
och alla vära kära infödda medhjälpare härute - så 
oumbärliga i ev~ngelisationsarbetet! Bed/m för dem! 

Nath. Högman. 

Kuang-Keo den 13 november 19°5. 

Kära missionsvänner ! 

Det är länge sedan jag shef nägot för Sinims Lands 
läsekrets, och dock vet jag, att ju oftare I fån en pä
minneise, dess oftare bedjen I för oss här ute. Därför 
vill jag IllI för några ögonblick draga eder uppmärksamhet 
till min person och mitt arbete, ty jag hvarken vill 'eller 
kan vara utan edra förböner. I behöfven mig som eder 
ställföreträdare pä hednafältet, och jag behöfver eder 
såsom mitt ryggstöd, mina medhjälpare. Gud har nu en 
gäng ordnat det s§, att vi ej kunna vara hvarandra förutan. 

H varför jag nu känner mig i särskilJt stort behof af 
mängas förböner, är, att jag under nägon tid vistats pä 
ett alldeles nytt fält i värt distrikt. Kuang-Keo är eu 
plats, som vi ej förrän nu nätt med evangelium. , Platsen 
,ligger omkring 4 svenska mil från Sinan Hsien och tillhör 
värt distrikts nordligaste del. Gula floden, som flyter 
nedanför det berg, där jag bor, utgör gränsen åt norr. 
Här är en bergig, vacker trakt, med mänga kolgrufvor 
och ett hurtigt folk. Min bostad är en af dessa egen
domliga grottor, som vi så ofta ha beskrifvit. Ägaren är 
troende och församlingsmedlem i Sinan Hsien. Han stod 
förr pä gatan vid Rådhuset och sälde kokt potatis och 
kom sft i tillfälle att höra evangelium, som ofta predikades 
utanför porten till Rädhuset. Under 3 är kom han sedan 
flitigt och hörde Guds ord predikas ' i värt kapell, där 
han i våras ocksa döptes. Hans familj bor här ute, där 
han äger nägra grottor och ett par tunnland jord. 
somras bad han mig sä enträget ' att ,komma ut hit , o<;:h 
lata folket höra evangelium. Pa sä s'ätt kom jag att be

'söka denna trakt, där evangelium förut endast vid några 
fä ti\lfätlen varit predikad t. Jag har nu bott här en månad 
och hoppas fä stanna kvar linnu en mä~ad, ty här är 
mycket tolk i byarna rundt omkril)g, som aldrig hört ett 
ord om Jesus. Jag har redan besökt 14 olika byar, men 
ännu återstå flera tiotal byar, där in\'ånarne intet hört. 

I 
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Folket , har hittills sä vi lligt tagi t emot blldsl~apet PQl 
mänga gänger uppmuntrat oss med sin villighet, a tt höra mer: 

Så t. ex. har en fil. kandidat vid namn Li kommit 
äter och äter. Han har fätt flera böcker, så att han 
skulle kunna studera också hemma. En dag kom han 
upp med en änn~ allvarligare prägel än vanligt öfver 
sitt ansikte. Han satte sig ned och sade: »jag vilje gärna 
veta nägot mer om bönen. Jag har gjort, wm ni sagt. Jag 
har bedt till Gud nägra gfmger, och nu är ej mitt hjärta 
sädant 'det var förut. Jag har bestämt mig för att grund
ligt inhämta denna lära, och sedan· vill jag själf förkunna 
den för andra. Först när jag hörde eder, tviflade jag på 
sanningen af hvad ni sade, men nu finns det intet tvifvel 
mer i ,mitt hjärta. N 11 vill jag bedja eder följa med mig 
öfver till alldra sidan af Gula floden, där jag har åtagit 
mIg att undervisa i en skola. , Där är folket förmögnare 
och 'har mer tid att höra och studera läran ». Som platsen 
läg utanför värt distrikt, kunde vi ej följa med honom. 
Jag mäste säga honom det men lofvade att dagligen, bedja 
för honom. ' Viljen nu I, kära missionsvänner, ocksä fram
bära Li sien-seng (magister Li) till nädens tron, att han 
måtte blifva bevarad ät Jesus och verkligen fä nåd att 
följa sitt beslut? 

Ett annat exempel på Guds Andes verkan är följande: 
En dag köpte vi kolstybb att ' elda köksspisen med, 
Mannen, som körde upp kolen, blef uppmanad att om
vända sig till den Gud, som gaf honom hans uppehälle. 
Han svarade: »jag förtröstar ej pä Gud för mitt uppe
hälle utan på , min ko, som drager Iwlen ifrån grufvan.» 
Några dagar 'därefter kom han tillbaka och sade, att han 
aldrig mer ville köra Iwl ät utländingen. »Ty,» sade 
han, »sedan jag kört upp' edra kol, dog min k(l». Bibel
kvinnan svarade honom: »det var ej <;lärför, att ni körde 
hit kol, utan därför att ni svarade mig, att ni förtröstade 
pä er ko för ert uppehälle. Nu Jät Gud er ko dö, för 
att ni skulle fä se, att om han ej gifver er, hvad ni 
behöfver, så har ni ingenting, som håller att förtrösta på.» 
l\Tannen stannade kval' flera timmar hos evangelisten, som 
fick tala med honom om Gu~1. 

Ett annat exempel af samma art:\ Min värd har en 
gammal. faster, som bor l/z svensk mil härifrån. Vi be
sökte. henne för nägra vecKor sedan. Hon sade sig vilja 
komma hit och lära, men så kom det en gubbe och 
skrämde henne och' sade, att om 110n lärde af oss, skulle 
boxarne komma 'och ,döda henne. Gumman blef då rädd, 
reste ned till ett tempel och brände rökelse samt för
klarade, att ho'n ej vidare skulle tänka pä att lära den nya 

, läran. När hon kom tillbaka till sitt hem, föll hon 
omkull och dog, som det troddes. Släktingarna offrade 
den sedvanliga tuppen för de döda samt lade gumman 
på en bänk och började ordna med begrafningen.•"Äfven 
skickade de hit bud efter min värd. Denne dröjde ett 
par, dagar, ' till dess afgudaceremonierna skulle varit öfver
stökade och gick sä dit. När han kom fram, fann han 
gumman sittande pä en stollifs lefvande. Hon hade 
varit skendöd och hade left upp redan på andra dagen. 
Nu försäkrade hon, att hädanefter skulle ingen kunna 
skramma henne att ej lära, ty nu visste hon, att vår Gud 
var den rätle Guden. Hon, liade varit en andebesvärjerska 
i hela sitt lif. . 

Flera liknande händelser kunde jag berätta, men mitt 
brer blefve dä för långt. Därför slutar jag nu med en 
innerlig bön, att I skolen bedja mycket och i/lärdigt ,för 

Kuang-Keo-trakten. »Sade jag dig icke, att om du trodde, 
skulle du få se Guds härlighet.» 

I Herren tillgifna 
Sigrid Engström. 

Haichow den 30 sept. 1905. 

Vid sista stora missionsmötet i Puchow hade vi glad
jen döpa ro personer, däribland två gifta par, och på 
församlingsrnötet utvaldes tre diakoner, som sedan i höst 
enligt Guds ord skola afskiljas för sitt ämbete. Bönemö
tena kl. 7 f., m. voro till stor hjälp, och vid ett af dem 
voro vi pä , vära knän nära en timmes tid. Evangelisten 
Lo .frän Pucho\\' talade mycket rannsakande om »Ifittd
rett' för m verksam böm. Vär unge broder ger godt 
hopp om sig för framtiden, om Herren fär behälla ho
nom i ödmjukhet. Bedjm Itärom, ry arbete! är så be
roende af iflfödda med/ljälpare! Bland andra möten biet 
fråge- och samtalsrnötet rätt lifligt. Deltagames antal upp
gick till omkring 120. Fyratiotre sutto ned omkring 
Herrens bord. 

"Äran, äran den skall Jesus ha uppä jorden och i 
himlarna.~ 

Låt mig frän vittnesbördsmötet meddeIa broder CltalIgs 
anförande: »1 min by», berättade han; >lbor ' en man vid 
namn Iao, hvars ena son både' rökte opium och stal. 
Fadern hade redan enligt vedertagen kinesisk sed. beslu
tat att bringa denne sin son om lifvet, för att ej skam 
och olycka genom honom skulle dragas öfver familjen. 
Dä kom en af byns hufvudmän till honom och föreslog, 
att han genom en större donation till den pågående tem
pelbyggnaden skulle göra sig gudarna särskildt bevågna. 
Sonen skulle fä tillåtelse att bebo ett af rummen i temp
let 'under gudarnes särskilda hägn och beskydd. Fadern 
omfattade förslaget såsom ett sista botemedel för sonen 
och utbetalade t~il 60 - Kr. ISO. Under vistel
sen i templet fortsatte ,emellertid sonen sitt gamla lif och 
blef åter anklagad för stöld». Broder Clta7lg fortsatte: 
»Jag bad' di\. fadern göra ännu ett försök - låta mig 
afvänja, sonen från opiet och tillåta mig att undervisa 
honom om Jesus. Härtill gafs t.j]Jåtelse med det resultat, 
att den förlorade sonen bIef fri frän sitt opiebegär och 
upphörde ,att stjäla. Sedan dess har hans yngre bror 
sändts " till församlingens skola i Puchow.» 

Nu något om 
vårt första stora missio1lSlIlöte i bytt PeJl-s/m. 

, Fredagsmorgonen den I I aug. sutto bröderna Kuo, 
Chang och jag upp på våra säkra mulor för att begifva 
oss till PeJl-s/m ts'um, d. ä. Cypressbyn, där min familj 
och jag tillbringade sommaren är 1902. Vid middags
tiden uppnäddes högsta punkten, hvarifrfm Gula floden 
och provinsen Honan tydligt kunde iakttagas. Under 
nedstigningen passerade vi stora lundar af valnötsträd. 
Här läg ett lite~ värdshus, uppfördt af jordmurar och med 
halmtak, där vi intogo vår middag. 

Strax före mörkrets inbrott anlände vi till Peh-shu ts'uen 
och rönte där ett hjärtligt emottagande af de troende. 
Männen stodo samlade pft bygatan pi\. ena sidan utan
för det lilla kapellet och kvinnorna med några skolflickor 
på den andra.' Efter en stund anlände fröken FridH 
Prytz i vagn. 

Päföljande dag., 10rdagen, företedc1c den annars så 
stilla, lilla byn en mycket liflig anblick, Hufvudgatan 
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var för van llall till en marknadsplafs med ett t iotal st5.nd, 
mest [(}r matvaror, mellan hvilka åsnor och mulor s1\gos 
komma och gå, medförande mötesbesö];are, i synnerhet. 
kvinnor och flickor, som för sina små fötter hade svårt 
'att gå. Detta möte hade annonserats vida omkring, re
dan en månad i förväg, och vära värdar fingo under tvä 
dagar glädja sig åt fullsatt lokal. Såsom predikanter del
togo : bland andra bröderna Lo, Chattg, (frän Haichow), 
I{uo, ' diakonerna i Pucho\l', Sie och Uallg samt under
tecknad. Tvänne stora röda fanor (trekantiga), hvardera 
försedd med fyra skriftecken å svart, svajade öfver in
g5.ngen till kapellet. Ej blott detta var fullsatt under 
mötena utan äfven gårqen utanför, öfver hvilken man 
spännt en stor tältduk s5.som skydd för solen. Ordet 
förkunnades samtidigt ute på gatan för dem, som ej !lngo 
rum 'i kapellet eller p5. gärden. Predikningarna voro 
enkla och rakt pä sak, och elen sto'ra skaran af utom
stående besökare - säkerligen flera hundratal - var 
ovanligt uppmärksam. 

Jag kände mig emellertid rätt beklämd pä söndags
aftonen strax före vittnesbördsmötet, emedan dessa möten 
ofta äro ganska andefattiga. Dä kommer broder Tu till 
mig och säger: »Lät oss i kväll ha ett s5.dant möte, som 
Lao Ftt 1IlUlz-si' (gamle pastor Franson) brukade ba». 
Här kom mig Herrens Ande till hjälp, och Tu fick leda 
mötet. Under detsamma kommo tjugu personer, män 
och kvinnor, och begärde förbön. Herren ske pris! 
Bedjm för dessa! Nästa dag, måndagen l skedde hem
färden. Vår kärleksrike Faders band bevarade oss äfven 
då pli de farliga stigarna, och i mlinskenet återkom jag 
i frid till mina kära i grottorna eftp.r en sex svenska mils 
läng dagsrid t. 

C. H 7)"ädcr. 
* ** 

Honanfn den 27 okt. 1905. 

Vårt höstmöte hölls den första söndagen i oktober. 
August Berg hade utsatt sin resa, sä att ban skulle vara 
med, men han blef fördröjd och hann blott till mötet i 
Yungning följande söndag. Här döptes tvä män (en af 
dem vär gamla vän, Hiraren Cbang Wu-bsio frän Han
cheng i Honan) och fyra kvinnor, hvilka stätt som sö
kare i flere är. Det var mycket uppmuntrande att höra 
deras frimodiga svar vid dopförhöret. I detta afseende 
stodo kvinnorna ej alls männen efter, äfven deras kun
skap var tillfredsstallande. Dopet förrättades på en inre 
g5.rd och ganska tidigt p5. morgonen, sä att endast ett 
fåtal icke troende voro med. Åtskilliga dopkandidater före
slogos till pröfning vid nästa möte, däribland en gumma, 
som p5.stär sig vara bortåt I ID år. 

För att kunna upprätta en goss-skola beslöto de 
troende att insamla en fjardedel af lärarens lön, om jag 
kunde garantera resten. Vi ha redan 9 elever, och flere 
ämna komma, om vi blott kunna anskaffa kökslägenhet 
och kock för dem. 

Yungningmötet var ett slags farvälmöte för Anna 
Janzon och Ebba Buren, som sedan flyttade hit till Ho
nanfu. De troende hade ännu bdi.dt med höstarbetet 
ute pä landet men kommo icke desto mindre nästan 
mangrant, o\.h vi bade ett godt möte. Tvä män döp
tes uti floden i en stor folkskaras närvaro. Båda hade 
statt pä prof länge, och vi hoppas, att de skola blifva 
sin Frälsare till ära o\.h församlingen till gagn och glädje. 

För ett par söndagar sedan voro min hustru och 
jag tillsamiuans ute i Changyang. K vinnarna äro alltid 
sa förtjusta, när de fä ett besök. Vi män kunna ju göra 
s[1 litet för dem. Nli när min hustru börjar första, hvad 
de säga, känna de sig ha mera del i besöket. Efter
middagsmötet består egentligen i bibelläsning, _d. v. s. 
hvar och en läser upp, en vers eller mera, som de lärt 
under veckan, och uttalar sina tankar om dess innehåll, 
hvarpå ledaren rättar deras utläggningar eller tillägger 
något. Öfver ett tiotal kvinnor läste upp språk och ta~ 
lade helt frimodigt om hvad de förstodo af inneh5.llet. 

Evangelisten Kung har en opieasyl under en troende 
mans tillsyn omkr. IDO Ii härifrån fit sydväst. Vi besöka 
den tredje söndag'en hvarje månad. Staden Yenshi, 7° 
Ii österut, skulle vi ocks5. besöka månatligen, men den 
forskare, som förr mottagit oss där, har råkat ut för för
följelse, så att han har dragit sig tillbaka. Bedjen sär
skildt för den staden! 

Ossian Beinhoff är f.n. ute på en predikotur i sö
der och sydost, han ämnar vara borta en mållad. Det 
är isjälfva röfvaredistrikten han färdas, och där har hit
tills mycket litet arbete gjorts. 

Ebba Buren är i Yungning och besöker de troende 
i byarna. Hon kommer, väl hem i slulet af mänaden 
och för hit de flickor, som komma till skolan därifrän. 
Vi ämna försöka ordna så, att hvarje månad någon häri
fdln vistas i det distriktet en längre eller kortare tid. 

I Herren tillgifne 
Carl F. Blom. 

Segrande nåd, 
(Af W. H. Aldis,tillh. C. l. M.) 

Vang hade alltid varit mycket stolt. Han var en 
studerad och beg5.fvad man. Efter sin omvändelse växte 
han i näden och blef allt ödmjukare. Ständigt sökte han 
inför Gud och inför hims ord pröfva sina gärningar. Det 
har varit en sann glädje att se, hur nådens verk gått 
framät i hans hjärta och i hans lit. ' 

För nägra veckor sedan inträffade en liten: händelse, 
som jag här vill omtala. En af Vangs kvinnliga släktin
gar var skyldig honom en viss summa penningar, ~en 
som han visste, att bon var fattig, lofvade han att efter
skänka skulden och ej nämna något mer därom. Slmld
sedeln ref han sönder. 

Men kvinnan visade sig ej vidare tacksam. Nästa 
dag kom hon tillbaka till Vangs hem, ätföljd af sin son, 
och i all tysthet stulo de löf frän Vangs mullbärsträd. 
Yangs unge son säg detta och förehöll kvinnan hennes 
oriktiga handlingssätt, i all synnerhet som hans fader 
strax förut bevisat henne så stor godhet. Till svar be
fallde kvinhan sin gosse att grundligt piska upp honom, 
hvilken befallning iltlyddes. 

När det~a berättades för Yang, blef han mycket för
törnad, och S9m han var en af de mest betydande män
ne~ i hela staden, beslöt han, att kvinnan skulle straffas 
för sitt tilltag. Hon fördes nu till torgplatsen_ När Vang 
själf anlände dit, mötte han sin broder, för hvilken han 
omtalade allt. »Kom in hit», sade brodem, »och låt oss 
i bön lägga fram saken 'Wr Gud.» Vang följdemecl brodern. 
Uncler tiden fördes kvinnan in pil. ett kafe, och dit för
samlades ock i hast stadens ledande män. 
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Medan detta pägick, hade de biil1a bröderna ti ll s~un
mans böj t knä. Efteriit s.ade Yang till mig: ~]ag v~gade 
ej bedja, ty hur skulle jag kunnat tala om för Herren, 
att jag fört kvinnan till torget i afsikt att tillfoga henne 
en offentlig skymf?» Han steg hastigt upp från sin knä
böjande sUrIlning och begaf sig till kafeet, där nu en 
mängd människor hade församlat sig. I allas närvaro 
gick han fram till kvinnan och sade: »] ag vill bedja dig 
förlåta mig, jag borde ej nu ha handlat på detta sätt.» 
Han. vände sig sedan 	 till de ledande männen och sade: 
»Låt kvinnan gå hem igen.» - »Han är galen», var 
allai> rop. - » N ej, jag är ej galen, men, säsom ni alla 
veta, är jag en kristen'- Och ofta predikar jag här på 
gatan. Om jag nu predikar ett och praktiserar ett annat, 
hur kan jag då vänta, att I skolen tro min predikan? 
I kälmen mig sedan gammalt, och om ej en stor för
ändring försiggätt med mig, så skulle denna sak ej ha 
ordnats så lätt.) 

Vi, som veta, hur stolt Yang en gfll1g var, kunna 
ej annat än förundra 	 oss öfver Guds näd, som förmådde 
den förut sä stolte mannen alt på detta sätt göra offent
lig albön. 

Strödda meddelanden. 
KO?tgo, där Svenska Missionsförbundet för 25 år 

sedan upptog mission, har nu mtt sin egen sångbok med 
Itoter, den enda i sitt slag i hela Central-Afrika. 

Som det är endast nllgot öfver tjugutre år sedan kongo
språket började förvandlas till skriftspråk, kan man icke 
nog förundra · sig öfver att ett sådant arbete kunnat ut
föras. 1/Iållga af de missionärer, som nu arbeta i Kongo, 
kunna äfven se tillbaka pli en tid, under hvilken under
bara förändringar försiggått. Stora skaror hafva, sedan 
missionen begyntes, från att ha varit försänkta i heden
domens och afguderiets sväras te styggelser, blifvit rättfär
dighetens tjänare, ljusets barn. Icke la arbeta llfven som 
lärare eller · evangelister bland sitt eget folie. 

Är 1887 utkom för första gången en sångbok på 
kongospräket. Den var då helt oansenlig, utgjordes af blott 
ett litet häfte på 13 sånger och utkom i endast ett hund
ratal ex. Men antalet läskunniga ökades, och redan 1889, 
då en andra upplaga trycktes, omfattande 30 sånger, utgafs 
den i 300 ex. Emellertid ökades antalet omvända, skolorna 
blefvo flere, och man kände alltmera behor af omväxling 
i fräga om sånger. Så kunde är I t>92 en tredje upp
laga utgifvas på 125 sänger. Sedan har det gått ännu 
hastigary. Mänga af de omvända infödingarna började 
sjalfva författa sånger, ·särskildt sådana, som kunde passa 
fö r de kristna högtiderna, för dop, nattvardsgäng o. s. v. 
Och redan 1897 blef en upplaga utgifven i 6,000 ex., 
omfattande 3 I 2 sånger. Denna upplaga är redan slut
såld, och en ny lika stor är tryckt på missionens tryc
keri i Kongo, medan noterna till sångboken tryckts i 
Sverige. 

Att säng boken fått så stor spridning, kan delvis bero 
på att äfven andra missionssällskap, som arbeta i Kongo, 
använda den. 

Mä nu Herren rikligen välsigna » Fridssångerna» i 
Kongo, att de få tjäna hans rikssak och blifva tusenden 
af omvända hedningar till glädje och tröst! 

Tyskland har f. n. 24 missionssällskap med omkring 
1,000 missionärer. På dess olika missionsfält finnas 
2,500 skolor med 120,000 lärjungar samt omkr. 460,000 
församlingsmedlemmar. 

* 
Efter nära 30 år har general Gordons bön om 

missionärer för Sudan börjat hörsammas. Af engelska 
kyrkans missionssällskap komma namligen inom kort flera 
missionärer att utsändas till detta land, där det hedniska 
mörkret hittills varit det allhärskande. 

* 
.!Jet Brittiska oclt Utlä?zdska Bibelsällskapet har utgifvit 

sin etthundraförsta årsredogörelse. Enligt denna utgaf 
föreningen förra äret 5,857,645 ex. af den heliga skrift, 
däraf samtidigt på tolf nya tllngonläl. Om 390 per
soner, komma till Bibelsällskapets hufvudkvarter i London, 
IlYar och en representant för ett särskildt folk och språk, 
skola de där finna hela bibeln eller någon del däraf på 
sitt eget modersmål. Sedan sällskapet · stiftades, hafva 
på dess förlag utgifvits 192,537,746 ex. af bibeln eller 

. delar af densamma. 

* 
I Kina finnes en missionär pB. 132, I 36 människor, i 

Aftika en på 49,559, i Japan en på 60,172 och i Indien 
en på 73,987. - Det behöfves i sanning missionärer. 

* 
På dt:t kimsiska 11lissio1tSfältet arbetade under år 

It)04 I,233 evangeliska manliga missionärer och 849 
kvinnliga, som tillhörde 67 olika missionssällskap. Trots 
denna splittring kan man säga, att alla dessa missionssäll
skap arbetat i frid tillsammans, något, som tog sig uttryck 
vid deras gemensamma konferenser. 

. . ..
Adresser till 	våra mlSSJOnarer 

Kina. 

I Yuncheng vistas syslwnen Bergs, Sandbergs och 
Fredrika Hallin. Adress:' Yunc/zeng (Shansi) N. China. 

Samma adress: användes tillsvidare för systrarna 
Emma Andersson, Maria Bordson, Olga Ahlman och 
J udit Gusra[sson , 

I Hancheng: Berglings, Nath. Högmau och Ida An
dersson. Adress: Hancheng, Ytmc/limg (Shansi) N. China. 

I IsM: Hahnes, Agnes. Forssberg och Andrew Erics
son. Adress: Ishi, Yunchmg (Shansi) N. China. 

I HaichoZCJ: Tjäders och Verner Vester. Adress: 
Baic/lOw (Shansi) N, China. 

I PUcllOW: Frida Prytz och Maria Nylin. Adress: 
PttcllOZCJ (Shansi) N, China. 

I Tzmgcllow: H. Linder, Böllings och Anna Eriksson. 
Adress: Tttngchow (Shensi) N. China. 

I iVienchi: StB.lhammars. Adress: Nienchi, Honan
Ftt (Honan) N. China. 

I Sina?z , Hsim: Maria Pettersson och Sigrid Eng
ström. Adress: Sinan EIsim (Honan) N. China.· 

I I:lonan-Fu: Bloms, Ossian Beinhoft: Rikard Anders
son, Anna ]anzon, Ebba Buren och Mary Ramsten. Adress: 
J-Io1Ian-Ftt (Honan) N. China. 
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18 S I N I 111 S .L A N D .. 

Låt ditt ljus I~sa! 
Ur Dagliga betraktelser af Fr. IIa/Jl11larsten. 

I.'y sz; mörkret ö/vedäclw' jorden och töckeJt 
folken; men ~fver dig uppgå·r .Herrcn, och hans !tär
lighet skall synas ö/vcr d/g'. Oclt /ted1ZZ1tg'ar skola 
'i/andra z' dz'tt lius och kOJZung'ar z· skenet, som upp
går i!lver dig. Ly/t upp dZ11a ögon oe/t se om/mitg 
dig. De/orsamla szg alla och ko1Jtma tdl dig.- dZ1ta 
söner komma /j'ärran ifrån, och dZlza döttrar bäras 
på arJJlarne. Då skall du se och stråla 0/ glädje, 
oc!t ddt bröst skall klappa och vidgas, när hafz/ets 
skatter bäras tdl dig. .Kamclcrs mängd skol!~ be
täcka ddt lattd, dromedarer, från kft'djan och E/a, 
.Från Saba skola de alla k01JZma, /öra guld oc!t 
rökelse oclt /örku1Zua I-Ierrens lif. Es. 60: 2-6. 

Då morgonsolen höjer sig öfver horisonten, färgas 
bergstoppen af dess strålar, medan ännu fälten och 
dalarne betäckas af töcken och mörker. Lik en så
dan solbelyst bergstopp höjde sig Israel öfver de 
omkringliggande i syndens och otrons- mörker för
sänkta hednafolken. Israel ägde ingen annan här
lighet än Herren. Det var »mindre än alla andra 
folk», det lyste icke. genom sin talrikhet, men genom 
Herren. Icke genom sitt svärd intogo de landet; 
deras arm halp dem intet, utan din högra hand och 
din arm och ditt ansiktes ljus.-, Ps. 44,: 4. Herren Gud 
lät soluppgången af höjden, Jesus, sin ende Son, 
lysa öfver Israel, och så kunde det återstråla sin 
Herres härlighet. Så är det ock med det andliga 
Israel i denna tiden. Det äger ingen härlighet mer 
än Herren. Det i världen dåraktiga, svaga, oädla 
och föraktade, ja, det som var intet, har Gud utvalt. 
Men öfver detta på all egen härlighet utblottade 
Israel har Herren uppgått och lyser däröfver. Så
ledes ock öfverdig, du Herrens elända, för hvilken 
det är slut både på stort och smått, skiner Herrens 
härlighet. Denna härlighet är hans förlåtande och 
rättfärdiggörande nåd, hans välbehag, hans trofasta 
kärlek, hans ledning, ja, hans egen närvaro. Men 
där icke Herren är känd, ligga mörkret och töck
net kvar. Folken må kallas de bildade nationerna 
och kulturfolken, individern~ må nämnas upplysning
ens målsmän, de äro dock allesammans intet annat 
än mörker utan Gud och hans Son. Hvilken dom 
hvilar icke öfver den s. k. kristenheten, som i yttre 
måtto ägt ljuset utan att själf hafva genomstrålats 
däraf! Därfor har också hednavärlden icl;ce mycket 
att tacka den namnkristna världen för, men väl skall 
hon stå upp på domens dag och anklaga och döma det 
ogudaktiga släkte, som undanhållit henne frälsning
ens evangelium. Men du, Jesu församling, du Guds 
stad på berget, må du fatta din uppgift att låta ditt 
ljus, Herren, lysa för hedningarne, så att de akt
gifva på det underliga skenet från Betlehem och 
Golgata! Hvilken ,nåd, att skenet uppgått öfver 
dig! Fattar du denna nåd, så vill du blifva en ljus
bärare till hednavärlden. Ack, mina bröder, ju in
nerligare vi älska den Herre, 'som gaf sitt lif för 
oss, dess bättre ljusbärare lit till hednavärldens mör

ker äro vi. j.lska vi icke ljuset, så når vår kär
lek icke utom den tdnga kretsen af intresset för 
.oss själfva. Skymmer du bort' din Frälsare~ som 
gick i döden för dina svarta bröder, eller låter du 
Herren genom dig lysa ut i hednavärlden? 

Missionen har en härlig framtid, och därför 
kunna missionens vänner bedja och arbeta i tro och 
glädje. Då Herren gifvit ett löfte om fullständig 
seger åt sin sak, ~å kommer denna seger ovillkor
ligen, om än tid och stund därför blifva andra, än 
vi tänkt. ·Men denna missionens slutliga segerpe
riod kan inbryta, när helst det behagar Herren. 
Må missionens vänner blott stå på sin post och inse, 
hvilken stor dårskap de beginge, om de fällde mo
det. . Stor är den välsignelse, som redan vunnits 
genom evangelii förkunnelse, och ännu större väl
signelse stundar. Många hafva redan kommit till 
tro, men ännu flere skola komma. De församla sig 
alla och komma till dig: dina söner komma fjärran 
ifrån, och dina döttrar bäras på armarne, d, v. S. 
hela Israel skall blifva frälst. Hafvets skatter bäras 
till dig, och folkens egodelar föras till dig. Från 
Midjan, Efa och Saba skola de komma, d. ä. både 
öster- och västerlandets hednaskaror skola tillbedja 
Herren. Kedars får och Nebajots bockar skola gå 
upp till Sion, saledes skall ätven Muhammeds folk 
böja knä för Jesus. Hela världen skall ligga för 
Jesu fötter. När Guds lilla kämpande församling 
upplefver dessa löftens fulla förverkligande, skall 
hon uppfyllas af glädje, rent af stråla af fröjd, och 
hennes bröst skall vidga sig och klappa. Herren 
Gud gläder sig, när en enda syndare sig omvänder 
och bättrar, och församlingen har hans sinne; där
för skall hon bäfva af fröjd, när hela världen till
beder Guds Son. Här kan du pröfva dig själf och 
se, om du har Herrens sinne eller icke. Skådar du 

. framåt och bidar denna saliga tid, om hvilken denna 
text talar? Vidgar sig ditt hjärta, då själar vinnas 
åt Jesus? Lider d,u verkligen däraf. att Jesu kärlek 
finner så ,föga gensvar i världen? Du vet, om du 
det gör, ty det är icke svårt att känna, hvad som 
utgör hjärtats sorg och glädjeämne. Men om du 
älskar Jesus och således äfven missionen, så lyft 
upp dina ögon och se, hvad Herren redan gjort, se, 
hvad han i denna tiden verkar i hednavärlden och 
se i tron framåt mot f\llländningen! Den kärlek, 
som på korset · blödt för världen, måste slutligen 
vinna världen. Hans arbete och hans gärning kunna· 
icke vara utan frukt, och därför icke heller det ar
bete, som sker i . hans namn. Se uppåt! Ser du 
nedåt, så växa och frodas småsinnet, girigheten, 
olusten, själfviskheten och andra missionens fiender 
i ditt hjärta. Men om du lyfter upp dina ögon, så 
ser du Herren, och då ser du . äfven missionen i 
ljuset från hans ansikte. 

0, min Frälsare, du, som älskat världen, så att 
ditt hjärta brast, kom ock mitt hjärta att vidgas 
och klappa för missionens sak! 

...!\..men.· 



S I N 1 /11 S L A 1\1 D. 	 H) 

En 	blick på miss ionen och den nu 
varande ställningen i }<ina. 

Af K. I. M:s direktor D. E. ]foste. 

Vi anse det som en stor förmån att hafva fått ar
IJeta 	 tillsammans med Mr. Rudson Taylor, men det är 
en fara, att vi efter hand skola förgäta den hängifvenhet, 
den 	praktiska själfförnekelse, det mödosamma arbete och 
den 	v.illighet att lida för evangeiii skull, som genom Guds 
näd 	karakteriserade missionens grundläggare, och som utan 
tvifvel t.iII stor del voro orsaken till att missionen växte 
och 	 bIef ett redskap att i så stor utsträckning utbreda 
evangelium i Kina. Vi hafva en stark förnimmelse af 
att vi såsom mission i närvarande stund behöfva inse 
detta. Historien upprepar sig själf. Och vi veta alla, 
att missionsorganisationer äro utsatta för faran af att urarta, 
En mission begynnes af nägon obemärkt, föga k~ind men 
af Gud uppv~icl;;:t man. Han arbetar, beder, blir kritiserad 
och 	motverkad, men han vandrar med Gud, och det be
hagar 	Herren i sin nåd att välsigna och uppehålla honom. 
Småningom växer arbetet. De dagar; som voro så rika 
på förakt, smälek, vedermödor och faror, höra till det 
förflutna. Och nu inträffar lätt, hvad jag nyss flsyftade : 
ett gradvis skeende förfall. 

iVlissioI\en är icke nägot själftaget verk. Gud har 
bestämt oss för detta arbete. Ät oss ,har evangelium blil
vit ombetrodt, och skall missionen utföras som sig bör, 
innebar det ä vär sida beredvillighet att utstå lidande och 
förö dmjukelse, att utföra ett mödosamt arbete, ja, att offra 
vära 	lir. Aro vi villiga härtill? 

Visserligen förändras de yttre omständigheterna, allt 
eftersom tiden fortsk rider. Alldeles samma svBrigheter 
som i det fö rfl utna skola icke äterkomma, men icke desto 
mindre skal l det arbete, hvartill vi äro kallade, icke kunna 
utföras utan på mi angifna' villkor. 

T illåten mig erinra om en eller tvä af de faror, 
som ml'mga af oss tro äro förbundna med den nuvarande 
situationen i Kina! Vi känna alla till att sedan den al 
boxarn e framkallade rörelsen misslyckades och de vaster 
liindska makterna öfver dem vunno en lätt seger, hafva 
kineserna, alltifrän den kejserliga regeringen och ned till 
fo lkets läg':l ta klasser, blifvit öfi'ertygade om de vaster
ländska metodernas öfverlägsenlfet i fräga 0 0l krigföring. 
Men beträffande mänga andra förhållanden erkänna de 
icke våra metoders öfver1~igsenhet. De betrakta oss emel
lertid med en viss a ktning och unska själfva vinna den 
knnskap, som skaH sa tta dem i stånd att reformera sig 
efter västerländsk't mönster. I så fall har visserligen det 
rysk-japanska kriget för dem varit en äskädningslektion. 

D ärför ropas det nu ock från alla håll på under
visning, och fur kunskapen i och för sig tror jag ingen 
här hy er någon fruktan. Men låtoll1 oss komma ihåg 
det oJ:dspråk, som säger: ,,·det goda är fiend e till det 
biista» . Såwm en mission ;lro vi af Gud utvalda för att 
predika evangelium för kineserna och att bland dem upp 
rälta andliga församlingar, grundad pa »bättring till Gud 
och tro på Herren Jesus Kristus ». Med andra ord, oss 
flr i väl' ringa män och efter vårt !r o$mått evangelium 
anWrtrodt. Nu löpa vi fara ad vika af frän ,nds ord 
<'Tch frän vårt mäl: att uppbygga en församling af and
liga kristna, och i stället vända Oss till det, som är gan
ska godt i och f(ir sig och i mÄnga afseenden önskvärdt, 

men dock icke det bä ta, det högsta, det mest väsent
liga. 1 samma män, som församlingarna växa och an
talet barn, som tillhöra de kristna kineserna i dessa för
samlingar, förökas, blir det af allt större vikt, att dessa 
barn erhftlla kunskap i Guds ord och en kristlig uppfost
ran. Föraldrame, som nyss själfva blifvit uttagna från 
hedendomen, äro i allmänhet olämpliga att handleda dem; 
vi måste därför ätaga oss denna ungdoms kristliga under
visning och uppfostran. Detta, insåg Mr. Hudson Taylor 
redan 	vid missionens begynnelse. Allt efter som missio
nen 	 till växt, har ock'så den gren, som rör undervisningen 
och 	 uppfostran, mer och mer ,utvecklats. ' 

Men detta är någonting helt annat än att offra tid, 
pengar och män endast på att gifva Kina västerländsk 
bildning, något som tydligen icke ~ir vår sak. Det finnes 
personer, som äro kallade hartiIl, och vi önska dem fram

. gång, men, hvad vär mission beträffar, hafva vi mer än 
tillräcklig användning för säval våra personliga krafter 
som penningmedel genom att fullfölja vårt ursprungliga 
program. 

Såvidt min ·iakttagelse ar riktig, gifves det afven en 
annan sak, angående hvilken vi . behöfva . vara på vär 
vakt. Utländingen i Kina betraktas i allmänhet numer 
icke som »en utl~indsk djafvul» utan som representant för 
västerl~indsk, politisk makt och för mycket, som af ki
neserna skattas högt. Följden är, att vi, missionärer, som · 
för icke m5.nga år sedan voro utsatta för hän och föraktj 
nu för tiden blifva mer eller mindre artigt bemötta, Medan 
vi tacksamt begagna oss af de nya tillfällen att predika 
och undervisa, som sålunda beredas oss, behöfva vi vara 
aktsamma, sft att vi icke komma in i en falsk stallning. 
Utan vår vetskap kunna nämligen ränkfulla man söka 
förbindelse med oss för att under skydd af vårt infly
tande och vår förmodade politiska makt arbeta för sina egna 
syften, och sälunda kunna vi utan att ana det, komma i en 
stallning, icke mycket olik den, som många romersk
katolska missionärer intaga. 

Det 	 ar icke alltid Jatt att styra en riktig kurs. Å 
ena sidan kunna vi icke helt enkelt stänga dörren till för 
sädana, som komma till oss och begära undervisning. 
D etta vore att låta ett godt tillfälle gå sig ur hlinderna. 
A andra sidan behöfva vi, såsom nyss sades, fasthet och 
försiktighet vic1 behandlingen af detta slags folk, om I·i 
skola 	 kunna undvika att blifva öfverflyglade af personer, 
som 	 vilja begagna oss för däliga syften. 

Tillåten mig nu begära edra förböner, edra sUindiga 
förböner med afseende på följande tre förhällanden : För 
det 	 första att hos oss såsom en mission må bevaras en 
beredvillighetens anda att vara ringa, föraktade, fattiga, 
att lida - en sådan ande, som utmärkte Mr Taylor 
och dem, som voro med honom. Vi äro rädda för att 
komma in i ett sädant tillstånd, att vi taga sakerna lätt 
och 	 tänka, att Guds verk kan utföras utan möda. Min 
erfarenhet, så långt den stracker sig, liksom ock mitt stu
dium 	 af såväl skriften' som andra böcker, öfvertyga mig 
om 	 att icke något Guds verk kan utlöras utan möda , 
utan 	 verklig själfuppoifring, verkligt lidande, verklig för
lust, 	 verklig vanära och förakt. 

Pä det ena ell er andra sättet skola sådana erfaren
heter 	alltid ingå i missionsarbetet. M5. vi vara beredda 
härpå! 

För 	det andra, bedjen för oss, att vi må kunna hälla 
fast 	 vid det arbete som af Gud gifvits oss att i Kina 
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söka uppfostra en generation af intelligenta, kinesiska 
kristna! 

Och slutligen, bedjen, att visdom må gifvas miSSIO
närerna att rätt behandla den stora mängd af personer, 

.som begära undervisning! 
Lfttom oss taga Guds verk allvarligt! Jag kan icke 

underläta att stundom tänka, det nu för tieIen, di si 
m§.nga missionstidskrifter och kristliga tidningar finnas och 
så många möten hållas, det ligger en stor fara nära . till 
hands, att man skall begagna sig af allt detta på ett värds
löst s~itt och utan att lilärmare tänka pft hvad frågan gäl
ler. Allt detta älägger oss ett stort ansvar. Kanske läser 
jag t ex. i »the Christian» om huru kyrkans missionssäll

. skap nyligen utsändt en skara arbetare till det aflägsna 
Sudan. Nåväl, detta medför för mig ansvar. Beder jag 
för dessa män? Gifver jag något för att hjälpa dem) 
H vad tir det för nytta me,d att jag på ett möte hör om 
missionen, om jag efteråt endast kan säga, att jag blifvit 
intresserad? Beviset p1l. att ett möte verkligen varit mig 
till gagn är, att jag efterät handlar och fortsätter att 
verka för den sak, som vilckt mitt intresse. Mä Herren 
hjälpa oss alla! 

Det finnes förvisso mftnga, som knappast torde ana, 
huru mycken bön, som under denna missions tillvaro varit 
förburidenmed dess' utveckling. Det har varit standig 
bön, och det måste fortfara på samma sätt. ' Det kan 
icke gå med mindre. Vi måste bedja ihärdigt och ar
beta ihärdigt; dil skall Gud skänka oss välsignelse och 
hjälpa oss, ty han ar »all nftds Gud». 

Vi känna aHa, hurusom inom denna mission olika 
grenar efterhand ' hafva vu.'dt ut. Missionens grundläggare 
kunde ocks§. småningom fördela ansvaret på erfarna, af 
Herren honom gifna bröder, som voro dugliga att taga 
värd om dessa olika verksamhetsgrenar, under det han 
själf öfvervakade det hela. J ag v5gar nu begära ecler sar- , 
skilda förbön för mina bröder på dessa viktiga poster lik
som för ledarne och kommitteerna i hemländerna, icke 
endast för dem, som vi hafva i Storbrittanien, lltan äfven 
för dem, som arbeta i Amerikas Förenta Stater, i Canada 
och i Australien,' vidare för de bröder, som äro associe
racle med oss i Tyskland, Skandinavien och Finland. Vil
jen I bedja, att vi alla fortfarande m§. vandra i kärlek 
och i undergifvenhet för hvarandra i Kristi fruktan? 0, 
bedjen för oss, att Herren mft göra oss »rika och öfver
flödande i kärleken till hvarandra!» Ett arbete' så
dant som detta kan mdast äg-a bestå1ld i t11 atmosfär af 
kärlek. Uncler kärlek har detta arbete viixt Ui)]). Det 
gick icke sil. till, att Mr Taylor. en vackei' dag steg. 
upp pfl plattformen och sade: »Jag är ledare, och ni 
yngre m§. komma fram och llnderskrifva handlingarne och 
göra, hvad jag säger eder.» Uncler sädana förh511anden 
skulle arbetet icke ha hällit tillsammans ens en half timma. 
Hemligheten till att missionen genom Guds nil.d blef, h\'ad 
den är, var, att grundläggarens kärlek och hängifvenhet, 
hans sympati och mildhet tryckte sin stämpel pä det" hela. 

verkligheten var han »ibland oss sftsom den som tjä
nade~. Ja; han utgaf sig själf i sanning. 

Det är en lätt sak att framtrada som en kristen, .då 
man st5r pil talarestolen, och att där tala riktigt bra, men 
det är icke lika lätt att i allt visa sig som en kristen ute 
i Kina nnder' den spänning och det tryck, som arbete 
och stridigheter där ofta medföra . . Jag har sett Mr Tay
lor då förhällandemi voro ganska stormiga, pröfvande och 

J . 

tröttande, och jag kan i sanning säga: »1-ran var en IGi
stuslik man. Det f~nns hos honom ingenting af' en hög 
man, som söker betvinga yngre bröder. Han v~r . i verk
ligheten en sann, andlig ledare. 

Det finnes nllgot, som man skulle kunna kalla en djäf
vulens vrftngbild af andlig ledning, t. ex. då en person, 
som innehar ett ämbete, fordrar af andra, att de §.t ho
nom alldeles skolauppgifva sitt förnuft och sitt sam vete. 
iVled andra ord, han vill utpläna andras personlighet. 
Detta kalla vi papisteri och katolicism. Kanske skulle vi 
elock alla, om vi haft tillfälle därtill, bildat oss en liten )} va
tikan» i vllra hjärtan. H vad menas då med ett andligt 
tjänande? Jo, det är just detta, att qu, om du ser mig 
hafva orätt, genom bön, andligt . inflytande, finkänslighet, 
kärlek, fördragsamhet och tålamod förmår upplysa mitt 
förstånd och samvete och sälunda kommer mig att med 
glädje ändra mitt felaktiga handlingssätt. Men sådant er
fordrar andlig kraft lika mycket, som när det gäller att 
omvända en syndare från hans vägars villa. H vad vi 
behöfva förstå, n~ir vi söka hjälpa ' våra bröder, är just 
detta, att det mäste ske pft ett andligt sätt! Vi minnas 
ock, att en af de" törsta egenskaper, aposteln omnämner, 
då han beskrifver, huru en föreståndare bör vara, är »icke 
egenvillig » (eng. öfvers. Tit. l: 7). 

Här aro t. ex. några .kära, omvända kineser. De äro 
okunniga och bristfälliga i sitt Iif och sitt uppförande. 
Det ar n~l frestande ~tt sft att säga med våld söka draga 
dem upp till en högre nivå. Det synes dig, som om 
dessa I,ära bröder blifvit försumliga, och du vill väcka 
upp dem. Kä väl, om du tager fram din ämbetskäpp 
och försöker slå dehl,s§. är det till föga nytta. Det tjä
riar till intet att behandla dem i köttslig kraft. Du m§. 
hafva rätt i din uppfattning, men dessa bröder inse det ' 
icke, och om du försöker tvinga din uppfattning på dem, 
sft kan dl! möjligen lyckas men har sjalf begått ett värre 
ondt än det, som du sökt bota hos dem. Vi måste vänta 
på Gud. Ii"el'rm al/ma kan ng-em sitt folk. Det iir . 
icke 7Ji, som skola regera. i'l'lå vi bedja: »Herre, väl
signa du ditt tolk och regera dem du!» 0, att Gud ge
nom sin Helige Ande mer fullstiindigt än hittills finge 
häfda Jesu herredöme inom och öfver l1Var och en af oss! 

Lätom ,oss komma ihftg, dyra vänner, hvad som iir 
hufvlldsaken. H vill,en ar eder personliga ställning till 
Herren Jesus Kristus? -Älsken I honom? Hören, h vad 

Jesus sade till Petrus: »f\.lskar du mig»? Kunna vi säga: 
~ Herre, du vet, att jag ~ilskar dig)>> H mu svaga och 
bristfälliga vi än mil vara vid utförandet af denna mis
sions arbete, om vi i sanning kunna ' bedja: »J esus, var 
du Herre öfver mitt hjärta !» d§, hafva' vi likväl det vä
sentliga, som fordras för att vinha fasthet, tillväxt .och 
d llglighet i vårt arbe te. 

De n uvarandevärldsförhållan dena 
och mISSIonen. 

Af professor TVa/'l1eck. 
I. 

Det fruktansvärda rysk-japanska kriget, som genom 
president Roosevelts, bemedling a(slöts den 29 augusti 
l <)05, är obestridligen af omfattande världshistorisk be
tydelse. Det har nämligen icke blott verkat en fullstll.n
dig förändring af det politiska läget i Ostasien utan har 

l 
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äfven kraftigt ingripit i gången af hela manniskoslitktets 
historia. Det är ju s~irskildt utmärkande för den niirva
rande tiden, att de stora händelser'nas svallvågor rulla 

,långt utöfver gränserna för de områden, där dessa hiin
delser timat, och stilunda komma att utöfva ett världs
omfattande inflvtande. ' Genom kommunikationsmedlens 
utveckling träda" vi i närvarande tid lätt i förbindelse med 
hela världen. Samfiirdseln, handeln, vetenskapen, politi
ken, allt är världsomfattande. ,Den nära beröringen folken emel
lan har medfört ett ömsesidigt gagn, men den har också gif
vit anledning till många konflikter. Afven missionen röner 

_ alltjämt inflytande af denna förbindelse , folken emellan 
och får därigenom alltmer karaktär af världsmission. De 
stora världshändelserna gifva å ena sidan ökade till

,fällen åt missionen men medföra å andra sidan stora fa
ror för densamma. 

Med det segerrika .T apan har en ny stormakt IIPP
trädt pi skftdeplatsen. Det japanska folket har redan 
b~gynt spela en viktig roll i världshistorien och kommer 
utan tvifvel att för framtiden göra sa i ännu större om
fattning. Det iir icke blott genom de militära stordåden, 
det lilla örikets folk slagit världen med förvftning. Liksom 
öfverhufvud taget stora krig aldrig afgöras blott och bart 
genom öfverlägsen strategisk taktik, sfl har också i frtlga 
om Japan flera andra faktorer måst tagas med i beräk
ningen för att kunna förklara dess segerrika framgång. 
Först vilja vi da nämna en rent japansk dygd, nämligen 
den starka fosterlandskärleken. Denna ' besjälar hela det 
japanska folket i så hög grad, att den nästan blifvit dess 
religion och gör, att de anse intet offer för stort ' för fäder
neslandet. Men det, som mest bidragit till Japans fram
gång, är det stora uppsvinget i kulturellt hänseende, som, 
ännu knappt ett 5rhundrade gammalt, stilr utan motstycke 
i mänsldighefens utvecklingshistoria. Hand i hand med 
japanernas slräfvan att tillägna sig' europt-ernas teknrska 
mrdighet har gått en storartad verksamhet för foll,bild
ningens höjande, och på jämförelsevis kort tid har hela 
landet öfverdragits med ett nat af högre och lägre skolor. 
Vi fä dock ej taga allt, som glimmar, för guld. Japa
nerna hah'a gjort alla sina eröf,ingar såval när det gäller 
militartekniken som alla öfriga områden af kulturen på 
helt främmande mark. De hafva ännu aldrig på nilgot 
område visat sig i stånd att skapa något nytt utan halva 
alltjämt länat från andra. I konsten att efterapa äro de 
olippbinneliga. De äro de läraktigaste lärjungar, världen 
har sett, och att denna främmande kultur hos dem ej 
stannat på ytan som en vacker fernissa utan verkligen 
blifvit deras egendom, därpi har det långa o(:h farliga 
kriget med en miiktig fiende gifvit glänsande bevis. 'Hela 
världen står slagen , med förvåning öfver de storverk, ja
panerna mäktat åstadkomma. De hafva under detta 
krig uppträd t alldeles glänsande ej blott på det militära 
omr1ldet, de hafva äfven betett sig som ett civiliseradt 
fQlk. ' De hafva på bästa sätt sörjt ej blott för sina egna 
utan äfven för de ryska särade och Hlngna, och, bortsedt 
från några enstaka fall, hafya de ej låtit nägra barbariska 
handlingar komma sig till last. Deras uppträdande har 
tvartom, så v,idt vi kanna genom de trovärdiga vittnes- ' 
börd, som föreligga, varit af högre sedlig halt äu ryssar
nes. Japans ara har dock delvis blifvit befläckad genom 
det upplopp, som utbröt i Tokio pil. grund af missnöje 
öfver att fredsslutet ej var ärorikt nog. Vid detta tillfälle 

, förstördes, som vi veta, ej blott regeringen tillhöriga bygg

nader ulan afven en del kristna kvrkor. Visserligen vi
sade våldsverkarne efteråt' blygsel - öfver hvad de gjort, 
och regeringen synes ganska snart hafva återställt ord
ningen Oell sopat igen spåren af detta osköna slut på 
det så , ärorika kriget, men h,'ad som skedde, står dock 
kvar som en varning att icke öfverdrifvet idealisera japa
nernas dygder. 

Om fredsslutet än icke gaf några milliarder ftt seg
raren, blef vinsten dock ej liten. Japan har skördat en 
icke ringa ära och vunnit en betydande maktstallning. 
Utom förvärfvet af Port Arthur och s(idra delen af Sacllalin 
har det fått sig tillerkändt öfverviildet öfver Korea och 
vunnit ett öfvervägande infl)'tande i Mandschuriet, ehuru 
detta sistnämnda land fortfarande räknas såsom tillhörigt 
Kina. Sälunda har Japan skaffat sig fast fot på Asiens 
kontinent, och hvilket bruk det tänker göra af sin nyvunna 
stäLlning, har redan börjat träda i dagen. Vi Himna Korea, 
där japanernas verksamhet, är mindre i ögonen fallande, 
för att kasta en flyktig blick på Kina. 

Redan före kriget hade denne jätte, om hvilken 
Napoleon I gaf det rådet, att man borde' låta honom 
sofva, börjat vakna. Det var kriget, som fullständigt öpp
nade ögonen ptl jätten. Kina har ändtligen insett, att 
det likaväl som Japan . måste söka tillägna sig Europas 
vetenskap och kultur för att kunna värna sin själfstän
dighet, och d.et hyser nu ett bripnande begär att snart 
se sig i stånd att kunna afvärja angreppen frän deras 
sida, af hvilka de lidit sft mycken oratt och så djupa 
förödmjukelser. Detta förklarar det plötsliga omslaget i 
Kina. Japan, som det korat till sin ledare och lärare, 
gör bruk af tiBfället. Redan har den kinesiska regeringen 
antagit ett stort antal japaner i sin tjänst såsom militär
instruktörer och 'ett ännu större antal sftsom lärare i de 
högre skolorna. Tusentals unga kineser hafva rest till 
Japan för att studera, och de återvända vanligen tiN sitt 
fildernesland fulla af hiinförelse öfver den japanska od
lingen. Äfven kinesen besitter i hög grad förmiigan att 
tillägna sig kunskaper, och äfVen om förvandlingen ej 
kommer att försiggå så hastigt och så radikalt i hilrflä
tans land som i den uppgående solens, kommer den dock 

, att med all säkerhet blifva genomförd. Det främlingshat 
och den stolta själtIörhäfvelse, som sa länge gjort kineserna 
oemottagliga för västerlllndsk vetenskap och kultur, finnas 
ej hos japanerna. I kampen med Ryssland hafva de 
visat, hvad de förmå. H varför skulle ej kinesernå följa 
i deras spär och Hira af dem? Japanerna äro vidare bättre 
läm pade att vara kinesernas lärare än europeerna. Det 
är lätt för dem alt lära språket, att tillägna sig kineser
nas sätt att tänka och att vänja sig vid deras seder. De 
tillhöra, säsom kineserna silga, samma familj . Det är ju 
möjligt, att detta intima förhållande de bäda folken emel
lan ej kommer att fortfara så länge, men för närvarande 
är ställningen sådan,att ingen af de viisterländska mak
terna lär kunna beröfva J apan denna dess inflytelserika 
ställning. lVIed Japans tillhjälp arbetar nu Kina på att 
förstilrka sin arme och att göra framsteg på den europei
ska bildningens alla omr5den. 

En förut hos kineserna såsom nation okänd egen
skap, niimligen fosterlandskärleken, börjar 'nu framträda. 
Själfmedveten, stolt öfver sin nationalitet, full af förakt 
för och hat mot de »utländska djaflarne», stidan har sonen 
af Midtens rike alltid varit, men patriot börjar han först 
nu att blifva. 
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Qch med denna ännu nyss påbegynta utveckling 
är' en nydaning af det politiska och det ekonomiska lä
get icke blott för Ostasien utan för hela världen i anH\'
gande. Japan har redan eröfrat sig »en plats pll solen», och 
Kina börjar. nu äfven göra anspräk på en slldan. Tan
ken på en delning af Kina mäste för alltid uppgifvas. 
Tillsammans räkna Kina och Japan en befJlkning på väl 450 
millioneL När dessa massor tillägnat sig den europeiska 
civilisationen, blifva de en makt, som Europa mflste re
spektera, till och med OlD elDot all förmodan de euro
peiska staterna gjorde gemensam sak för att motarbeta de 
ostasiatiska medtäflarne. Dessa torde till och med kunna 
göra sin makt gällande mot ett förenaclt Europa och Amerika. 

Öfvergä vi till det ekonomiska området, finna vi 
äfven där, att kineserna lika litet som japanerna äro i sak
nad af rika anlag till utveckling. Kinesen är vaken, 
slug, händig, skicklig, ihärdig, fGrn~Jsam, ytterst vetgi::ig, 
en duglig handlande och köpman. Afven inom industrien 
kommer han att utmiirka sig, när han tillägnat sig vår 
tekniska färdighet, nilgot som han kommer att göra med 
lika . stor lätthet som hans föregängare, japanen. Att kineser
na redan äro medvetna om sin ekonomiska maktställning, 
gifver sig tillkänna genom det sakförhällandet, att de re
dan visa allt större ovillighet att medgifva ,europeer rätt 
att bygga järnvägar och idka grufdrift {landet utan själfva 
söka taga detta om hand. Deras ämbetsmän och köp
män börja vidare bilda bolag för alt gemensamt arbeta 
pil. utvecklingen af landets naringskällor. Genom den ny
ligen timade bojkottningen af amerikanska varor hafva de 
börjat öfva ett kraftigt tryck pil. Förenta Staternas rege
ring i afsikt att få de stränga lagarne mot invandring af 
kineser i Amerika mildrad. 

Man mäste säledes räkna med dessa ostasiatiska 
medtäflare bäde på det politiska och ekonomiska områ
det. Ju iirligare man gör detta, och ju mer man unnar 
dem deras eget, desto mindre svärigheter skall denna 
wflan framkalla. J u öfvermodigare och hänsynslösare åter 
man uppträder gent emot dem, såsom om makt och vin
ning tillhörde ensamt europeerna, desto mer hotande skall 
läget gestalta sig. Vi ä vär sida tala om »den gula faran», 
de å sin sida tala om »den hvita». Täfian är ju ound
viklig här i världen, men farorna därvid kunna inskrän
kas, om vi ej göra ansprilk på att ensamma härska i 
världspolitiken och pä världsmarknaden. 

Stationer\ Nier\ch i. 

Annu en station har öppnats på S. lVI.''; K:s missions
fält, nämligen jVimchi i Honan. Broder G. A. Stål
hammar, som länge haft denna stad med dithörande 
stora distrikt på sitt hjärta och under de sista ilren 
tidvis arbetat där, reste dit i sällskap med missionär Aug. 
Berg strax efter stor,mötet i Sinan samt lyckades i västra 
förstaden alldeles invid stadsporten få hyra ett lämpligt 
hus till bostad at sig och sin familj. I början af no
vembe!; skedde ditflyttningen. - Redan förut hade 
inne i staden hyrts ett kapell, och var en opieas)'1 an
ordnad. De fä troende, som funnos i staden, mottogo 
med stor glädje syskonen Stålhammars och uppmuntrade 
dem pil. många sätt. Om evangeIii första ingäng på 
denna plats berättar broder Stålhammar med följande ord: 

Den första begynnelsen till ett Guds verk här 
Nienchi härleder sig från tiden före förföljelserna, da broder 
Hugo Linder hade sina opieasyler i Yuncheng. Afven 
från Nienchi vandrade nflgra opierökare elen långa vägen 
till Yuncheng för att blifva afvanda., V nder den tid 
de stannade i Yuncheng, hörde de Gudsord, och så 
buro de, ehuru s.i~i1fva ej, troende, det välsignade utsädet 
tillbaka till sin hembygd. En fattig opierökare vid namn Vang 
hörde, hvad de berättade från sin långa resa. Vangs far hade 
varit en förmögen herreman, men efter faderns död hade han 
på opierökning gjort af med allt, hvad denne hade, och 
var" nu utfattig och förfallen. Men hvac1 han hörde af 
Guds ord och evangelium, gaf nytt lif i hans hjärta. 
Han hade aldrig varit längre bort än en half mil från 
sitt hem, men nu begaf han sig ut~ö[' att uppsöka 
ntigon troende man, som kunde hjälpa honom att lämna 
opielasten. Vid den tiden var det en snäll man i Yung
ning-församlingen (han dog förra året), som hjälpte dem, 
hvilka voro påverkade af Gud, att lämna opielasten. 
Han läste ·också bibeln med sina patienter samt Wrde 
dem bedja. Vang gick till honom, blef afvancl samt 
kom hem som en ny människa. 

Efter förföljelserna 1900 kom jag till Sinan och 
började besöka dem i deras by. Från Sinan hade jag 
att färdas nägot öfver !O svenska mil fram och tillbaka. 
Jag och min evangelist i Sinan besökte Nienchi en gång 
i månaden. Vang jamte ett par andra blefvo sedermera 
genom dopet upptagna i församlingen. Det sista firet 
har Vang varit portvakt i det lilla gatukapell, jag haft 
i Nienchi, och när vi nu flytta hit, skall han hjälpa 
mig såsom evangelist. 

J ag nämnde, att den man, som först besökte Yun
cheng och kom tillbaka hit med evangeIii budskap, samt 
sålunda blef upphofvet till verket, likväl ej genast bier 
troende. Emellertid' himnade också han sig förra året 
åt Herren, och .vid vart stormöte i höstas i Sinan blef 
han döpt. I förrgår försflg jag honOnl med litet opie
medicin, ett paket med biblar, sfmgböcker och traktater, 
och så simIle han begifva sig ut på norra landsbygden 
bortom bergen'" för att vittna om Gud och hjälpa dem, 
som ville ha hjälp att komma ifrån opielasten. Vi bådo 
till Herren 0111 välsignelse och nåd till detta verk. 

Ja, det är ännu en man, som haft en del i Herrens 
\Oerk här i Nienchi och det är Chi Venhsiä, broder 
Bloll1s förste evangelist i Honan. Chi Venhsiå 's historia 
står visst i någon af de tidigare årgångarna af Sinims Land. 
Sedan han bott här i ett par år, lemnade han plat~en 
och reste till Shensi. 

Nienchi är ett stort och folkrikt distrikt och bildar 
liksom ett centrum för sig själft. Staden ligger 8 sv. 
mil frän Honan Fu och ungefär lika längt från nästa 
stora stad väster ut, Shancheo. O, att Herren nu ville 
utföra ett verk i människornas hjärtan här i Nienchi I 
Frälsningen genom Jesus Kristus har varit okänd för 
folket här ända till de sista åren. O, Herre, gif ditt 
folk nåd att fullborda sin kallelse! 

G. A. Stå/hammar. 

<, IJ/~ mil norr om Nienchi slad resa sig höga berg, och 
bygderna på andra sidan om dessa benUmnas af folket: "hortom 
bergen ) . 
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Hoppet: fÖrJerkligadt. 
Under flera år har det utgjort min innerliga åstun

uan att vid Hanchengs hnfvudgata ' fä öppna ett gatu
kapell och i förening därmed ett läsrum och HInbibliotek. 
Många gånger har jag till missionens finanskommitte 
inkommit med begäran om anslag härtill men lika ofta 
funnit, a tt den öfriga verksamheten krlift alla missionens 
tillgängar, så att jag fätt nöja mig med löfte om att, så 
fort kassan tilläte det, ·få min begäran uppfylld. 

I fjol vid denna tid kunde jag emellertid ej afstå 
från att genom Sinims Land bekantgöra detta behof 
för rnissionensvänner, och detta hade till följd förutom 
intresse och förbön för saken, att 9 r täl kommit mig 
tillhanda. 

I samband med mitt omnämnande af saken skref 
jag, att jag åtminstone för tillfaJlet ämnade hyra ett nt
märkt lämpligt hus, som jag och broder Högman samma 
dag hade b~sett. Emellertid strandade helt oväntadt 
underhandlingarna därom. Sedan dess ha vi gjort många 
försök att finna en passande och bitlig lokal men allt 
förgäfves. 

Isynnerhet sedan vi i S. L. sågo, att Gud lagt pli 
nägra missionsvänners hjärtan att stödja detta företag, 
gjorde vi nya kraftansträngningar. Först för tre veckor se
dan sågo vi dem krönta med framgång, i det vi då fingo 
afsluta kontrakt på 60 täl pr.. år för ett präktigt hus 
med det utmärktaste läge, hvari vi kunde inreda icke blott 
ett gatukapell, som rymmer omkring 150 personer, utan 
afven få rum för skola, opieasyl, bibliotek och läsrum. 
Inredningen af detta llUs hoppas vi kunna afsluta redan 
uenna vecka. . 

<Predikobutiken», såso.m gatukapellet kallas, toga vi 
redan för en vecka sedan i besittning. Tre kinesiska 
bröder pl'edikade då jamte mig för första gfmgen i denna 
lokal. Vi började kl. 7, då butikerna stängdes, och talade ända 
tili kl. 9 för en stilla lyssnande, alltjämt växande skara. 
När vi slutade, var rummet alldeles fullt. 

Gosskolan, som ända hittills varit utan oruentlig 
lokal, skall om nägra dagar flytta in i det nya huset, och 
opiepatienterna hall a redan på att flytta dit. Om ett 
par veckor hoppas vi, att allt skall vara i full ordning ' 
dar. 

»Tacken Herren med mig och låtom oss samfäldt 
upphöja hans namn», som sälunda bereder nya och 
bättre tillfällen atl komma åt folket! 

Hecljen ock, att många sjalar i denna nya lokal 
mä. höra sig till lifs! . 

H ancheng den 7 nov. 1905. 

Rob. Bergli~tg. 

En bet~delsefull ,gåfJa. 
Kina Inland missionens sjukhus iChangsha, Hunans 

hufvudstacl, har helt nyligen af guvernören fått mottaga 
Il betydande gäfva, bestående af omkring 5,000 kr. 

Den förändrade ställning, som Kina nu intager gent 
emot utländingen, och hvarpå en sådan storartad gåfva 
~r ett bevis, är hart när otrolig. Det är nu 30 år sedan 
Kina Inland missionen först försökte börja missionsarbete 

i provinsen H unan och 19 är sedan en af dess missio
närer fö r första gången besökte Changsha. Vistelsen där bier 
dock ej långvarig. Missionären nödgades snart lämna sta
den, ledsagad utanför stadsmurarna af stadens tjänstemän. 
Ja, sll. kraftigt hafva utländingarnas alla försök att sIll. sig 
ned i Changsha motarbetats af ämbetsmännen och de 
lärde, att det först år 190 I lyckades en Dr Keller och 
en evangelist Li att hyra ett hus därstädes. Detta hus 
var clet första, som i denna stad någonsin uthyrts åt en 
utländing. En IlVar, som minnes alla de upprepade och 
fruktlösa försök, som gjorts att vinna fast fot i den omta
lade provinsen, skall säkert mottaga dessa underrättelser 
med tack och lof till Gud för de nn så mycket gynn
sammare förhållandena och för de förökade tillfällen till 
en framgångsrik verksam Ilet, som den omtalade händelsen 
utvisar. 

Bibeln kinesiska kloster. 
Herr Kuntze, en af Brittiska och Utländska Bibel

sällskapets missionärer, har tagit såsom sin uppgift att söka 
sprida evangelii ljus i de talrika klostren i den vilda 
bergstrakten vid Laoshan (i prov. Shantung), af hvilka 
somliga grundades af taoistiska och buddistiska missionä
rer så långt tillbaka i tiden som i det 7:e ärhundradet. 

En afton anlände missionär Kunt%e och en kolportör 
till det gamla klostret Huayuen. De rönte ett vänligt 
mottagande och blefvo införda i ett stort, vackert gäst
rum. Höga bokhyllor med uråldriga, kinesiska manuskript 
klädde vaggarna. En gammal präst bjöd dem förfrisk
ningar. Under .samtalet började han fråga dem om ska
pelsehistorien och om Guds ledning med människosläktet 
i forna tider. Huru visste han något om detta? På en 
!uarknac1, berättade han, hade han köp~ en ' bok, som 
innehöll en berättelse om skapelsen, och denna bok gick 
nu ur hand i hand i klostret. Den vördnadsvärde gamle 
abboten kom också in och gjorde sina gäster många frå
gor. Efter aftonmåltiden blefvo de inbjudna till hallS 
rum. Den gamle mannen satt dll. i sin höga karmstol, 
omgifven af 30 a 40 präster. »Var .god», sade han till 
missionären, »och framför ert budskap! Och mil. mina 
yngre bröders öron uppmärksamt lyssna! Jag är en gam
mal man, och mitt minne sviker mig.» Herr Kuntze 
predikade under -mer än en timmes tid och slntade med 
att öfverlämna sin egen bibel till sin il.ldrige värd. Denne 
förärade honom i gengåfva en egendomlig gammal bok, 
gulnad af il.lder, med titel: »Heliga män från alla gene
rationer», och som afven innehöll taftor öfver helgonen. 
H var och en bar ett tecken allt efter den grad af helig
het, som han uppnil.tt under sitt lif. Somliga hade en 
liten måne såsom tecken, andra buro två smll. solar. Fräl
saren, Herren Jesus Kristus, fanns äfven afbildad, ritad af 
en kines. Han bar tre solar såsom den fullkomliga helig
hetens ' tecken. Hvarifrån hade denna bok kommit, och 
liUl u hade J esilsnamnet funnit väg till detta urgamla, af
lägsna kloster? D~nna fräga förblef obesvarad. 

Fatta aldrig ett beslut, sök aldrig bringa någonting 
/} bane, förrä1t du lagt fram saken för Gud odl är lJiss 
om ltallS vilja! 

http:uppnil.tt
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}r1eddelanden 
från l(edaktionen. 

I medio af december mänad anlände ledaren för 
Kina Inlandmissionen D. .R. I-Ioste frän missionsfältet 
till London, och vid ett för honom anordnadt. välkomst
möte framlade han Kina Inlandmissionens syn pä missio
nen och den nuvarande stallningen i Kina, och bedja 
vi få fista våra läsares uppmärksamhet vid detta föredrag, 
sOln finnes återgifvet på sid. · 19, enär det innehäller för 
ri1issionsvänner mycket behjärtansvärda uttalanden. 

* :;: 

* 
Till vflr stora glädje och tacksamhet kunna vi meu

dela, att vår syster Emma Andersson nu blifvit · fullt åter- . 
ställd från sin svåra sjukdom, och att hon väntades till 
Shanghai i början af januari. 

* * * 
Systrarna OIKa AMman och Jltdit Gustafsson anlände 


till Sinan Hsien i medlet af december i sällskap med br. 

Axel Hahne. Resan hade' gått väl, och de voro lyckliga 

och glada. 


, 

,Axplock från fältet. 
Från I-Io1lan Ftt skrifver missionär Rikard Alldenso?t 

i medlet af december: Under . senaste tiden hafva vi här 
haft glädjen att se rätt mycket folk samlas till söndags
gudstjänsterna, så att kapellet, som rymmer öfver 100 
personer, har varit Tullt, och ibland ha ätskilliga fätt stfl 
utanför. Trots att fiendens makt ar stor i denna stad, 
häller dock Herren på att verka sitt verk och säsom 
»den starkare» ' rycka ett och annat rof lIr »den starkes' 
hand ». 

Broder Beinhoff har nyligen varit ute pä en mfmads 
resa, hvarundei' han besökt platser, där ingen missionär 
förut varit, men där folket ändock varit villigt både att 
höra och att köpa böcker. 

Strödda meddelanden. 
l/IIissiont1/.s tillväxt. Efter 36 års ihärdigt arbete 

ha.de de första kristna missionärerna i Kina endast lyckats 
samla 6 omvända infödingar omkring sig. Men i tro pä 
Gud fortsatte de sitt tälarnodspröfvande arbete, och efter 
ytterligare 36 år hade antalet församlIngsmedlemmar stigit 
till 20,000. 

År 1843 funnos i K ina 6 infödda kristna. ' Tio ar 
dilrefter eller år 1853 funn os 350 lcristna, 1865 2,000, 
1877 13,080, 1886 28,000, IS90 37,300, IS()? SO,ooo 
och f. n . omkring 150,000. 

För 40 är sedan fanns i provinsen Fukien icke en 
enda själ, som frågade efter evangelium, och annu för 10 

år sedan ansägs denna provins som en af de mest ofrukt
bara i andligt hänseende. Nu finnas dar flere församlings
medlemmar, an man raknade i hela Kina är 18So. Blott 
under hösten 1896 anmillde sig 20,000 hedningar som 
dopkandidater i ett enda distrikt inom denna provins. 
Sädana siffror tala, och de böra uppmuntra hvarje mis
sionsvän att tro och tå lamod framhärda i arbetet för 
Gud. Hans ord skall icke ftterkomma mningt. 

I Japa1l finnas 552 prorestantiska missionärer, däraf 
269 'ogifta kvinnliga, 408 infödda ordinerade pastorer, 486 
lekmann.apredikanter och 335 bibelkvinnor. De döptas 
antal uppgår till 55.3 15, de nattvardsberätt igades till 42,9°0. 
I Janan finnas 5 13 församlingar, af hvilka 93 helt och 
346 clelvis underhälla sig sj älfva. Där finnas 353 kyrkor 
och 1,074 söndagsskolor samt 15 prästseminarier med 
137 lärjungar. De . kristnas ll.rsbidrag utgöra omkring 
270,000 kr. . 

Af de olika evangeli~ka kyrkorna har den presbyteri
anska det största antalet anhängare eller omkring 12,000 
vuxna medlemmar. 

I Ostilldim har den nu afslutade folkräkningen 'län1nat 
ett sorgligt bevis på den förfärliga ödeläggelse, som hung
ern och pesten ästadkoplmit i detla land på en befolk·· 
ning af omkring 30 miilioner. Många platser ha förlorat 
anda till 3/4 af sina invflllare. Frän 1854 till år 1900 
anses det, att 29 millioner människor dött blott af hunger 
i Indien; Den engelska regeringen lär under denna tid 
ha understöd t det hungrande folket ·med medel, som sam
manlagda belöpa sig tillomkring .f 8 tusen millioner h. 

.* 

Dm femte 7Jdrlds-sihulagsskolkonfermse1l kommer att 
hftllas i H.om, Italiens hufvudstad, den 20-23 maj l t)0i. 

* 
ElI Gm'ibaldi - missiotlä;'. En sonson till den store 

frihetshjälten Garibaldi förbereder sig f. n. i England till 
att blifva missionär, nägot som kan sägas i hög grad stä 
i strid med släktens traditioner. Den blifvande missionil
rens far har ocksä 'inför tidningen London Standards 
korrespondent i Rom förklarat, att · han blott tvekande 
gifvit efter för sin engelska hustrus bön, att sonen målte 
ra sin önskan uppfylld att bli missionär. 

Sonens missionärsutbildning bekostas af engelska 
vänner. 

För S. M. K:s mISSIons- t-.~ 
~-' och bönekretsar. 

TacksägdseälltlleJt : 

För att missionen fätt fast fot i Nie1lelli (sid. 22): 
För gatukapellet i Ha1lelullg (sid. 23). 
För den villighet att lyssna till evangelium, som visar . 

sig bland den förr så fientliga befolkningen i HOllan Ftt. 
För de uppmuntringar, O. Beinhoff haft under sin resa 
(sid. 24). 

För att Emma AlIderssoll m.tt återvända till Kina. 
l:ör att systrarna Gustafsson och Ahlman lyckligt nått 
mälet för sin långa resa (sid. 2.1.). 

BÖlleälll1lC1l : 

Att Herren på de ofvannämnda platserna må få 
frälsa många själar. 

Att vär syster Emma Andersson må blifva' ytterligare 
stärkt och till en rik välsignelse, dä hon nu pa nytt in
trlider i arbet.et. 

Att de nyutkomna systrarna må få den nfid och 
kraft, som behöfvas för in lli mndet af språket. 

.. 

http:arbet.et
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Evangelium - 4uds kraft. 
Af T. LindI/ogen .. * 

»Jag skämmes icke vid evangelium, ty det är en 
Guds kraft till frälsning för hvar och ~n, som tror, 
för j uden först, så ock för greken.» Rom. l: 1 6. 

Det är i synnerhet i denna stund ganska na
turligt, att jag tänker på ett litet mellanhafvande 
mellan den för några månader sedan i hvilan in
gångne Hudson Taylor och en af judemissionens 
främste representanter, pastor "\Vilkinson i .i\1ildmay
missionen i London. Det var ett nyår, jag vet icke 
för huru länge sedan, som H.nelson Taylor, då på 
Kinas ' mark, sände en anvisning på ett belopp f9r 
judemissionen till pastor vVilkinson, som sedan gam
malt var hans personlige vän, och lät den lilla sum
man åtföljas af el1 dast de tre orden: »För judcn 
jörst.» Pdstor '~Vilkinson svarade meden anvisning 
på ett belopp, för Kinamissionen och skref endast 
de fyra orden: »Så ock för /;-reken». . 

Jag vill icke vidare ingå på det för judemis
sionen betydelsefulla i just ett sådant uttalande från 
en af hednamissionens allra främste representanter 

, under senare tider. Jag vill endast pflpeka det gläd
jande förhallandet, att judemissionen och hednamis
sionen på det sättet skänkt hvarandra ett ömsesidigt 
erkännande. Det är godt, när det icke mellan olika 
missionsgrenar finnes någon rivalitet, när de kunna 
icke blott ömsesidigt glädjas åt hvarandras verk 
såsom ett Herrens verk, utan också, då Herren sär
skildt tvingar därtill, stödja hvarandra, 

Nu skola vi emellertid denna stund särskildt 
tänka på ltednz"JJl:arna och därvid närmast på Id1tc
serlla. Då läsa vi här, att tl'a,l1ffe12itl1Z är Guds 
kraft kli jrälsnt"n,g' för hedningarna, för kiFleserna. 
Och hvad är det, som hedningarna fra,mför allt annat 
behöfva? Utan tvifvel frälsm·tlg·. Det är mycket 
annat från västern, som under senare tider skänkts 
åt de östra folken, och vi se t. ex., huru det japan
ska folket med en förunderlig snal;Jbhet och begåf
ning tillägnat sig mycket af hvad de haft att hämta 
vä:,terifrän. Japan har ju därigenom trädt fram nästan 
såsom en ny stormakt och delvis också redan blifvit 
af europeiska stormakter erkänd såsom sådan. Men 
?et .är icke d:t, som djupast och innerst. vare ~ig 
Japaner eller kIneser behöfva, utan det är fräls 1lr lIff 
frdn s)'1lde1/. och hvad synden har med sig: fridlös
het . och bUiJ,denhet. 
. Om vi tänka endast på syndens skuld, huru 

kan icke den trycka och göra hjär,tat fridlöst! Af
ven den hedniske kinesen har 1ltlgot skuldmedve
tande. Hvarje människa har ett samvete, och i nå
gon . mån känner hon, såvidt hon icke gör onatur
ijgt' våld på sig själf, att hon behöfver försoning. 
Hednafolken hafva ju på många sätt gifvit uttryck 
fördetta behof. Skuldmedvetandet kan visserlig-en 
icke vara så vaket och djupt hos hedninaarne. Det 
är i sanning först, under evangeiii inflyfande, som 
man verkligen rätt kan känna sin skuld. Ja, dju
past sedt,är det endast i gemenskap med Kristus, 

* Föredrag "id. försäljningen för Kinar.lissionen el. 12 dec. 1905. 

som skuldmedvetandet blir i sanning djupt. Det 
var i gemenskap med Kristus, som Paulus kom 
till bekännelsen: »Jag är den förnämligaste bland 
syndare " . :i\>Ien äfven om skuldmedvetandet 
hos hedningen icke är så djupt och vaket, är det 
alldeles visst, att det kan väckas. Kanske kan det 
mången . gång väckas lättare där än hos mången, 
som har det kristna namnet. Synden räknas ofta 
hos oss blott som en bagatell, och mången har helt 
visst därigenom fått sitt skllldmed vetande, så att 
säga, begrafvet. Och att det icke är lätt att väcka 
det, vet hvar och en, som i det syftet har något 
att göra med denna tidens människor. Hos hed
ningen torde väl icke skuldmed vetandet hafva blif
vit så med våld undarHrängdt. Det torde åtmin
stone finnas rätt stora möjligheter att ra det att 
vakna. ' 

H v. ad ar det då, ' som skall mö/a detta skuld
medvetande såsom ett budskap om förlossning och 
frid? Ingenting annat än evallgclzltl1/. Evangelium 
är Guds kraft till frälsning. · Det pekar .på en Fräl
sare, på Guds Son själf, som tog på sig vår skuld
bärda och fastnaglade vårt skuldebref vid korset. 
Det erbjuder frälsning från syndaskulden, förlåtelse 
och frid utan penningar och för intet, så att hvar 
och en genom tron kan taga emot det och så 
blifva rik från att hafva varit fattig, full af frid 
ifrån att hafva varit fridlös och det i ett enda ögon
blick. . 

Ivren synden tir icke blott skuld utan också 
en makt öfver hjärta och lif. Och visst är synden 
just i det stycket stark ute i Kina. Tänk t. ex. 

. på en sådan last som opierökningen! Om du har 
läst ,Pastor Hsi» och därigenom fått blicka in i 
det verkliga lifvet i Kina, har du fått se, att det 
är starka band, som binda. Och nog finnes det 
väl också där ute bland hedningarna kamp för att 
komma loss, för att blifva fri, liksom fallet är bland 
oss. :Men vi veta, att det · blir en resultatlös kamp, 
när icke Jens/ifS, kommer med såsom Förlossaren 
och Frälsaren, Atminstone kan icke segern eller 
frigörels~n blifva bestående, blifva verkligt' djup 
utan Knstus. Detta framgår äfven af Pastor Hsis 
lefnadsteckning'. :i\'[an ser där, att det kan blifva 
frigörelse från opielasten hos en del kineser, när 
de komma under kristligt inflytande, utan att de 
själfva blifvit förda till en personlig tro på Kristus. 
Ett bestående verk blir det dock icke, med mindre 
lastens träl kommer till trosgemenskap med Herren 
Kristus. Då först blir det verklig förlossning. 

Således, det är evangelium, som har frälsninO" 
med sig för de i synden bundna: Det ar evang:
lium, som är Guds kraft. Skulle vi då icke full
följa arbetet att så rikt som möjligt sända evange
lium till hedningarne, så att allt flere .tmder syn
dens skuld och makt bundna sjalar måtte komma 
till frid och frigörelse? J o, förvisso, i synnerhet som 
evaligelium är den end{t kraft, som Gud satt In 1 

världen till verklig frälsning från synden. 
Vi vet<t emellertid, att evangelium i. dess ur

sprungliga gestalt i vår tid af många varder mot
sagdt.. Man utblottar ordet på dess ursprungliga, 
fulla lI1nehåll, och därmed har man liksom sagt: 
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»Evangelium duger icke, såsom det står, såsom det 
är skritvet, det måste klädas om i andra former. 
Då kan det blifva en insats i den moderna världen, 
då först kan. det blifva människor en hjälp. » Ja, 
man säger så, och man gör därefter. Och den 
skara, som gör på det sättet, blir a'llt större. Vi 
kunna ju icke hemlighålla det för oss. Afven så
dana, som förut ville taga ordet, såsom det står, 
börja gripas af den nya anden och förvanska evan~ 
gelium. Mtm då är det intet evangelium. Evan
gelium, sådant det står här, i denna bok, är ett 
gladt och ' godt budskap om frälsning för syndare, 
just därför att qet å ena sidan framställer oss själfva 
i vår djupa fattigdom, vår synd och svaghet, vår 
brist och hjälplöshet, å andra sidan målar Herren, 
sådan han i outsäglig nåd tager hand om oss för 
att upprätta oss ifrån grunden. I detta evangelium 
är intet bedrägeri. Det hviskar icke till oss om en 
frälsning, som i själfva verket aldrig kommer till 
stånd, frälsningen genom egen kraft. Det. tager 
oss, där vi stå, för att i sanning sätta våra fötter 
på säker mark. 

Genom de nya strömningarna iblaT)d oss kunna 
vi emellertid, äfven om vi stå på trons mark, taga 
intryck. Vårt förtroende för Guds ord kan försva
gas, så att vi icke framgent, såsom förut, våga lita på 
dess kraft. O, må vi icke hvarken på denna punkt 
eller någon annan gifva efter för de själafiendens 
många bedrägerier, som just i våra dagar äro på 
färde, utan vara stilla vid det gamla och alltfort 
tro påevangelii kraft till att frälsa dem, som i tron 
omfatta det. Vi hafva själfva på våra hjärtan er
~arit, att intet annat duger. Det har kanske varit 
en tid, då man sökt hviska äfven till oss: »Fräls
ningen är' inom dig själf», såsom Tolstoy har satt 
till motto på en af sina böcker. .V~ trodde det 
till en tid; vi sökte draga upp något inom oss 
själfva, som sku·lle blifva en härlig .Herrens plante
ring. :lVIen det blef icke mycket af. Om vi all
varligt kämpade för att komma fram på den vägen, 
blefvo vi . alltmer öfvertygade om vår synd, vär 
brist och bundenhet, öfvertygade om, att här hjäl,. 
per intet annat än I(n:~tzts, och Kristus, just sådan 
han är för oss tecknad i den heliga skrift, Kristus, 
oss af Gud gifven till rättfärdighet, till helgelse 
och 'förloslilning, Kristus, den korsfäste, den upp
ståndne, den himlafarne, Kristus på Guds högra 
sida, Kristus, sådan han nu framställer sig i Guds 
åsyn och manar godt för oss och har sina händer 
välsignande utsträckta öfver oss. Och hafva 'vi 
själfva gjort sådana erfarenheter, må vi då göra 
mer, än hvad vi gjort, för att sända ut evangelium 
bland hednaskarorna, att också de måtte blifva 
frälsta! Det är ändock det bästa, våra missionärer 
hafva med sig, när de gå ut. Evangelium är Guds 
kraft till frälsning. 

Men det är en kraft för ItVar och eJt, som tror. 
Tron är icke hvar mami. Det få nog äfven våra 
sändebud i Kina· erfara, ja, att otron snarare är det, 
som af naturen ligger oss allra närmast. Därför 
finnes det sa mycket motstånd mot sanningens ord, 
när det förkunnas och sprides. :Men om tron än 
icke är 11Var mans, så kommer den å andra sidan 

af predikan, af hörand(lt. . Därför tå vi icke låta af 
alt predika och sprida detta evangelium. Det har 
i sig en sådan gudomlig kraft, att där det finnes 
människor, som äro af sanningen och icke tillsluta 
sina hjärtan för budskapet, så verkar det tro och 
tillit och mottages med tacksägelse. Det finna vi 

, ju här. och det besannar sig öfverallt i världen. 
Hå vi därför särskildt bedja för våra vittn~n, 

»att Herrens ord må hafva framgång och blifva för
harIigadt », att det s8.som ett gladt budskap måtte 
löpa utan hinder, icke blott ut till de .olika 
folken och från den ena folkskaran till den andra, 
utan så att det smyger sig in i hjärtan och sam
veten och blir ett lifsutsäde till frälsning. Herrens ' 
ord blir förhärligadt, då det blir mottaget. Ty det 

' . är. ett godt, gladt budskaps ära, att det blit motta- ' 
get. Då gör man heder åt det. Må vi bedja för 
våra missionärer, att, hvarthelst de komma för att 
sprida evangelium eller förkunna evangelium offent
ligt eller enskild t, ordet må hafva framgång och 
blifva förhärligadt. därigenom att det varder trodt, 
och att de själfva blifva frälsta från onda och van
artiga miinniskor, .så att de alltfort så obehindradt 
som möjligt må få verka sin Herres verk! 

Men när . vi bedja härom, må vi på samma 
gång b edja, att de såsom kristna och vittnen må 
bIifva uppfyllda med Kristi Ande! H varför är detta 
ord ' ett så kraftiQ"t ord, att, t. o. m. om du sitter 
alldeles ensam och läser och beder öfver det, fat 
du känna dess kraft i ditt hjärta, och kan du hämta 
styrka dag' efter dag? Hvarför? - Därför att det ,är 
ett audeingijvd ord, icke ett människoord, utan 
genom Guds Ande ingifvet. Guds Ande har drif
vit ,och regerat de ursprungliga vittnena. Därför 
hafva de skrifvit, såsom de skrifvit. Och huru blir 
väl ordet ännu kraftigt i Jesu lärjungars och lär

. junginnors mun; när de enskildt eller offentligt för
kunna det? Därigenom att Kristi Ande får upp
fylla dem, att Kristi Ande får tala genom dem så- . 
som sina redskap. Så blifva deras ord ord i kraft, 
ord till frälsning för dem, som trO. Må vi bedja' 
för, våra vittnen därute, att de må undfå djup, rik 
delaktighet i Kristi Andes fullhet, att ordet äfven 
genom dem måtte få u'ppenbara sin kraft till fräls
ning för själarna I 

Amen. 

De nuvarande världsförhållandena 
och missionen. 

Af professor lYarIteck. 

II. 

Det vore oriktigt att kalla det nu afslutade rysk-ja
pa'nsb kriget ett religionskrig, Det var ett politiskt krig, 
en kamp om öfv((rvaldet i Asien, Japan har aldrig be
traktat det annorlunda, och då Ryssland vid nägra till
fällen sökt stämpla det som religionskrig, har det skett 
med samma politiska hyckleri , som när det lörkJarade, att 
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dess i<r ig med Turkiet förts till rö l var för den kristna 
religionen. 

Och dock har detta krig fätt en stor religiös bety
delse isvnnerhet för missionen. Af det sakförhåJlandet, 
alt ett "hedniskt folk öfvervnnnit en kristen stat, hafva 
icke blott hedningar utan afven såd'lna i sjallva kristen
heten, hvilka affallit frfLll den kristna tron, i missionsfient
ligt syfte dragit denna slutsats: »Kulturen Ur mäktigare 
an kristendomen. Kulturstater, i den mening Japan re
dan är det, och Kina är på väg att blifva det, behöfva 
icke den kristna religionen och således icke heller mis
sionen. De besitta dels i sig sjUlfva, dels i sin förmåga 
att tillägna sig den kristna kulturen utan kristendomen 
en kraft, som förmår höja dem till jUmnbredd med de 
kristna nationerna. " Detta ar naturligtvis ett feisint, ty 
I) är det lika litet något bevis för elen kristna religio
nens värde, om framgången i ett krig ligger på en kris
ten makts sida, som det är ett bevis emot dess varde, 
om den icke kristna makten afgär med seger, afven om 
religiösa faktorer medverkat så vul till den enes som elen 
andres nederlag, ja, arven om delta skulle hafva stora 
religionshistoriska följder med sig, och 2) kan det be
segrade Ryssland knappast tagas som exempel på .biblisk 
kristendom. Nian kan ej annat än gifva den japan r~itt, 

hvilken inför en stor församling i New York förklarade, 
alt, om man nödvandigt ville hafva kriget till elt reli
gionskrig, sä m!\ste man beteckna det som ett krig mel
lan en halfhednisk kristendom och en kristianiserad he
dendom. Japalls seger l Jar . m dom ö/ver Rysslami, ej 
iifver kristmdomm. Om missionen är nöd\'undig eller 
öfverflödig, säger den oss intet. Vi måste dock vara be
redda pft. att man kommer att göra bruk af det ofvan 
omtalade felslutet i kampen mot .missionen bland de hed
niska kultu·rfolken, alldeles såsom man anfört hereroupp
roret såsom ett bevis på att missionen icke är till någon 
nvtta bland ·naturfolken .. 

• Delta krigs stora betydelse för missionen samman
hanger med det nya världsiiige, som blifvit en följd af 
dess utgäng. ' 

Seger för Ryssland skulle knappast hafva medfört 
något gagn för kulturen, och helt säkert skulle ryssarne 
frän · de områden, som kommit under deras välde, hafva 
utestängt all verl,samhet, som ej utgätt från den ryska 
ortodoxa kyrk'ln. l\lan kan t. o. m. sälta i fråga, om 
Ryssland i någon större utsträckning skulle hafva bedrif
vit mission. Men afven om sä ·hade varit fallet, skulle 
det hafva skett helt mekaniskt, och resultatet hade blott 
blifvit en yttre skenkristendom. Någon apologi för kristen
domen hade en sä beskaffad mission helt visst icke blifvit. 
iVIen det är öfverflödigt att vidare framstalla n!\gra reflexio
ner häröfver, di'i ju Ryssland icke har afgått med segern. 

I stället för att blifva en missionerande makt bland 
de ostasiatiska folken kommer kanske Ryssland sjaJft att 
blifva föremål för ett verksamt evangelisationsarbe.te, vi 
säga kanske, ty man har ännu ingen g,Hanti för att evan
gelium efter ordningens äterställande i landet skall fä fritt 
lopp. Krigets utgäng har dock helt oväntadt öppnat ut
sikter till möjlighet ·af en j;yrkoreformation och en evan" 
gelisk mission i Ryssland. En evangelisk rörelse finnes 
ju ock redan i landet i trots af motstfind och förföljelse . 
frän statskyrkans sida. Denna rörelse har utvecklat sig 
sundast inom stundisternas församlingar, men äfven de 
gammalryska sekterna, hvilka räkna milliontals anhängare, 

äro mottagliga för denna evangelisl;a rörelse. Om stun
disterna kan man i de flesta fall säga, att de äro en 
hjord utan herde, och de senare löpa ofta fara att . falla 
i öfverspiinda svärmerier, excentrisk mysticism och öfver
and lig askes. Alla iiro de darför i stort behof af e\'an
gelii klara ljus och af sadana larare, som kunna under
visa dem i elen sunda Hiran, på det att de, rotade och 
grundade i sanningen, må blifva ett salt för sin omgif
ning. Har har den evangeliska kristenheten fått en n.\" 
om icke i egentlig mening missions- dock evangelisations
uppgift, hvilkens lösning l,ommer att få stor betydelse 
icke blott för ryssarna själfva utan arven för de mänga 
hednafolk, som stå uucler det ryska valdet. Det ar den 
tyska orientmissionens fUrtjänst att hafva fattat detta och 
att redan h·afva börjat lägga hanel vid verket. Skänker 
så Herren reformatorer ur den ryska kyrkan - och det 
saknas icke evangeliskt sinnade män där -, hvilken viil
signelsens frukt skall ej växa fram ur den dubbla hem
sökelsen: det olyckliga kriget och det vilda upproret! 

Men vi "ända åter vår uppmärksamhet mot Ost
asien. Genom krigets utgftng stalla sig utsikterna för den 
evangeliska missionen ha'r mycket ljusa . Redan före kri
get voro förhi'tllandena långt ifrån ogynnsamma. I l'danu
schuriet hade den evangeliska missionen efter den Sl'5r a 
kris, den haft att genomgil under boxa{upproret, åter bör
jat stadga sig, och hade trots de stora lidanden, 
hvilka kriget förorsakat, icke i någon nämnvärd mån blif
vit störd i sin verksamhet. l KO'rea· befann den sig 
t. o. m. i öfverraskande tillväxt. Då nu · dessa ländel: 
under Japans öfl'erhöghet åtnjuta samma religionsfrihet 
som J apan, och det kraftiga understödet från missionärer
nas sida under ),rigsnöden stiirkt befolkningens förtroende 
för dessa deras viiIgörare och beskyddare, bör man, utan 
att behöfva hängifva sig åt nflgra optimistiska drömme
rier, kunna vänta ett stort framiltskridande på dessa fält. 

I Kina hade omedelbart efter boxarupproret dör
rarna börjat öppna sig för missionen i en förut ej anad 
utsträckning. Kinesernas växande begär efter väst~rländskt 
v.etande har bidragit att hålla dessa dörrar öppna och 
afven gifvit nya impulser isynnerhet åt skolverksamhetel1. 
Församlingsmedlemmarnes antal har också betydligt ökats. 
För närvarande har missionen i Kipa fått ett sådant upp
sving, att man aldrig sett dess motstycke. Man mäste 
dock vakta sig för alltför sangviniska förhoppningar. Detta 
uppsving har nämligen i endast en ytterst ringa grad sin 
grund i nägon egentligen religiös väckelse. Såsom· redan 
framhållits, ar det viisentligen det alltmer växande be
hufvet af reformer, som fört det upp'l'aknande Kina till 
denna pu.nkt. Japanerna halsas af kineserna mer väl
komna såsom l:irare an europeerna, mot hvilka det gamla 
hatet ännu ej är utsliickt, såsom man kan finna af de 
upphetsande skrifter, som spridas, och af de upprepade 
upplopp, ja, t. o. m. mord, som förekomma. Men huru 

.nyktert och försiktigt vi an betrakta framtidsutsikterna 
Kina, kunna vi säga, att där för närvarande gifves ett 
rikt tillfälle till missionsverksamhet, hvilket vi med an
strängande af alla krafter mtlste taga vara på. 

Japan är dock på grund af det stora inflytande, det 
utöfvar, en ännu viktigare missionsmark an Kina. Ligger 
det icke nära till hands att tänka, attJapans folk till följd af 
sin narvarande ställning ar kalladt att blifva det missio
nerande folket i Kina? Visserligen äro de kristna i Ja
pan ännu ra till antalet, men ibland dem finnas många 

i 
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handlingskraftiga mäJl, nog upplysta 'att förstå, alt G ud 
gifvit dem en missionsuppgift för K ina, och hafva de 
hittills ej blifvit fullt medvetna därom, tillhör det då ej 
oss att påvisa detta för dem? De indirekta verkning
arna af missionen gå i J apan vida utöfver de dire~ta, 

. hvilka statistiken meddelar. Den kristna åskådningen ut
öfvar stort inflytande på ännu hedniska japaner, t. o. m. 
större än de själfva itro medvetna 0111. Det är isynner
het kristendomens etiska sanningar, som vunnit erl.;:an
nande af de mer allvarligt sinnade ibland dem. Redan 
före kriget hade missions verksamheten stor framgång, och 
under sjalfva kriget gjorde de kristna. soldaternas tapper
het och missionärernas mfmgsidiga verksamhet icke blott 
slut på den gamla tron, att kristendom och fosterlands
karlek icke läte sig förenas, utan viiclde äfven nya varma 
sympatier till Iif, ja, öppnade många hjärtan för evange
lium. Kan man ej tänka sig, att bland de tusentals ja
paner, som för närvarande äro verksamma som lärare i 
Kina, afven skola finnas sådana, som aro kristna, eller 
som åtminstone rönt inflytande af kristendomen, och 
hvilka därför kunna främja mi.;;sionens intressen, samt vi
dare, att många af de tuscntals kineser, hvilka nu vistas 
i .I apan för att få sin vetenskapliga utbildning, skola åtcr
\;äncla till sitt fädernesland djupt berörda af den kristna 
sanningen? Japan är s5.ledes af den största betydelse 
både såsom föremftl för missionsvcrksamheten och ett blif
vande missionerande land. Där behöfver missionen mer 
än pli något annat staJle förstärkning isynnerhet af män, 
h vilkas kristliga karaktär och vetenskapliga bildning sätta 
dem i stånd att vara ledare, och hvilka kunna uppfostra 
i den apostoliska tron fast grundade japaner såväl till 
förestål}dare för församlingarna i hemlandet som till 
missionärer för Kina. Att skafl"a sådana ledare tillhör ju, 
sädanl läget nu är, förnämligast missionssällskapen i Eng
land och Amerika, ty i deras händer ligger nästan all 
missionsverksamhet i Japan, liksom ocksä den politiska 
situationen är dem synnerligen gunstig. 

Hanclleng den 18 nov. r <)05. 

A/skrule lIu~'siotJsvä1Jtler! 

:)0111 jag helt nyligen haft glädjen aLt göra en veckas 
besök i Ho-iang, vill jag sända eder en hälsning där
ifran. 

Ho-iang är, som I nog alla veten, S. M. K:s sist 
öppnade station. ~edan systrarna Bengtsson och Ram
sten lämnat platsen, har elen emellertid icke varit besatt 
af utländingar. Herren skall i sin tid visserligen förse 
med arbetare, ehuru det för närvarande ser mörkt ut. 
Dä jag en dag talade med bibelkvinnan där om saken, 
bad hon mig skrifva till , » Västerlandet» och hälsa de tro
ende med frid samt säga, att de i Kina behöfde mfmga 
flera larare och lärarinnor. Och sä talade hon om behof
ven på de platser, hon ·kände till, nämligen Ho-iang och 
Uancheng. Tvenne lararinnor behöfdes på hvardera platsen 

för att undervisa kvinnorna. De bedja mycket, vära kära 
kvinllor härute, om nya arbetare i stället för dem, som 
detta år lämnat oss. Hvem mfll1ne . Herre!] skall fä sända 
sllsom svar på dessa böner? H vem skall hörsamma kal
lelsen? 

. Vår kära syster Sigrid Bengtsson är mycket saknad 
af kineserna både · här och i Ho-iang. De tala ständigt. 
med saknad -- ja, en del med tärar - om att ej få 
återse henne. Bibelkvinnan i Hanchen!; sade mig en dag, 
att aldrig såg hon fröken Bengtssons ansikte sorgset eller 
nedslaget. Kineserna äro människokännare, och de togo 
ej fel, clä de kände, att hennes hjärta var rikt pä kärlek 
till dem. Hon har fått så ett frö, som skall bära frukt 
till evinnerligt lif. 

Förstlingsfrukten från Ho-iang, 3 män och 2 b ;in
nor (af dessa äro ett par man och hustru), döptes vid 
stormö tet i Hancheng i september. En af dessa var hus
värden i Ho-iang, läraren Chiang. I ett bref till »S. L.» 
förra. året bad fröken Ramsten särskildt om förbön för 
honom. Han var df! systrarnas privatlarare. Viljen I 
nu, kära missionsvänner, tacka Herren för bönhörelse samt 
ytterligare bedja, att han mä blifva stadfäsl i Kristus och 
till välsignelse för sin familj? 

När jag var i Ho-iang, kommo de andra två nydöpta 
männen samt en »sökare» hem från en 5 dagars prediko
tur ute på landsbygden, hvilken. de företagit på eget ini
tiatIv. Är det ej stort, att lie söka meddela åt andra, 
hvad de själfva und fatt ? 

En dag reste bibelkvinnan och jag ut till en af dessa 
mäns hem, 30 Ii från Ho-iang. Uang, så är mannens 
namn, är gårdfarihandlande. Han hörde det glada bud

'skapet törsta gången för tvil. år sedan i Tai-Uen-fu. Medan 
. han var där, blef han sjuk, sökte flera kinesiska läkare 
och fick gifva ut mycket penningar, dock utan resultat. 
Så vände han sig till slut till den engelske läkaren, dr Ed
wards, och fick af honom 10 piller för 100 kash. Efter 
alt hafva tagit in 6 af dessa, var mannen frisk. Nu bör
jade han fundera och resonnera med sig själf och kom 
till den slutsatsen, att, när utländingarnas medicin var så 
bra och så billig, måste också deras lära vara god. Så 
gick han och hörde och .trodde. Nar han sedan il.ter kom 
hem till sin by, giillde det att göra offentlig bekännelse 
och ej längre gifva skatt till tempel och teatrar. Detta 
var mycket påkostande, men så tog han mod till sig en 
dag och sade ut sina tankar vid ett bysammanträde. 
Herren hjälpte, sä att detta ej alls viickte nil.got motstånd. 
I stället svarade en man.. ur hopen, att »trodde inan ej, 
att det var till nytta, var det ju ej skäl i att offra pen
ningar därpå». Från byfolkets sida tycktes Uang således 
ej fil. . lida. Hans gamla mor däremot var mycket fientlig 
och gjorde allt för att hindra hOllOm att besöka söndags
mötena i Ho-iang~ Hon till och med misshandlade hans 
unga hustru för att på sft sätt fä honom att stanna 
hemma. Kom så fröken Bengtsson en dag ut till dem. 
Gumman var emellertid dil. så förskräckt för utländingar, 
att hon ej vil.gade vara hemma utan gick sin väg. 

Som svar p~. mycken böri hafva dockf alla fördomar 
fallit, och gumman är nu glad, när utländingarna komma. 
Att morgon- och aftonandakt skall hållas i hemmet vill 
hon nödl'andigt; sjalf har hon ock börjat lära sig s1l.nger 
utantill. Hon tyckes verkligen vara intresserad, och det 
ser ut, som hade Herren mtt börja ett verk i hennes 
hjärta. 
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H vad mig själf angår, är jag, Herren vare lof, kry 
och gläder mig alt i nägon mån kunna börja hjlilpa till 
i det direkta arbetet. J ag har nu varit här i Hancheng 
i :2 mftn.och: kommer!- att stanna ännu en tid, eller sft 


' länge;; Herren 1behöfver mig här. ' Det känns att förlora ' 

6 systrar på ett år, först de 3, som öfvergått till C. L M., 

och sedan de 3, som rest hem för att hvila' - de bilda 

norska ~ systrarna och fröken Lagergren. Vårt hopp är, 

att de~ alla, 3 m( kunna komma tillbaka och nya med 
dem, sä att vi ej allt fort såsom nu behöfva »gräfva en 
grop för att fylla en annan". 

Våra ögon se tiJI Herren, han skall förvisso hjälpa. 

Eder i Mästarens tj~nst för Kinas kvinnor 

Ida Andcrsson. 

Tunkwan d. 7 dec. 1<)0.'1. 

Edra missiollSVällJlCr! 

I början af november beredde Herren tillfälle för 
mig att flter få besöka Siao-i och samla l;:vinnorna där 
till q dagars bibelstudium. Från Huachow kunde ej 
nier än 2 komma, men med dem, som bo på platsen, 
och min bibelkvinna voro' vi pä middagsmötena 14 per
soner. Vi voro samlade från 1/2 1:2 till 2, dä alla voro 
lediga och ku'nde vara med.. Den öfriga tiden användes 
till läx- och innanläsning. Vi gingo igenom JeSll lif frän 
bans människoblifvande till och med frestelserna i öknen, 
få väl fortsätta nästa gång. Vid aftonbönen voro skol
gossarna och de troende männen också med. Herren 
välsignade oss omkring ordet på ett förnimbart sätt. Visst 
kan det vara mindre behagligt för ens yttre människa att 
sitta en tid i rök och aska, men man känner sig rikligen 
lönad, när man ser, hur själar börja lära känna Herren. 
Med kärlek och bäfvan bevakar man dessa nyomvändas 
steg, Codt emellertid att deras bevarande och tillväxiinde 
i kraft ej ligger på värt ansvar! Dock är det näd att fä 
vara med o'ch liksom hälla dem vid handen, En stor 
glädje var det att se, huru flera af dem, som voro med 
på kursen i viras" blifvit förändrade i satt och tal. Guds 
ord har i sanning en omskapande kraft äfven på de 
okunniga. 

En ,nirgarefru, Hau, från en annan by, uppmuntrade 
oss riktigt genom att berätta om sina erfarenheter, sedan 
hon kom till tro på Gud. }lon' har tagit af sitt fot
bandage och går hvarje söndag 1/2 mil fram och äter till 
gudstjänsten i Siao-i, I början pekade grannarna finger 
fLt 'hennes . fötter och kallade henne »den falska · utlän
dingen» , Hon brukade då stanna och .med nägra vanliga 
ord be dem komma och se pä hennes skor och fötter, 
och nu är det mänga, som taga henne i försvar, om hon 
blir klandrad. Mannen blef döpt vid ' höstmötet i Tong
chow, och hon kommer snart efter. Genom deras trogna 
vittnesbörd hafva flera blifvit intresserade i evangelium. 
De ha en liten ' rar gosse i skolan i Siao-i. Hoppas Gud 
skall fil mycken ära genom den familjen. 

Barberaren lang är ock en trogen Herrens lärjunge. 
Han har två butiker i Siao-i men stänger båda, när sön
dagen kommer. Förmiddagen besö'kes gudstjänsten, och 
på e. m. tager han dem af sina biträden, som vilja det, 
med si(\' till gosskolan, där de läsa Bibeln. På så sätt 

l1afva de läst igenöm Psaltaren och Esaias bok. Den 
senar~ innehåller en mängd mindre vanliga -,skriftecken, 
så att när de grundligt läst igenom den,hafva de lwm
mit ett god,t stycke fram i läskonsten.Fru lang är af 
samma sinne som mannen. Gud har hjälpt henne mycket 
detta år. Prisen · med oss Herren, som ' gör under bland 
folken! lVIitt ord frän Herren i dag är Lule. 3: :2 I :,»Då 
J esus bad, öppnades himmelen». Hur är det männe, 
när z,i bedja) - , 

Innerlig hälsning till kommitteerna. 

Eder i Herren 

Ann/ta Eriksson. 

* 

y uncheng d. _I dec. U)05 · ' 

,kä1'l.l vän1lcr! 

. Ledda af den trogna Fadershanden ha vi nu lyck
lig t nätt ända hit och gjort vårt inträde bland vära kära 
syskon haruppe. Vi ankommo den I d:s och blefvo sf, 
hjärtligt mottagna, att vi strax kände oss hemma. 

När vi se tillbaka på de 10 veckor, som flytt, sedan 
vi lämnade fosterjorden, äro vi stamda att af hjärtat saga: 
~Godhet allenast och nåd hafva ledsagat oss», och det 
ej endast under resan öfver kontinenten och hafvet till 
Shanghai utan äfven. genom landet hit upp, en resa, som 
endast tog oss 19 dagar, däraf mellan 9 och la i kärror. 

Hvilken glädje det var att komma ett stycke uppät 
landet, att allt emellanät passera en missionsstation och 
där få en hvilostund bland vännerna! Skönt att byta ut 
de kinesiska värdshusen niat ett sädant hem! I Honan
fti mötte oss de första af vär lilla syskonring, och säväl 
dar som i Sinan och Nien-ch'i blefvo vi mycket hjärtligt 
mottagna. 

N II ligger resan bakom ,oss' såsom en skön erfaren
het af Guds godhet och hjälp, manande oss att fullare 
än hittills sätta allt värt hopp till en sä trofast Fader 
oc!; ledsagare. 

I går hade vi en mycket skön söndag, då vi för 
första gången fingo deltaga i HCl'rens mältid tillsammans 
med vära kinesiska syskon, hvilkas språk vi ej förstä, men 
med hvilka vi dock äro ett i Tesus. 

Fröken Ahlman fortsätter' om några dagar till Han
cheng för att vara dar en tid. Mitt hem blir här till 
nyäret, d1\. jag, vill Gud, flyttar till syskonen Bölling. 

, Med innerliga fridshalsningar frän fröken , Ablman 
och mig. 

Eder i Jesus lyckliga 

llf.dit Gustafssoll. 

f\xplock från fältet. 

Följande utdrag ur ett enskildt bref från Sigrid Eng
ström tro vi skall mycket glädja, S. L:s läsare_ Liksom 
hennes förra bref är äfven detta från Kuang-Keo. Vår 
syster skrifver: 

»Jag ar f.' n. pä en alldeles ny plats i vårt distrikt, 
elär ingen utlandsk kvinna förr varit. Folket bor i jord
grottor, så man tycker sig vara i en ödemark bland de 
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vilda, höga bergen och helt nära Gula flodens rasande, 
dånande böljor. Men sätter jag mig på en sten och börjar 
spela en sång på mitt gamla utslitna handklaver. så komma 
de inom nagra få minuter i tiotal ned för de branta berg
stigarna och ut ur sina jordhålor för att lyssna till s1l.ngens 
toner. Snart liar jag ett auditorium på '=;0-60 personer, 
pa sina ställen mycket flere. Det är en underbar känsla 
af glädje och djup frid, som fyller milt hjärta, cHl. jag far 
sitta sa där och tala 'om Jesu brlelc och korsels hemlig
het för h jartan, som aldrig anat, att en sådan Friilsare 
'skulle möl~ dem på deras dystra stig genom Iifvet till en . 
mörk, okänd evighet. De lyssna, de törsta, de fråga, som 
jag aldrig sett dem göra någonstädes förut. Här synes 
läskunnigheten vara mycket större än i Sinan Hsien. Bland 
lärarekftren har jag 6 - 7 män, som med djupt alll'ar 
forska i läran. En af dem sade häromdagen: »Jag vill 
förkunna denna lära i min by." Darpå tillade han helt 
eftertanksamt: »I början är det nog lält, men sedan blir 
det svart.» 

I den by, där jag bor, är en lärare, som kommer 
hit och får . den ena boken efter den andra och studerar. 
Han har nu läst igenom både 1'Iarkus och Johannes 
evangelium förutom mflllga mindre och större traktater. 
Han sprider sedan sina böcker tlll iarare i andra byar, 
så när jag kommer, säga de: »Den boken har jag redan 
last, den har Ly i er by lånat .mig.» Det ar, som om 
en mäktig Andens vindfiakt blåste öfver denna plats. 
Gossarne i dessa lärares skolor komma till mig på sina 
fritider och lära sig sånger och bedja om böcker, som de 
kuni1a förstä att läsa. Själf känner jag mig som buren 
af en mäktig kraft. Det ar, som omen strömfåra Jrån 
'Nales letat sig ut hit. Jesus kännes så underbart nära, 
och 	jag känner mig icke alls ensam, trots det att jag nll 
ar 	4 sv. mil från Maria och .) från Honanfu. 

Pris ske Gud för sftdana tider af lifsflodens bölja! 
Man tycker, att nästa vilg skall föra en direkt in till den 
Inrita tronen i härlighetens rike. 

För öfrigt har jag aldrig i det lekamliga sft närmat 
mig 	det kinesiska lefnadssättet som nll. Men, i allt detta 
Clfvervinna vi rildigm genom honom, som älskar oss!» 

Broder ANdrew Ericsson skrifver i medlet af nov.: 
Under Axel Hahnesfrftnvaro har j;Jg varit bunden 

vid stationen och endast kunnat göra en och annan resa 
ut till byarna. l\'\en IlU hoppas jag, vill Gud, att efter 
vårt nyår få resa till utstationerna pil. langre besök. Min 
plan ar att ligga en ;\ två månncler pä hvarje utstntion. 
Det är så kärt att fä lefva ibland våra troende kineser, 
och ' därför äro vi ju också här ute i .Kina, ~lt vi skola 
lefva för Herren och vftra älskade kinesiska trossyskon. 
Själflifvet lämnar oss icke, dft vi lämna hemlandet. »Jnget» 
vill ock vara med på missionsfältet och nästla in sig både 
här och d;ir. Men, Herren vare tack, hans Helige Ande 
kan och vill ock uppenbara för oss,hvad som ar af trä, 
hö eller stril i vilrt arbete, och han vill och kan ock gifva 
oss nåd att bygga med »guld, silfver och dyrbara' stenar. 
Guds Helige Ande vill och kan nita värt 'jag' vid korset 
och kröna .Tesus allena till Herre i v1lrt lif och värt arbete. 
Därtill förhjalpe han oss alla! 

. från hemarbetet. 
Missionär Erik Folke är f. n. ute på en missions

resa i Dalarn.a.Han har haft möten i Korsnäs, Falun, 
Borlänge, Gagnef och Säter samt skall ytterligare 
besQka Hedemora, Folkärna, Norberg och Sala. 

Må de kära missionsvännerna bedja Gud om 
rik välsignelse öfver vår broders vittnesbörd. 

R.edovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under januari månad 1906. 

N:o. 	 Kr. Ö. Kr. <) 
l. 	 ~;issjö mfg gm J. L. L. _____________ _ So: 
2. 	 Tackoffer, E. S. ___ ___ ___ .._.. _____ .. __ S: 
3. 	 Sparbössemedel gm A. G., Toftcryd, 


Skillingaryd _______ ______________ ....._ _
.. 100: 
4. J. H., Skepsta.._.. ____ . ___.. .... -- .. ____ _ 
5. 	 K. G. 1I-r. .._______ ._.. _.. :.. _.. _.. ___ ... :_ 
6. 	 Rogla K vinnofören. till kvinnliga ar

betare .....___ ____ ._ .. __ .. __ .._....... ______ 
 75: 
7. 	 Törnevalla mfg gm A. N. ____ ._ .. _.. .. 25: 
8. 	 Syfören. i Simtllna gm A. H .. __ .... __ 90 : 

·9. 	 1\o(issions\'Unncr i Höganäs Öfre gOl 
S. A ... ___ .. _____ .. _.. ______ ___ ..... ____ .... 


la. H. G, Bölaryd, gm K. B. ,, ___ .._.. __ l: 32 

12. 	 L. 11., Tenimit ..__ ... ___ .... _.. ______ _ 50: 

13· Boda lnf:; gin J. P., Ofvaomyra _____ _ 21: SO 

14· 	 Från Tranås med omnejd: ur missions

askar, gm !(. B. __ ____________________ 

A. F. V., Gransbo, gm d:o ___ ",__ -0_15· 	 5: 

16. 	 B. H. M., Mockfjerd ____ .. ______ ..____ _ 12 5: 
T. S., Johanuesberg,-:Maries\ad ______ _ 


zoo Evangeliska mfg i Bctelkyrlcan, i\blmii 303: 12 


1'7· 	 3: 83 

21. 	 H. R ....._.. __ :_ .._____ .. __ .. _.__________ 
22. 	 Söndagsskolbarn i Malghult gm A. D. 


Hemse Kinafören. gm J. P. R., Hemse 

J:s sparbössa i Holsb)' gm P. E. P., 

H vetlanda ___ .. _____ .... __ .. __ .. _________ _ 


?
-~ . 	

Onämnd gm d:o .... _.. _~ .... _.. ________ _ 
26. 	 S. gm d:o _____.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. __ 


Sparbössemcdel fr. H vetlanda gm ,1:0 

K. B. med rru __~_____.... _.. ____ .. ____ _ :200; 
R. gm d:o _______ .... ____ , .. .. ______ __..29· 	 la: 

30 . 	 E. J. & H. J., Ödeshög __________ 67: So-0_ 

31. Sparbössemedel rr. K. S., An'ika .. ' S: 

32 • 25:
H. S., Hedemora, ___ .. _____ __ .... _.._.. 


33· H. J. gm C. L., Mullsjö .. .... ____ ____ 10: 

J. af S., \renersboi'g __ . ____ . ____ _. __ ___34· 	 50: 
A. B., K iillungc .... __ ._ ...._____ .... __35· 	 15: 

36. 	 A. L-m gm J. \V. H. .. __________ _ 5: 

37· Ar en missionsvUn i Lödernp gm F. i\r. 5: 

3~ · Allvadskvarns sparbössa gm d:u .... __ 3: 50 

39· .Iogelstorps llog<lomsfOren. gm d:o ____ l l: 50 

40 . 	 S. A. gm . G. H., Ö<leshög...... ____ .. _ 4: 
41. 	 Böneryds arbetsfören. gm d:o .. ___.._. 6G: 
4 2 . 3:ne Hickor i Vh;torp gm E. B., 


Kettilstorp ___ .... ___ .... _..___ .. _..__ ...... 
 45: 
C. \V. c., Töreboda _____... _.. _.. _.. __ 5: 

En syfören. iV. Tnllstadförsaml. gm

A. L. _.. ___________ .. __ .. _____ " ___ "_"__ la: 

En missionsvitn gm d:o ____ . _______ _ '5: 

Ljungbergs arbet;förcn. gm K. A., Åker ,50: 

Sparbössemedel den Gjan . i Stockholm 4 2 5: 82 

Andel i sparbösscmcdel, Björnlunda, 

gm ]. H. .______ .... ____ .. :______ ...... l? ' 
 36 


So. Flishy mfg gm C. W. N. _______ _ .. _ 
 3°: 
5 l. 	 »Till dc heligas beho!", gm M. K., 


Baggetorp __ .... _.._.. ____________________ 

E. r'. gm d:o __....._.._.. ________..______ 

45: 
l: 

Transport kr. . 2,560: 10 
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N:o. Kr. ö. Kr. O. N:o. Kr. (J. Kr. ("l . 

Transport kr. 2,560:' 10 Transport kr. 5,9°9: 59 
Onämnd, Södra Skärstad, gm E. S. 3°: 120. »H eeltorps sparhiiss;} )) . _. __ . __ _____ __ __ 26: 53 · 
K. G. N -s gm d:o . . _.____,_. __._ .. ____ _ 5: 12 r. N. Högmans nndcrhrdl gm A. G. B. 3°0:54 · 

~~. 
Torarps mrg gm J. N. ____ ____ ._ .. .. . _. 54: 122. C. ~ :.' Östra V erlinge, Skytts Vem· 

56. Bankeryds mellersta mrg gm C. B. __ 74: 60 merlo! . _________ . __ . __ __ _... __ . ... .____ .. __ 3: 

57· l, Bårarp ------ -- .---.- --- - .- ... --------- 5: ( 23· M. F., Stnbbegftrd, Skara __ ... ..____ __ 7: 2;


H. V - ok. ____.:_______ ... _______ __ ___ _ _ 58. 	 II: 12 4. Kollekt i Figeholm elen l'l noy. 1905 
C. o. K., Linköping ___ ____ . __ ._. _____ 20: 	 och 21 jan. 1906 gm M. K. __ ____ __ _ 10: 3859·

60. 	 R:s missionsask ___ ._. ____._ .. _.. __ . _.. _. S: 3° 12 5. D:o i Fårbo den 21 jan. 1906 gm ,] :0 i: 49 
61. 	 "Tackoffer') .__ ._____.__ ._. _._.. _. _.. __ . _. 5°: • 26. Vånga mfg 'gm A. l A., Vånga .___ 5°: 
62. 	 Hednukvinnornas vänner i V. Ryd 128. L. U., Sthlm __ .. ______ ...... __ ..__......_ [5: 


gm A. J. Y. ____. __ .. _ . ___.__.__ ._ .._. __ jO: 129. Fjnks mfg gm l C., Fjuk, Kisa, gm 

Missionsvällner i Åbyggcby, Hill e, K. R, Tranib ___ .. ________...... _........ 25: 

Strömsbro . ________ ._ .._____ ____ ___.. ____ 
 2S: 13°· Kontant yid syfören.·allktion i Mister-
Eskekulls mfg gm N. P . Ottosson, hIlIt gm M. K . .. ___ __ .._.._____ ...... __ _ (jo46:
Skede _______ . ___________ . ___ ___ _______ 65: [3 I. Herrens tionde fr. A. J. gm C. L., 

Hagg. 2: 9 __... __ . _____ .... _......_.. ___ Mnllsjö _________ . .. ... __ .... __ ____ __ . ....
3°: 	 10: 
A. S., Östersund ____ ... _. __ . . __ ..___ ___ 10: 13 2. Vircstorps jllngrrllfören. till N. Hög· 
Insaml. i Edsbergs kyrka den 6 jan. mans och R . Anderssons underh. gm 

gm G. "\V.. ______ ____ .____.. ____ _. .. __. . __ 

1-".... • :M. l -__. ________ .. __ __ __.... __ .__ .__ .____ _ 5°: 

68. 	 St. Mölarps Öresfören. gm E. O ., Sliby 5°: 133· Sparbössemedel frflD Ullle" gm H. D. 33: 

B. E. ________... . _____ .. _.. ___ ___.... _.. __ 100:69· 134· Ukna 'mrg gm V. Ö., Dansvik, Storsjö 2S: 

jO. Gm J. C., Styrsö .... __ .... .. _______ _. .. 98: 135· Gm A. \Y., Röl" Koll ekt i Heda 

jl. Sparbössemedel o. gåfvor gm H. R, kyrka kr. 13: 20} gftfvu t: ] 7__ __ _,. __ 14: 37 


Hofva.- ___ . __ .._.. .. _.. __ ____ .. _. __.... _. __ 4 -.I · 136. Tackoffer för mötet i Blasleholmskvr
j2 . Ps. 100 . _________ . __________________ _. __ 20: kan den 27 jan. T. H . . _____ . • 
 5: 

73· . K. A., Stjäruhor .... __ _.. _ .. _.... _.. ____ _ 4°: [37· F olketorps friförsaml. sparbössemedel 


74· Gm T. N., Kramfors __ __ .... .. __ ______ 8: 74 	 till V esters o. HallDcs nnelcrh . gm G. L : 55: 69 ,.E . r:.. Jönköping __ _______ . _____ . .. _. ___ 60 13R. K ollek t "id missionsmii!et den 17 sept. iS· 
Gm E. H. ___ " ... __ .. __ . . __ _. __._.. _. __ _ 200: 	 till <1:0 gm d:o ... ______ ......._.._..____ _ II:
17· 

; 8. 	 Jllngfrufören. i Vernamo . _.. __ . __ ._.. __ 15°: 14°· Från en l11issiol1 ~vän ___ __ _________ ____ _ .100: 

Sparbi\ssa frf,n Hakcbo mfg gm G. S, 141. A. J. P ., Torsf,ker __ . ___ . ...____ _____ _ 25:
79· 
Linder:;s _________ . ___ . __ . .. . _. ___ ___ .. _ 3°: 14 2 . L. P :s ' tackoft'ersbössa gm M. T ... __ _ 27: 6-

~ 
A., Tullebo ....... _.. ____ .. ________.... __ A. S:s <1 :0 gm ' d 'o .._... .. __ ... ___ _____•3: 143· 	 15: 86 
,, 16 jan. 1906 1> ___________ ._.. __ .. . --. - 5°0: 144· Il. F :s d:o gm d:o ______ . .. .... _.... _.- _ 5: 56 

F. M., Stii\lberg ......... ___ ___ ._ .. __.... I· 

~ 
. 
. 145· . Ett löfte till 111 in Gud » d. 30 jan. 1906 H: 
 4° 

Kinne & Vedums mfg gm F. G. D., 146. Onämnd, Bredk5rr, gm K. B., Tran:!s S: 

Götened ____ _ .. _..... _.. ____.. _.. __ . .... ___ _ 3 1: S8 Sparbössemedcl fr. Lanna m fg gm A. 
14i · 
E. & !\L K., Gbg. ___ __ __.. __________ _ 5°: 	 P. O., Hardemo ___ o_o __ . .. .. _.. __ __ __ 3°: 

Sparbössemcdcl fr. I. F. gm H. R., 148. En förs:\!d ring gm L. F., Sthlm __ __ (4:

l-'Ialmö ___ . ___.... ___.. _....___________.. _ 
 24: 85 149· Ho!sby mfg gm G. H. R. , Holsby, 

R6. D:o fr. Häggum gm , E . J ., Skatleg. 2b: 52 Hvetlanda....___ ... ____ .. __ . ____ ..._.. ___ _ 4°: 6,8 7 S: 84 
87. 	 V. A., Svancberg, sparbössemerlel .. - 9: 'Ji 

88. Kollekt i I,ugnet gm O. A., Linghclll 2: 5° Till särskilda ändamål: ' L. &: H. S:s sparbössa gm d:o ______ 26: 32 

L, MelIskog, gm d:o ._ .. ________ __ __ _._ 2: 


89. 	 I 

9°· 	 5° Il. H . & E; till hjälp i evangeliserings-
I. F .• Sthlm __ ____ _.. __ ________ ---- --- - 100:9 1. arbetct på Stålhammars station __ __ _o 15: 


9 2 • JUDgfrufören. i Nogiarp gm F. B., 18. 
 Till skolan i Honan fil af Daggryningen 
Lannaskede BranD .. ____... ___ ___ __ __ __ 65: 	 gm K. M. A...._..____ .. _____ _____ ___ _ 5°0: 


93· 19· Till A. F. för skolan i Ishi ....____ __ I So:
Uugdomsfören. i Noglm'p gm d:o _ __ _ 15: 
E. R, Sthlm .......____ .. ..... _. . .... ___ 10:
94· 	 ~ågra vänner i Herren till iuL Bibel47· 


95· JO:
K. F. U. M:s missionskretsar till E. 	 kvinna gm. H. S. __ _ ________,_.. __ ... 
O. Beinhoffs underh. gm P. \V.. _.... 599: 86 j('. 	 A. P. L, Bergshrunna, fr. ss., Skol. 

96. 	 Missionshyddans söndagsskola gm E. A. 4: 44 fonden ........ _____ .._...._________ ______ . 
 4: 25Mal. 3: 10 ....__ __ .. _____.... __ _. : __ ... 13:9i· ,. lOj . A. H:s minde, Kristiania till inf. 

9R. • Okänd. gm .Yl. T., Mariestad ....___ 25 bibelkvinna __ .. __ .___.._____ .... __ ___ _____ 5 ?-. ('O


S. A:s sparbössa gm d:o ...... _.. _.._. 9: 2599· 	 O. 'V.• :Malmö, till jnf~ evangelisL __ 100: 
100. E. D:s d:o, gm d:o ... __________.. _.. .. I i: Visby femöresfören. till hjälp i evan· 
10 l. M. J:s d:o, gm d:o .._... _______ ...... __ 5: 60 gelisationsarh. på St:\lhammars station ". 
102. A. 'F:s d:o, gm d:o ___.._..___ ____.... 4: ~--~--~~--~~~ , . H. E:s d:o , gm d .o ...._____ .. .. _...... 	 Summa kr. liir jan. i ,789: 69 1°3· 
104. Behållning af en fest gm J. A., Hf.lland 46: 88 

IOS· Sparbössemedel gm d:o _______.... ____ I: 49 Med \'armt tack till hvarje git'vare. 


106. D:o från K. R., BrattIand, gm d:o __ 8: °3 ,- 108. Systrarna R., Sthlm .......... ... ..... .. . -~. 


10Y· M. S., d:o _ o _ _ 4: 	 il1en du har g'ifvd dem som frukta dtg' ett __ ........................ _ 


110. G. E. ___, ___________ ........ . " .. __ _______ Id: ball/r, dit dc' kunna fl:}' undan båg{'1t. Stia. På 
I l I. A. F. T., Sthlm .....__ .. __ ....__ .___ ... iO: dd dina diskade må va7'da 7'iiddade, l!jlilp med rlz'n 
112. 1'ri'1O söndagsskolan i Tutaryd g,n E. S. 4: 35 Ilö/;-m Iland och bä71lziir oss;'
[ 13· ,Onlimnd Jönköpingstral,tcn > gm d:o 10: 
114· L. E., Jönköping, gm d:o ....... ____ _ 10: 
IlS· H. A., Bankekind, gm d:o __ " ___ " __ 5: 
116. Onämllcl, sparbössemedcl fr. Hvetlanela 

gm P. E. P . ... l ____ .... _.. ____ _.. __ __o 10: 
I I J. J. O. A., Klämna, Oskarshamp .... __ _ 21 : 

118. Sparbössemedel frän Skellefteå gm A. B. 160: 56 
119· Otto gm M. L. S, Sthlm... __ ,,_ ,, ___, 200; 

- Tranwort kr. 5.')09: 59 

StOCkholm!, Svenska Tryckcribol:lgct Ekman & Co, %906. 


