4) S. ID . i K. iir helt och hållet underhållen genom
frivilliga bidrag. D en upptager inga lån och sätter sig på
inga vilko!' i skuld.
I ngen bestämd lön utlofvas åt missionärerna ej heller
ikläder sig lromitell hemul.a eller missionskoDsiliet
Kina något n.nsvru.' för doras underhåll.
5) K omiten hemma tir a n.c;vang för
mottagna
medel. De,t åligger kas t:5ören att bva11e ål' offentliggöra
utdra.g af räkenskaperna.
Den af missionä.rerna i Kina, som bar räkenskaperna
om haud är ansvarig föl' medlens utdelande efter faststälda
regler samt hVf\..rje är öfversända till komitkn sina. råken·
ska,pcr.
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skaJl Kina erMlla 1,000 evangelister utan dröjsmål ?

•

Ull der denna rubrik har John Hudson Taylor ut·
sändt ett upprop till de troende i Europa och A,merika
att bedja Gud om 1,000 missionärer för Kina. Ar 1883
båda H. Taylor och hllns vänner om 70 nya missio·
närer för Kina, och Herren gal dem 80 såsom svar på.
deras böner. 1886 bädo Kina Inlandsmissionens vän·
ner om 100 nya arbetare att utsändas till Kina under
1887. De fingo lUven denna sin bön besvarnd. Ebnrn
den protestantiska miesionen arbetat i Kina Mver ~O
år, äro de jämförelsevis få, som hört evangelinm. De
arbetare, som nu finnas i Kina, och de kristna som de,·
äro, kUUllil på sin höjd nä mellan 1 il, 2 milliouer om
året med friden s budskap. Detta känner fL Taylor,
pA hvilkens bjerta Gud särskildt synes hafl'a lagt Ki·
Ilas evangelisering, förkrossande. Särskilda ansträng·
ningar måste derför göras" om kineserna skola komma
till kunskap om Guds frälsning i Kristus Jesus, Fl,
'raylar beräknar att, om 1,000 evangelister utsändes aU
uteslutande draga från by till by, frän stad till stad,
predika och sprida traktater, skulle, IDed de mission!i·
rerS och troendes medverkan , som nu finnas i Kina,
• bvarje kines inom fem år i hela det stora riket hafva
bört Guds frälsningsgörande ord, Denna tid sknlle
lDedgifva evangelisterna tvänne år till språket och för·
beredande arbete. l Kina finnas omkring 50 millioner
familjer, Kineserna bo i qvadrater med ,öppen gård,

ändels bnudua "id statiouer ocb församlingar och skulle
icke utan stor skada kunna lemn a dem.
Det, är icke blott till Kina. Inland missionens vän·
ner H. Taylor denna gång vänder sig med begäran att
de skola bedja Gud om tusen evangelister för Kina _
det är icke beller bans mening, att de skola utbedjas
föl' Kina Jnland missionen - utan ban vänder sig till
Kristi församling pil. hela jorden. Han gör detta, eme·
dan ban anser att all" tr oende, sä vidt möjligt är, böra
fä tillfälle att taga del i Kinas evangelisering, och ban
tror att Välsignelsen vllrder stön e, om bela Kristi kropp
enar sig om denna sak. I de mest rörande och gri
pande ordalag vänder han sig till de små barnen, som
älska J esus och bedjer om deras hjelp och understöd
för Kinas frälsning. Derpll ställer han sina ord till
ynglingar och jnngfrnr, till unga m än och qvinnor, till
föräldrar , ja, till troende af alla äldrar och beder om
allas medvetkau för denna vigtiga sak. Kristns hal'
älskat oss in i korsets död , och ban hal' köpt' oss åt
Gud med sitt blod, derför böra vi innerligt älska ho·
nom tillbaka ocb öfverlemna oss sjelfva och aUt bvad
vi halva till bans tjenst Detta är grundto nen i bans
upprop.
~,

•

.r.

Till Sveriges missionSviinne,.. Det är nu a lt bop·
pas, att dette. upprop föl' Kiuas evangelisering, ntsändt
al en gammal , erfaren missionär, hvars bjert. glöder
af kl11'lek till Kristus och hans rikes framgäng, skall
behjertas af de kära missionsvl1nnern8 i värt land.

näden är oss beskärd. Vål' nitälskan, våra förböner
ocb uppoffringar skola vara behjelpliga vid utförandet
af detta bebj ertansvärd a verk. Säkerligen skola också
mänga modiga män och qvinnor, i hvilkas bjertan Her
rens heliga missionselrl brioner, draga ut ifrån Kris!i
försam ling i Sverge till sina faUn a bröd er i K ina och
bland dem uppresa korsets ban or till lif och frälsning.
MA blott en IlVar göra sin pligt. Ingen må hålla sig
uodan utan bedja : . Hjelp mig, dn käre Herre, sam
dog för mig, att göra bvad jag kon. Att slii och se
på ntan att lägga sin hand vid arbelet, vore en gl'ym
otacksamhet mot Kristus, som sagt: P" ediken evange·
lium flY!' hela skapelsen.
100 af de tnsen eVflllgelisterna anse" Hudson 'l'&y
101' skola kunna komma ifrän de Skandinaviska lan
den, och hOll tror "tt Sverge kan bidraga med 60 per
soner. Detta betonade ban fl ere gänger TInder ; in vi·
stelse bär. Skall väl en sädan välsignelse vederfaras
oss! Skall verkligen församlingen ; vårt land fä gläd.
jen att bidraga Uled s1l många fridsbndbllraJ'e till Ki
nas evangelisering ? Hafva vi blott bj erta föl' saken,
sä gur det ock med lätthet.
SkarQr a f unga män och qvinoor med ganska stora
kuoskaper och god begåfning gå bär hemma ocb äro
olyckhga, emedan de äro till sä ringa nytta. De sakna
utlJlllme. P ä mission sfä.ltet deremot sknlle de knnna
blifva till stOl' välsignelse och medel till mänga olyck·
hga själars frälsning. Om de fyllas af Herrens Ande
och fä den heliga elden tänd i siua hjertan, skola de
bhfva dugliga missionärer. Många fin oas ocksu nu,

säger : . Många kristne, som icke sjelfve äro i stånd att
utgå, kunna undel·båll. en representant på missions·
fältet. I det inre af Kina öfverstiga omkostnaderna föl'
en missionär icke 50 pd (900 kr.) 0111 äret. l andrn
lall kunna nllgl'a förena sig om att underhålla en mis·
sionär' och med sina böllel' understödja bonol11 i arbe·
tet. Vi känna exempel, der rem eller tio personer sil·
Innda und edläila en missionär. En församling, en yng·
linga· eller jnngIruförening, som hvardera hafva 35 med·
lemmar, hvilka IlVar och en gifva 7 1/ . öre om dagen,
knnna på så sätt aflöna sin egen missionär. Hum lätt
många skulle kunua spara 71/, öre om dagen! Men
om detta är för mycket, så fördubblen gifvarnes antal
och låt llYar och en gifva 4 öre om dagen. En sön·
dagsskola, der 40 af lärarne och barnen kunde samla
hvar sina 45 öre i veckan, skulle likasåll"Kunna hafva
en 6gen missionär. Men vi beböfva icke mångfaldiga
exemplen för att visa, bmu lätt det vore att komma nI.
med den ekonomiska sidan, om församlingarna barn
uppväcktes till nitälskan. Om de likväl icke göra det,
borde det väl finnas mera än 500 personer i Europa
och lika många i Amerika, som äro redo att utgå på
egen sold, då det gälle,' ett så bärligt uppdrag, ja en·
skilda kristna finnas äfven, BOIll kunna, om de blefve
tilb'äckligt i.ntres~erade, lemna 360,000 kronor till ut·
rustning och respengar föl' alla 1,000 eller 450 tusen
kr., som deras underhåll skulle kosta tör ett år. Fram·
läggen saken i bön iuför Herren. Men låtom oss icke
dröja, ty Olll vi nu gå genast, skola likväl millione"
själar dö, innan vi hinna till dem med evangelinm.

underhåll för år. Och dessa skulle med Kristi evan·
gelium nit cirka 3 millioner familjer. Om nu en krona
ar tör mycket för somliga, sä kunna andra med lätt·
het girva 2 ener 5 kr. Skola vi väl väga detta offer
tör vär käre Mäst!l re, som sä rikligen v~l signat oss?
jo, vi vilja det utan tvekan och med glädje, vi måste
det Kristi kärlek tvingar oss. Det vore jn illa band·
lsdt att hålla en enda krona tillbaka, dä det gäller ut·
rörandet af en så härlig sak.
Meningen är dock ioke. att vi skola lem na .en krona
mindre för Herrens verk på annat båll. Detta vore ju
ingen vinst för H erren. Nej, denua krona, eller hvsd
vi känna oss manade att gifva, skulle blirva en e.'tlm
utgift för Herrens verk i Kina.
Vl bedja att fii. lägga Kinas evangelisering på våra
kära bröders och systrars hjertan. BecUen 8kördens
H(ffre, att han utsänder (irbela.·c i sin skörd. Och lwar
och eu som känner sig manR.d att göra den ofvan an·
tydda extra utgiften föl' främjandet af, att hvarje familj
i det stora kinesiska riket måtte. så fort som möjligt,
få höra evangalii glada budskap, må insända sin gåfva
under adress:
Komitfm för Svenska 112lssionen i Kina,
Stockholm .

Ett gudomligt rop efter sändebud.
(Af

c, H

Sp'...geon,)
, Och jug hörde Herrens röst,
sade: Rvem skall jag sUuda
och hvem vill vara vAri budskap?)
Es, 6: 8,
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B röder , hedningarna förgås och det fins, blott .11 väg
till fl'älsning för dem: Jesus, ty det är icke nägot anDat
namn under himmelen, bla.ud meuniakor gifv~ i hvilket vi
skola blifva. frälsta. J f:lhova, stor i makt ooh häTlig het,
söker efter budbärare, som vilja åtaga sig uppdraget att
förkunllll lifvets väg för de fallna mcnnisk obarnen.
TItur den intensiva IDolnskyn, som omsluter halls troD,
t ränger sig den förborga.de och gudomliga rösten till 'värt
öra. : , Hvem. skall jag sända '!, Om I endast i tron viljen
lyssna med UI)pmärksfI.mhet, skolen I just DU höra den nåde
fuUa, kallande rösten.
Under det varlden ligger försänkt i synd och last.,
söker den bannhertige Gudeu, som icke vill att någon ska.ll
förgAs, utan att alla skola omvända sig och lefva, efter här
older att utropa hans btl rmhertighet och fl'älsningsr åd. I
kärleksfulla och bevekande ordalag söker hlln såd.ma, som
vilja gå ut med det goda budskapet och förtälja hans under
ba.ra käJ:lek för de döende millionerna.
Hvern skall jag sanda, är hans fråga? Och lil,som för
att genom ett. trefaldigt llt.sfi.gande gifva mera eftertryck åt
sma ord, h öres Gudomsväsendet: Fadern, Sonen och Anden
fråga: H ve", vill Val'a vårt b",lskap1 Fadern frågar: H velll

N~,.
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någon ä" förberedd ock d"gliggjonl föl' ert heligt
verk, drä:je1" det icke Ub/ge, flirr till han kallw; till 'tågan Ijcnst.
L~t oss då stanna för den gudomliga kallelsell . J ag kän ner
en smärtsam sympatisk känsla. nJ ed H erren -- ehuru jag
aj kan kläda den i ord - att han sjelf frän sin t ron almll
nödgas spörjande fråga : Hvem ,skall jag sänM 1 Ack, min
Gud! finnas del' inga frivilliga föl' din tjenst? H vad, äro
inga af pre.sterllll, dessa Arons söner, redo att gå. dilla ären
den! Och alla dessu leviter, vill ingeu af dem erbjnda sig!
Nej, icke en enda. O det är hjertgl'ipande, ja, öfver all
beskrifuillg smärtsamt, att det skall fin nas en sådan massa
af män och kvinnor i Guds församli ng, som icke desto
mindre synas olämpliga. såsom Mästarens sändebud eller
åtminRtone icke vilja erbjuda sig till tjenst på bans skörde
falt, utan ban miste äter och åter fråga: Huem vill vm"a
vå1't sltlZdeb ud 'l Rvad, finnas verkligen inga bland dessa
frälsta villiga att blifva Herrens Bändebud till hednafolken !
H var äro pl'esterna? Vill ingen af dem resa öfvel' hafvet
till hednalänc1 erna? Häl' hemma arbeta tusenden af oss. Äro
inga af ORS k allade att bära eval'gelimn till dem som sitta
i det mörka landet? Vilja illgd'lftf 08S föra det till okända
trakter? Äro inga af oss tvinga(le att gå? l.'vinga.l' icke
Kristi kärlek oss dertill ? Skall den gudomliga rösten ljuda
i öronen på tusentals af våra predikanter utnI1 att erhå.lla
svar? OI sval'eu då åtminstone på HelTens gripande fråga:
,Hvlm'l, skaU jag sänlla '!1J
Häl' . hafva vi skaror af menniskor. som bekänna sig
vara kriAtna, bvilka samla pengar, bJifva rika, i1ta d.et feta
och dricka det söta. Finnas du inga ibland dem, som

dens rikedomar i andra händer.
O ve oss, om vi görs
undanflykter då Herren ka llar oss och ställer sin fTåga till
oss : ,Hveln skall jag stlluln och hvem vill v(U'a va,t sti..·ldebud:l ,
N~ väl j mina bröder, om vi se att det fattas arbetare
på missionsfältet, bör då icke genRst detta sakförhållande
lUalla oss en och hVår till sjelfpröflling? Böra vi icke rausalm
oss sjeUva och säga. till ~erren: ,Hitr lir Jag, slind U'/.ig.:t
Rvad stäUuing intager jag till detta Guds verk? Hur jag
blifvit satt i den sta1lning, hvari jag nu står, emedan jag
i den kan utföra hvad annra icke Imnna. Några af eder,
Ulen särskilrlt I unge mä.n, som lcke ega familjer, som
binda eder vid hemlåndet, I som icke ären förhindrade
genom vården af en stor församling, och I, som ännu ej
störtat eder in i affäxsli fvets: hvirfvel, I, säger jag, som
stAn i den första l{ärlekeuEI villighet och ifver, kuuna lämp·
ligt s~cra: Hä,' (il' jag, sänd tldg. Och om Gud har gifvit
eder gåfvor eller förlänat eder jordiska egodelar eller stält
eder på en förmån lig plats, då börAn I säga: .Jag haJ'
säkerligen kommit till tron }JA. Kristus vid denna tidpu nkt
och blifvit en medlem af hans forsamling för att tjena, Gud
har saft mig i den stl-'illlling, h'vari jag står för att lamna
en behöflig hj elp tiU att \oiimj~L hans rike. Hur SOrrl helst
»här ti.1' jaq . » J ag erfm' den helige Gudens närvaro, jag ser
han,g ltlädafäll i templet, ban uppenbarar sig tör ,min sjäL
Jag hör nära nog Jjudet af f:ierafetuas vingar, och val'seblif·
ver huru nära himmelen är till jorden. Jag känner Guds
nitälskan s eld i mitt inre, jag måste öfverlemna m.ig helt
åt Gnd. Mitt hjerta osäger mig, att iag är Kristi gilldenär .
J ag ser hedningarnas nöd och älslrar dem f 01' Kristi
slnlll. Just nu rör det g16daude lrolet ifrån altaret vid mina.

on lUan med begåfning, »ltiir lir jog' j Om jag fAtt tio pund,
,ha1' ti1' j ag ' ; Om jag står i ungdomeus kraft., J här är
jag»; Om jag hunnit mann aåldern, »hti?' il,. jag»; Om jag
lir rik, så »hitr ti1" jaq'f1, dock, om jag salmar förmågor, så
bar jag icke skapat min egen mun, t/dir Ii.r j ag'lt just SOlll
jag är. Såsom jag .Iemnado mi g åt dig och i tron emottog
din återlösning. just så lemnm' jag mig sjelf åt. dig för att
blifva använd for din ära, emedan jag ål' återlö!jt och icke
min egen. Du har dyrt köpt mig, htJ.r ll,' jag.
Härnäst kommer Esains bön om bemlllld'igande och smDr·
jelse,
Om \'i skola läsa dettn bibelstäUe rätt, fä vi icke
lägga ton\;igton på mig utan på stJ.nd, Sl:iledes: ~ Hii.1· är jag,
s ltnd mig.. Han är redo att gå., önskar det gel'nn., men
han vill ej gå, om han ej blir sand. Derför beder h.u:
Herre, sUnd mig. Jag beder dig, att du af din stora nåd
ville dugliggöm mig, öppna dörren for mig och leda mig
din väg. Jag behöfver icke tvingas åstad, men jag önskar
blirva sänd. J ag beder icke om att bli nödgad, utan om
led ning. Jag vill alls icke gå. pli eget bevåg och åt andra
gifva sken af att tjella G ud. SOnd mig nerför, o Gud, Olll
jag skal ~ gå ut till hedni ngarna, led mig, undervisa. mig,
bered mig och sti:ä-lr mig.
Vi fi nna i dessa ord en kom.
bination (förening) af villi"het och helig klokhet. ,Hil,· ar

iag, s{/;ntl mig.'
J ng känner mig viss om att några. af eder ifrigt åstunda
att för Herren och Mästa ren gå t.ill den plats hau utpek~r.
J ag beder eder varen faste och l)'ggen icke tillbaka. Bro·
der, gör inga undanflykter och framställ inga \'ilkor inför
~l1d, utan säg du blott: Hil1' {il' iag, slt'lul mig, bvm·t du
vdl, om det än vore till verldens yttersta gränser, ja in i

anden och måtte Gud f:\ utgj nta den äfver hela sin kyrka
och församling.
}'ör mig skulle det icke synas förundraDSväl'dt Om
tusenden skyndade fram och alla med en mun sade: Hä r
a,. ja,q, siljul nl,ig. Käre broder, borde du icke för Kristi
kärleks skull, för baDs säl' och död ti11 din återlösning och
för din egen frälsni og, alldenstunit du är en Kristi gäldenär
samt föl' hedningarnas olyckliga ställning, - ett evigt hel
vete gapar ju emot dem, -- stå upp och säga: Ht~1' ä.,. fa g,
sllntd mig. Fartyget lider skevp.sbrott, matroserna fOrgäs,
ne söka. klänga sig fast, vid tacklingen. Den ene efter
den andre spolas äfver bord af de viildiga vågorna och
sjunka ned i djupet. Gode Gud, de dö inför våra ägon och
likväl står här räddningsbåten allvändLar och i ordning !
Det är män som fattas. Vi behMva män SOUl bemanna båten.
Hår äro årorna, men ingen euda man att begagna dem ..
B vad är att göra? RäddnmgsLäten väntar på män. Han
är stark nog att tro tsa hafvets vreclgnde böljor. Men män
fattas . Ack, fin nes der ingen ! Äro alla fega stackare? En
mfUl är mera dyrbar itu op hil's guld,
Nu väl, mina tappra bröder, hvem vill skynda i båten
och af kärlok till J 8SUS och de döende männen der ute fatta
årorna, Och I tapvra kvinnor, I, hvars hjertall ädelt klap
pa för, Guds ära och nästans nöd. viljen icke I skämma
ut dessa tröge och at k ärlek ti1l sj!~lar, som äro i dödsnödi
trotsa den vilda stormen och föra dem räddade till stranden?
13ehjerten mitt vädjande till eder, a.llvarligt och utan upp
skof, ty det är ett vädjande till edel' ihån eder Gud. Sitten
ned och Iyssnen till den vemodiga men majestätiska röst,en:
Hv.,,, skaU jag sanda, och lIVe". vill vara ",årt budskap ?

O h uru mycket det återstår att göra j denua vida,
vida verld! Och huru sorgligt att det finnes l:ii\ 11l/lugn, 80m
fOrsläsa sina krafter och sllla gUvor för ingenting. Jag
minnes hurudana mina känslor voro, då jag ännu v:tr ell
ung mall, och jag minnes äfven, huru jag då tvekade mellau
ett lefnadsmål och ett a nnat; med bä fvau sel' jag tillbaka
och tänker, att om j ag då. had e valt, hvad jag stundom val'
böjd att vIiIja, så skulle jag aldrig hafva blih i t ett Guds
sändebud.
Genom Guds nåd egde jag - jag tncJml' Gud dcrför
och skall tacka honom så länge jag lefver - en gudfr uktig
moder, en moder lUed missionssinlle, och det ,·a.r de berät
telser, jag hörd e från hennes läppar, då jag som l iten gos~e
stod vid hennes knäu, hvillm sedermera äter väcktes till
lif i mitt sinne och rikt.ade min tanke på att blif.va en
missionär för de döende hedniugarna,
Betänk, hvad är väl det lif, som ej offras i Guds tjenst.
Ja, hvad är i sanning lif, mina dyra vänner? J ag har
under de 57 senaste åren varit, l1.ustö.ld som missionär; jag
hol' vurit utsatt for faror, ja, i far or för liJvet ; jag har
med nöd kOlUmit undan , undkommit liltsom Job med ingell~
ting, men det var ett hä.rligt arbete, det var att göra Gud$
verk, att. göra Guds vilja, och had e j ll..g dCl'u uder omkominit,
så hade jag ingentiJtg fö1'1orat men vunnit allt. Finnes
det vill, mina dyra vänner, någonti ng under solen af sådan
vigt, som den mi8sion för hvilken härlighet.ens Herre ued
steg i denna verldeu. O! när vi tänka på. det oändliga
maje~fäte t hos clenne Gurl, som herrskar öf"erallt, detta
härliga väsende, som »väger bergen på vAg och höjderna

ingen verksamhet" ingen kIGkhet., ingen kunskap, ingen vis·
het i grafvelH, dit vi nUa hasta. En liten tid och vi skola
ej mera vara till. Nu är den tid, då vi kunna vez:kn.1 Nu
är den tid, då vi kUllon hjelpa oss sjelfva och andra att
förh ärliga Gud. Denna tid gllr hastigt förbi. Ack I utför
hvadhelst 80m 1>chöfver göras föl' eder egen och edra med·
m~llnisl{Ol's frälsning, gör det, gör det nu!
Jag har arbetat i AfTika under 53 eller 54 år och
jag skulle gerl1& vilja återvända dit. Jag hru." sträfvat der
vid arbete bittida och sent under en brännande sol, jag
hal' del' varit utsatt för hunger och törst, ofta bo.r jag måst
taga på mig, hvad jag k allar fastegördIen, men jag har
aldrig klagat, jag har aldrig knotat. Jag vjsste att det
verk, vid hvill;;:e·t jag var ansrold, var det verk, till hvilket
Gud i si n barmllertiga försyn utkorat mig, och j ag visste
aH om jag arbetar utan att förtröttas, så skulle jag visser
ligen skörda.

Bibelord om missionen.
Hvarpå missiollsverket grllndar sig.
11 Ty så
/'ilskade Gud verlden, cttl han utgaj' sin e1ule
Son, på det att hvar och en som tror på honom skall icke
fö,·gås, utan hafva evigt li!.' J oh. 3: 16.
• Ty se, ja.g bdda,· ede,· sto,· glMje, 80tu skall vederfaras
allt folk.. Luk. 2: 10.
• Gån ut i hela verlden och predike" ev"'geli"'''flfr 1"1,,
skapelsen. . Markus 16: 15.
1.

frälst. Huru skola de di1 åkalla d." , på hvilken de ic
Och hu,"" skola de 11·0 d... de icke hafva h6rt? Och
skola de hlJra, utan att någon predikar '! Och hm"!(, sk
predika, om de icke vm·da sände. Kom hit 6fv." och hie

3.

~lissionsverkets iindamål.

.Alt uppsöka och friilsa det f /Ma]Jpade .• Lule
.FÖ'I. att öppna dtwas ligan, att de må onivända si
mörker till ljus och frdn Satans ",akl till Gud, all de
t,'on 1,<1 mig må lå syndernas j öddtelse och a,/slott
dem som a,·o helgade.. Apg. 26: 18.

4.

Synd stt ej deltaga i missiollsverket.
Vi göra icke ,.,ut. De",,,, dagen ä·r en dag för
budskap . Och om vi nu tiga och -vli.nla tiUs morgone
vi ådra.ga. oss skuld, Förbannen Mero.~ , sade Herren
f6rbannen dem, som der bo, att de icke komma Her
l/jelp, Herren till hjelp ",ed de tappre . Dom. 5: 23
Jag va,· rädd och gömde ditt p""d i jorden.
och late tieMre. Matt. 25: 25- 26.

5.

D

Missionsverkets inre bevekelsegrund.

H7~1"lJ, mycket ltf clu min Herre s1.:yldig't

LulL

Kri.sti kärlek tvi~!gar 088. 2 Kor. 5: 14.
Tlj I kannen vrw Herl'e .TeStt ](1'isti nåd , att hU
,~k, va,·dt (attig f/fl' eder skull, p<1 det all. I gen
faltigdo", sku.llen va,·da ,·ika .
H"", skall jag .ederg~lla Herre" fÖ,. "ans bar
het emot mig_ Ps. 116: 12.

sig tillhopa hvad han lyckas åstadkomma. 1 Kor. 16: 2.

7.

I Itvilken ande understöd skulle lemnas åt missionon.

Iierre, hvad vill du att ja.q skall göra ? .
Och a.llt hvad I ,gören, det gÖ"en af "jer/af, såsa", fö,'
H el ?"en och 1~cke för menniskor. Onl. 3: 2,3.
Hvar och en e/te?' som han vill i .sitt hjerta, ?:cke med olust
eller aj två'ng, ty Gud tt18ka,' en glad gifva,-e. 2 Kor. 9: 7.
Och folket gladdes öjv.,· deras jrivilliga gåfv01', hvilko
de af helt hje'rta jrivilligt gåfvo åt Hen·en. 1 Krön. 29: 9.
Hvad hon kunde det gj01'de hon. Mark. 14: 8.

8.

JJön rör dem som deltaga i missionsverket.

Den f 1ikostige bli,' fel, och elen som. vaUnar, bli/ve?' s-jelf
vattnad. Ord. 11 : 25.
Den öjvcrgijnes ,,!tlsignelse ko", lijv." mig. Job. 29: 13.
Väl, du, gode och t'Yogne fjena1'e, ö/ver en ringa ting
hajver du va'rit tro,aen i ja,q skall sätta dig öjver mycket: gå
,in i din He,.res glitdje, Matt. 2b: 23 .

9.

Missionsverkets slutligs seger.

Och detta eVa?lgeliu..nt om riket skall 'Varda p1'edikadt i
hela verlden Nll ett vittnesblini flir alla jolk, och då skall
ändan komma. Matt. 24: 14.
Och a/guda,.,,, skola platt jö,·gås. Es. 2: 18.
Ty jorden skall varda full af Hen'ens /iärlighe/s kun,
skap, likasom vaUnet titcker hafvets botten. Hab. 2: 14.
Verldens 'rike lw/r bli/vit vår HfJ1"res och hans smm-des,

och han skall ,'egera ifrån evig/let till evighet. Upp. 11 : 15.

samma dag.
Derefter helsades missioDBväunerna vi:ilkomna af pred.
J. Holmgren, hvarefter tal. höll ett missionsföredrag öfver
Es. M); 12. Se, dessa skola komma jjerran ifl"dn, och se,
någ re ifr6.n norr och if,"åll, hafvet, och andra if1'ån Sinims land.
Detta är, ytt~.de tal. , ett bestämdt löfte .tt meoni,
skor skola kom~a till Herren. Och han, 80m har gifvit
löftet är trofast. Sanningen af detta missionslöfte ter sig
för vål' 'blick. »8e, desse », heter det, : f skola komma fjer~
ran ifrån. : f I Birma nnnes öfver 30 tusen kristna bland
karenstf\IDlllen. I Japan hafva massor vändt sig till Herren
på sista tiden. De missionssällskap, som arbeta i detta.
land, hafva omöjligen kunnat sända sA. många missionärer,
att RUa fätt Ilndervisning, som begärt det. I Indien finns
en folkstam som kallas för Telugllstammen. Häl' hafva
väldiga rörelser egt rum . På eo enda dag döptes här 2,220
personer och på. mindre än fem mAnader nära tio tusen.
Ack ja, folken komma till J eslts, många komma och många
SilWlll t;nsen skola.komma. De komma fj enan ifrån, Öarne hnfva
också sä.rskilda lnissionslöften. Och tänk på Söderh afsöarne,
hvilkeu skörd SOlU del' inbel'gats för HelTen, Hafvats vågor
brusa omkring 'dessa öar. D et är ett väldigt dän. ~l: Il
ännu väldigare ä.r den lofsång, som på dessa önr stiger ml c
höjden ,,/ en frälsad och tillbedjande skara. O h vilko segrar,
80m bär vunnits och hvilltet lof till Gud \
1'ill sist heter det: »och and,'e skola komma ifrån 8i
nims lanch , det är Kina. Gud vare ]of, kineserna hafva
redan begynt att komma. D et fins omJtrmg 100 tusen
]U'istna i "Kina. Det är visserligen icke mycket ibland en
folkmängd pä tre ii. fyra hundra millioner, men det är dock
2

sträckta ti1l Gud, och hau sträcker mot dem sina händer
genom att 1.1ppväcka missionärer och utsända till dero. Öfver
hela landet hö,'s en suckan efter Gud. De hårda straff.
dOP.lur, som drabba t detta land, hafva uppmjukat kinesernas
hjertan och väckt tråna,d hos dem efter Gud. I provinsen
Shmu:li, som för tio ål' sedan besöktes af en svir hungers.
nöd, hafva stora andliga väckelser egt rum, Vid ett enda
tillfälle döptes här· 260 personer. Folket är här särslrildt
mottagligt för lifveta ord. Kristus måste draga dem till
sig, och vi mAste hj elpa hononl. Kristu9 väntar af oss att
vi skola skynda :\ stad, Gud vill det och oräkneliga män,
qvinnor och ba.rn vänta på oss. Medan vi dröja dö millio.
ner. D et är dertår ej t id att längre bida. Konungens
ärencle hastar . Ack, låtom oss ocksA. hasta !

*

*

*

Sedan en sungvers bli/vit afsjungen, fortsatte dr Heu
rik B erg och höll i anledning af dagens text (1 Mar. 16:
15): " G~ ut i hela verlden och prediken evangelium föl'
heIn. s]mpelseu. ett kort men till hjertat gående föredrag.
Talaren anmärkte, att detta är en befallning, vår Mästares
sisla b.fallniog på jorden, och borde n-amför aUt behjerlas
och efterkommas. Men trots · det, mAste vi med blygsel be·
känna , vi hafva mycket litet nkt.a.t på det samma. Evnu
geliurn är Guds största kärleksbevisnillg tin en döende verld,
t.y ' det fu' förlmunelsen om den kOl'sfåste men lefvande Fritl·
sarell, En officer i den 6ngelslm armen blef en gång till
fr!.gad, hur lång tid det skulle å tgå, ifnll drottning Victoria
utfärdade en order, nt,t bringa den samma till verldens yfr.
tersta ändar, till hvarj e menniska på jorden. Svaret lydde,

att afbörda, vi äro skyld~ga liedningarna evangelium och
Guds bud en tillgifven lydnad. Dot onmärktos äfven, att
vi lefva i missionens århundrade. JR, ock så. att fru kterna
af detta århundradets bemödande för v~rldens evangelisering
väcker förundran.
.
Skaror skynda i våra dagal' med lifvets ord. till alla
folk och länder. De portRr SOlU förr \'01'0 tillbommade,
bafva. nu genom Guds nåd sprungit upp på vid gafvel.
Rindren äro undanröjda, tiden ä.r inne för att inU\gn. landet.
Äfven Rina ha.r varit spärra.dt icke blott för missionärerna
utan får nationerna, en enda undantageri (Hollä.ndarne) hvil
ken blott en enda dag på året fick lligga till vid dess
hamna.r. Nu är Kina öppet, och vi knnna höra från ett
folk, tall'ikare än uitgot annat på: jorden, . kom hit (ever
och hjelp oss.» Kunna vi, ocb våga vi, tillsluta våra l ..er
tan för en så.da n bön ? Kunna vi Aj sjeln'a gå. å stad,
kunoa vi dock bed ja för andr a, som gA och understödja
dessa med våra medel. Äfven anmärkte tal. att Svenska
missionen i Kina kunde anses som svar på de uönel', hvilka
uppstigit till H el'ren under en tid af 30 lir från en frun
timmersförening i Stockhoho, hvilkeu i tysthet verkat för
missionen i Kina och en och annan gång baft offentliga
mö lien i B etl ehemskyrkan och Bröt.lraförs61Dlingens kyrka
härstädes . Som ni minH, bådo vi Gud på vår förra årsfest
om 10 missionärer får Kina. V i hafva icke fått utsända
dessa ännu, men jag är viss om, att antalet af dera SOlD
detta år hafva beslutat ~ig att ntgå., ur lika stort som vår
begäran.
.
Vi kunna lita. på H erren i detta.. Jag tror, ntt ingen
misSion i Sverige har så lysa.nde ntsigter SalU Kinamissio

Derefter höll kapten John Ahlberg ett irulerligt och
liftigt föredrag , visande, att missioDSVcl'ket icke allenast är
anvisad t å.t enskildo. personer, utt\D är hval'je kristens för·
mån. Då vi blifvit lyckliga , måste vi tala om det föl' andra.
Vi kunna tj ena Gud lika väl hör hemma som genom att
gå till Kina eller andra land. Ingen borne gå. å stad förl'äll
han vore viss, ntt Herren kallat honom, men ingen skulle
hell er vägra, då Gud kallat honom. Det är lelv.nde mis·
sion ärer vi behöfva. Vi kuuna icke utsända döda ruenni·
skor att utfora något, och lika litet kunna andligen döda.
missionera.
Evangelium måste intaga våra hjertun och
fröjda dem, OlD vi skola lumoa gå il stod for att bringa.
andra den stora glädje det medför. De oomvända tro, att
det måtte vara en tung och dyster tjenst att tjena Gud.
Hvnrje kristen, som hlll' erfarit hvad det är a.tt tjena Gud,
vittnar dock om lDotsatsen. Se på missio närerna, som varit
u te på. råltet och komma hem för någon tid, huru de längta.
a.tt få ätervända tillbaka.. Ta.laren anförde missionär Skrefs
rod , hviU[en han personligen samtalat med om denlla sak
under hans vistelse i S verige. Ban tn\nade efter att få
återvända till hednafaltet sd fort SOUl möjligt. Likaledes är
det också den IjufligMlte tjen,t och det. Iyokligaste lif att
tjenD. Gud här homma.
Löjtnant Dillnel' ledde ll\1 i en varm och innerlig b Öll
om rik välsignelse öfver missionen i Kina och ölver mis
sionen i hela verlden.
Till sist talade kapten I VM B ratt. Han skildrade dr
P. ~1ellstedts omvändelse genom de röda trådal' H erren vi
sade honom i en dröm, till hvilkell skildring åhörarne lyss

Efter sång och bön höll först hr Tiselil1s ett hj ertlig t
tilltalande föredrag öfver Mat!. 28: 18. ,Gån 1It i IIela
t1erlden och gäTen alla folk tiJJ, lttrjunga;y, d6paude dem i
Fadre1ls och Sonens och den Helige A1des namn, lärande (lem
allt det jag befallt eder.'
D erpä sjöngs en sång. hvarefter p!'edikan ten Holmgren
böll en misaiollspredikan öfver Jesu ord: Yl Jag har kommit
att tllru.la ell. eld på jordcll, och Juwu genta tJnskade jag iCI '?t
att den redan brunne. 'I>
•
Till sist t.lade kapten Ahlberg några hjertl iga ord
öfver löftet: , H'var och en scrm åkalla'r Herretl. s namn, ska ll
varda fralst. ~
Härpå uppsändes böner till Gnd föl' missionen, särskildt
i Kina.
P redikanten H olmgren, fröken Hallin, kapten Ahlberg,
hand!. WaUin och hr Tiselius nedstego nn till nedre platt
formen. Med anledn ing af Es. 41: 10. ., Frukta dig inte,
iag a,· med dig; vik icke af, ty jag ii,· din Gud . Jag st y,'.
~". dig , jay l~'ell"r dig, och jag håller dig vid makt genom
..in " aUfärdighets Mgra 1utnll> , höu pred. Holmgren ett
lämpligt tal till den utgäende systern. Derefter foll sys ter
Hallio ned på knä, och blef hon under bön och tacksägelse
medels händers påläggning afskild för det dyrbara mis
• sionskaJlet.

*

:j:

*

Tisdagen den 13 aug. var en afskedsfest anordnad för
henne pfl. samJlla plats . Omkring 400 personer, bekanta
och viillllel', hade infunnit sig att saga fru'väl ti ll den äl ska.de
systern.

Den utgående systern erhöll dorjernte tiillkespräk och
uppmuntrmlde afskedsol'd af pred. ' J oh. P almqvist, apote
kare NiklassoIl, ryttmästaren v. Holst, löj tnant Thol'im och
hand!. Wallin.
Syster Hallin tocknde hjertligt för det henne visade
intresset och bad att fit vara ihågkommen i missiollSväu;
nernas forböner. HOD var glad att fä gå ut som missionär
till Kina) och hon l'ihtigt längtade att snart komma dit.
Löjtnant Dillner öfverlemuade i en varm bön systei'
Hallin åt HelTens beskydd. Följde så ilere böner. Her·
rens välsignade uärvaro fOl'nam3, frid och sa1ighet fylde
bvarje bjerta, Den sköna festen tog alltföl' snart slut, ehuru
vi varit samlade i örver tre timmar.

*

*
.... Lkyy

':'

Söndagen d. 2·6 jan7 hölls en missionsfest i kyrkan
vid Floragatan. •Den började Id. 1/ 2 11 f. m. med böne
möte. Sedan pred. J, Holmgren upp läst Matt. 7: 7- 11,
ledde flere bröder i bön och utbädo rik välsignelse öfver.
dem, som voro samlade, öfvel~ bröderna, som skulle predika
undör dagen) öfver missionä.rerna ute pä fältet och öfver
missionsvännerna här hemma.
KL 11 f. In. uppspel.de orgeln den välkända psalmen:
»Hela verlden fröjdes Herren ~ etc., hval'i den talrika för
samlingen instämde hjel'tligt och kraftigt. Missionär Aug.
Borg höll nu ett hjol'tligt, kraftigt och lärorikt missions
föredrag öfver Joh, 12: 20-21 med anledning af greli:el'
nas bön till Filippns: »Hel're, vi vilja se Jesus. »
Följde så. åter ett missionsföredrag af missionär Hahne,
som valde till text 2 Kor. 4: n: »Gud är den, som bjöd

Helga helt ~ jag ber - åt dig,
Tag hvar stund af tidens lopp,
]'lödande af tro och hopp.

Härefter framsade predikanten J. Holmgren några bjert
liga ord till d'e fors.mlnde, utgående fr~n Jesu ord t.illlär·
jung arue : .) Gän ut i hela vedden ooh prediken evangelium
för hela skapelsen', ocb den helige Andes tillsägelse till
lärarne och profeterna i församlingen i Antiokia att af8kllja
Sauh18 och Barnabas för det vel'k, hvartill Herren kallat
dem. Äfven till de utgäonde bröderna stäldes uppmunt
rande ord med anledning af Es. 41 : 9, 10: "b Du ä.r min'
tjenare, jag hal' utvalt dig, h-ukta icke, jag är med dig!
Sök icke bjelp hos andra, ty jag är din Gud i jag stärker
dig och hjelper dig och stödjer dig med min rättfärdighets
bögra ha.nd. '
Bröderna. knäböjde nu, och o.fskiljningen egde rum,
hvareftel' komiteledamöterna gAlvO bröderna t.äukespr4lr ,
stäIde uppmuntrande ord till dem ooh tillönskade dem väl·
signelse i deras arbete bland Kinas folk. Gnds Ande val'
kraftigt närvarande. Många rördes t ill tål'3.r. Särsldldt
gripa.nde voro de ord doktor Henrik Berg stäide till sin
De voro båda djupt rörda} folio hvarsndra om
brodel'.
~ halsen och grå to.
Mötet slöts med. psalmversen: »Oss välsigna och be
Vfl.ra~ etc.
>i:

~,

:i:

På aftonen kl. 6 va.r afskedsmöte anordnadt för mis
Sionärerna. Liksom på. förmiddagen va.r kyrkan till träng

stor glädje, som skall vederfaras allt folket>;

nD.derna hårrör.

H erren löne honom I

missionär A. B erg öfver 2 Tess. 3: 5: ,Men Hen-en

styre edra hjertan till Guds kärlek och till Kristi tålamod;
apotekaren Njklasson öfver 2 Tesa . 1: 11 , 12: För

don skull bedja vi ock alltid lör eder, att vål' Gud vilie
anse eder vä.rdiga kallelsen och krafteligen fullborda hvarje
godhetens uppsåt och trons verk, ph det att att vär Herres
Jesll Kristi nOomn må varda f'orhäl'ligadt i eder, och I uii
bonom, efter vår Gnds och Herren Jesu Kristi nåd.
Ryttmästare von Holst påminde om afskedsfesten för
fröken Hallin och uttryckt" sin g lädje öfver att åtel' få vara
med om en a.fskedsfest for Ki namissionärer. Han 'önsimde,
att missionera genast, och framstälde darför den frågan till
åhörarne, om de hade sin sak uppgjord med Gud, om de
voro frälsta.

Slutligen blef det frih et föl' åhörarne att gifva t.'inke
språk till missionärerna, hvarvid det eDa. dyrbara löftet efter

det andra framsades.

Språken ville aldrig taga sint.

Pol tillfrågan, om de närvarande ville understödja de
utgåend e bröderna med sint!. böner, och om de ville sända
en kär helsning till sy::;lronen ute på fältet, svarades ja ge
nom handuppl'äclcning. D et var en syn, som sent glömmes,
den mnn nu såg: öfvel'all t uppräckta. händer och g lada
ansigten.
Till !:list reste heIn församlingen sig upp och öfver

lenmado de utgående bröderna åt Gnds beskydd och om
vårdnad.
Alla voro glada och tneksamma till Gud föl' de ström
mar af välsignelser,' som under dagen utgjntits öfver dem.

Komiten. Nyvalde och afgångne komiteledamöter.
Kapten O. von Feili/zen, med. doktor H. B"'g och
löjtnant H. Dillnt1- hafva under året inträdt som medlemmar
i kOJDiten.

Redaktör P. A. P almer och handl. J . W. WaJlin hafva
afgått w' komit",!. Den fön'e kallades i juli mänad att
bryta upp ooh ingå i sin H erres glädje.
K omilen består således af Josej HolnIgren, bankdirek
tör JoJ", Ahlberg, kapten O. VO" Feililzen, med . doktor H.
Berg och löjtnant H . DillnC1·.
KomiUJl. har kallat pred. Josef Holmgren, som från mis- \ H i
sionens början vant dess sekI'eterare, att h ån den l febr.
detta är uteslutande egna hela sill tid åt missionens ut
veckling här hemma. Arbetet växer och kdifver förden

skull - om det skaJl skötas omBorgsfullt och utvecklas 
en persons hol. tid och luafter. Hudson Taylor rädde
också komiten att taga detta steg, ja hnn gat icke blott
råd i den riktningen, utan bad ih-igt att komiten m~tte
göra det.
Sekreteraren har gjort tvänne resor i landsorten for.
att intressera föl' missionen och del-under fått ronn kärlek
och ttppmuntran af så väl prester som lekmän.

Ombud.
Föl' mlsSlonens främjande kar komiten behjertat vigf..en

af ntt erhålla ombud i landsorten, h\'ilka hafva, hvnr och

Odhtutr, Lidköping, rådman C. Odhner, Mariesta.d, ingeniör
F . . Threrme7l1'us, Halsberg, komminister G. Willen., Kumla,
folkskoleliiraren A. Gustafsson, Örebro & Hofsta, handlan·
den A. Pettersson, Lilldeabsrg, handlanden P. Jonsson , Sig
tuna, inspektor Joh~ Hedengreu, Hjortsberga, Mölnbo, kom
ministrarne O. A. Otlantler, Norrköping och Joh . Sanden
Stengärdell, H ögsji\.

Syfdreningar.

1
I

NAgra systrar i S tockholm, som varmt nitälska för
missionon i Kin a, hafva begynt en syförening. för att i
den mån de kunna. underdtödja missiollsverket bland Kinas
försmiigtande millioner. Afvenså har en liknande fårening
ltommit till stånd i Lindesberg.

Antagna missi/lnäl'el'.
Under det gångna verksamhetsåret har komi ten antagit
sex m18SlOnal'er för Kiua, nemligen folkskoleHlral-Lunan Fre

drika Hallin ifrAn Stockhohn, !:err Axel Hahne ifrän Rumla,
apotekaren August Berg ifrån Jönköping, fQlkskoleläl'arinnall

Anna Janzon ifrån ViDgäker, fröken Frida Prytz ifrån Stock·
hohn och fröken Ebb. Löwenadler ifl:ån Södertelje.

Herren fortfOl' dock med sin Andes

tanken derpå dåraktig.

lIlaningar på hennes hj erta. Hon sammanträffade helt oför
Dlodådt med en af komiteledamötcrna för Sv, missionen i
Kina, för hvilken hon omtalade sin inre maning och Mtun
dan att gå. ut till hedningarne. Sedan bon satt sig i för
bindelse med de öfl'iga komiteledamöterna, insände hon sin
ansökan, hvilken efter bön och ett noggrant öfvervägande

autogs. OlD än någon tvehågsenhet uppstod Dled anled
ning af hennes ålder, sä häfdes denna tiU alla delar, de1s
af hennes bestämda v.isshet, att Gud kallat benne, och dels
af de många varma och hjertligo. rekommendationer hon
fick nf alla som kände henne.

. har burit rika frukt er.

H ennes arbete här hemma

Söndagen den

n

aug, afskildes

hon i kyrka.n vid F loragatan för Dlissionskallet (se sid . 2 1).
OllBdagsmorgonen raste syst.er Hallin. En stol' vän
krew bade infunnit sig vid Centralstationen för att säga
henue farväl. 1.1 Gud välsigne benne, t önskade alla. då de
räckte henne handen till afsked . , Gud välsign e henne, ~
bå~o

aUa, då tåget försvalln.

. Gud välsigne heune,> bedja

också nu många, som älska henne och hafva hjertan, som
trängta, att K inns folk måtte lära ltMllD. Gud. Resan bar

ölver Göteborg till London.

Axel Hahne
antogs till mlSSlonar den 10 oktober.

Aug. ocb sopt. må·

nader vistades han i Stockholm föl' att komiteledamöterna

Fröken Fredrika Hallin
blef antagen till missionär i juni (d. 11 ). Hon är fodd
d. 15 dec. 1843 Östel·haDning. socken i Södermanland.

akulle fä tillfalle att personligen lära kiiuna honom. Ullder
denna tid genomgic1{ han också. on kurs i engelska språket
för sekreteraren. H_u talade Guds ord på flere lokaler.

att han tyclde att det vore fönnittet af honom att ~ns t,änk~
pä att bli missionär. Af naturen gauslm rikt begdfvad är dOck
bl'. Hahne blyg och tillbakadragen och hade uog aldrig _
en ligt hvad hau sjelf berättar - -v ågat nämna för någon
om den starka Guds lmllelse att gå. ut till hedningarna
Illed evangelium, 80m han erfor i s itt inre, om ej pastor

G. Wilhin i Kumln , hvilkeu känt honom under en följd al
år, meddelat honom ilet han llndl'at, om ej Gud utsett
honom till missionär. Bl'. Ha.hne öppnade nu sitt hjel'ta
föl' denne ni tiske och varme missions vän. Pastor \}ilillen
tog s ig an honom och meddelade hODom grundlig nnder
visning i flere ålUllen, särskildt i ty8ka och svenska sprliken.

Vi bedja och hoppas, ntt Gud sk.U i rikt mått välsigna
denne broder och använda honom till många själars fräls·
ning i Kina.

Axel Hahne födde, i Örebro den 19 maj 1863. Hans
föräldrar voro muraren Petter Halme och dennes hustru,

född Hamm.rst{m, hviUm båda dogo, di Axel var 6 år
gammal. Hahn e har sed<\D vistats i Rumla.. Under den
väckelse som pägick dm' under 1877 blel han lörd till
Herreb Jesus och kom till tro på hans namn. Nitiskt och
tilJ välsignelse verkade bl'. H i söndags skolan. Under de
senare åren g jorde han ocli:sä några predikoresor.

Georg August Edvard Berg
bIer antagen till missionär den 16 jan. Han vista.des saW
tidigt i hufvlldstadell. Under tre' veckor uppehöll han sig

här och talade Guds ord på flere lokaler till glädje och
uppbyggel se lör många.

tvänD e bröder del'städes, som varG troende, hvilkas ömma

kärlek och kristliga vandel gjorde det djupaste intryck på
honom och kom hans själ att innerligt törsta efter f!'id.
,Trädet bödade luta mot sitt fall, » berättar han sjeU, 'och
ett af de sista huggen, Bom rigtades mot detsamma, var

Jäsningen al den lilla förträftliga boken . J eslI blod. al
William Head. Till slut foll det,' säger han. , Det var i
medlet, nI oktober 1883. Jag nck se att alU va.,· full 
/ro,nntuit, att jag nek komma just sådan jag var till J esu
kors och der lå aUa mina synder 'afplanade i blodet, ja,
att det bade varit min rättighet forsta gängen jag börde
Herrens kallande stämma. Emellertid aflyltades synda
bördan genast, och likt Kristen i , En Kristens resa» såg
iag den aldri~ m",'. J ag kunde tacka och lolva Herren
lör undfången nåd ocb med hans mak t har jag bevarats
till den dag som DU är. Herren till pris vet jag ej någon
tid, då det varit mindre vigtigt för mig att lefva nära
Jesus, ntan tycker jag att fareningen med honom blir ljuf

ligare för bvarj e d.g.
84: G-8.

Så bör det ju ock vara.

Se Ps.

Strax efter sin omvändelse begy~te han verka i söu
dngsskolA.ll. Om sölldagsaftnal-ue plägade han besöka sina
söndagsskolbarn och de gamla pk Maria fattighus. Han vitt
ilade också stundom Olll Herren på salen Baggensgatan 18

och Bibelqvi.nnohemmet m. fl. ställen. 1886 kom A. B.
till J·önkÖping. Der fick han rika tillfällen att arbeta för
Herren alla s tunder han hade ledigt från sin tjenst.

Gud

gal oel,s/!. sin välsignelse till arbetet.
Redan 188 4 uppstod hos Berg en innerlig längtan att
fl ulg/!. tiU beduingal"De såsom missionär. Särskildt rik

bergs regemente Georg Mauritz Henrik Berg och Augusta
Uaria Theolandel'.
1880 afiacle han farruacis siudiosi-examen och kondi
tionerade sedermera' dels å apoteke.t Enhörningen i Göte
borg och dels på ett par andra apqtek till sommaren. 1883,
d. han reste upp till Stockholm för att läsa pä apotekar..
examen, som han ock .diade ) maj 1886. Efter att nå.gra
mAnador hafva konditionerat i Hvetls.mla, erhöll han på.
hösten samma ål' plats på apoteket Kronan i Jönköping,
hvilken hau innehade i nä.ra. 3 å r , da. han lemnade den
sammfl., emedan Gud då. visade honom en annan väg.

*

:l'

.;

Söndagen den 26 jan. afl3k ildes bröderna Hahne och
Berg för missionskallet. PA eftermiddagen samma dag var
del'sammastädes en afskedsfest för dem. (Se sid. 2·2.)
Fredagsmorgooen d€)ll 31 jan. afl'este bröderna Berg
och Hahne ifrån Stockholm. En stor vänskara bade sam
lats vid stationen for att säga dem ett sista fru'väl och
tillönska dem välsignelse och framgång i sitt arbete. I
mångas ögon syntes wrar, och h'ån mångas läppar hördes:
:tGnd välsigne eder !» Före tågets nfgång stämde vännerna
upp: JSkola vi väl alla mötas ) 11r Snnkey, och just som
tåget ~mtte sig i gc\ng: »Allt ond t ban frän mig vänder
och frälsar minn sj~lh etc.
För att uppväcka till ännu större intresse för mis
sionen beslöt komitEm att låta bröderua Berg och Hahne
före utresan till England besölta några platser i landsorten.
I enlighet häl'med besökte de i början af månaden Arboga,
Linde, Kopparberg, Kuml. och Halsberg gemensamt. Den

eDlottago8. bref måtte dagarne i Jönköping hafva. varit rikt
VÄlsignad•.
Månd.gen den 17 anlände de till Göteborg, del' de
tIppehöllo sig till den 20 och talade Guds ord på flera
ställen. Pä en p lats fingo de bedja med en öfver sin.
synder bekymrad själ, som också kom till frid med Gud.
Deras värdinna, fröken S. Rudeb eck, hade anordnat eJl
stöne afskedsbjudning, vid hvilken mer än 100 persouer
VOl'O närvarande.
Brijderna hafva heskrifvit denna sam
mankomst 'såsom af Gud rikt välsignad. P å onsdagen del·
togo de i en afskedsfest i Betlehemskyrkan, anordnad af
Sv. Missiousförbundet för deras, dels till Kina, dels till
Afrika utgående missionärer. På torsdagen afreste de frÄn
Göteborg till London, dit ue an kommo på lördagsaftonen.
De bo bos Mr Broomhall, sekreterare föl' Kina Inland·
missionen och åtnjnter i hans hem mycken kä.rlek och en
viiIuerik hjelp i arbetet me~ spräket.
Brödernas besök på de olika pla.tserna i , landet hal'
gifvit anledning till mycken glädje både föl' missionsvän
DerDa och lcomitån. Sekreteraren hal' fått emottaga val'ma
tacksägelser nästan' från hvarje plats de besökte jemte upp.
maningar att dä tillfälle gifves sända dem flere bröder.
Ii:

Korta utdrag ur Fredrika Hallins, bröderna Hahnes
och Bergs lefnadsteckniugar hafva varit" införda i Sannings
vittnet.
Vi meddela häl' tväune bref, ett från bl'. Hahne och
. ott ifrån A. Berg.

. Bedjeo derfore skörden. H erre, att han sänder arbe
tare i sin skörd .. Matt. 9: 38.
Detta ord har på sista tiden blifvit mig mer vigtigt
än det f'Orr varit. Och det är snnnerligen i ~ig ajä1ft vig
tigt, och bör ock af oss kristna sA betraktas.
Det var när Herren' Jesus säg de stora folkskarorna
omkring sig, rä.knande dem som en mogen skörd och hvarje
enskild mä.nniska Bom en dyrbar kärfve, han uttalade dessa
ord.

Det var hvad lärjungarne hade att göra, och det är

ock hvad vi nu hafva att gör~. Om våra hjärtan äro kalla
och likgiltiga. for Herrens stora verk , sA skola de förvisso
värmas upp, om vi börja bedja l or missionen; ty derige
nom öppna. hjärtat för Guds kärlek ocb hans Helige Ande,
och då kunna vi ej längre vara likgiltiga för det verk,

for hvilket Herren offrat a.llt. 'L'y i det vi bedja i ande
och sanning öfverllta vi oss sjelfva ät honom med hela
vår varelse, lemnade åt honom att göra oas till villiga och

lydiga redskap som han vill och skaU använda: För honom
Öl" ingenting onWjligt.
nan har Davids nyckel och ban
öppnar och' ingen ktlon tillsluta. I, käre unge vänner, som
kännen en maning i edra. hjärtan att gA. ut i missionens
tjenat, Böken ej att slå bort denna tanke, menande eder
vara. odugliga. dertill , men ,"usen ej heller A.stad, utan läg
gen denna tanke inför Herren i bön och bedj en honom. att
han stindet· arbetare i sin skörd. Helt säkert skall svaret

frän honom icke dröja. Genom sin n elige Ande . kall ha.
i edra hjärtan gifva svaret: »Gån i min vingå,"d.'t Och
får du, käre vän, ej en framstående plats, bemärkt och firad
t
af människor, Bä har du dock samma förmAn som den IDe.
framstående : det att tj ena Herren.

Jag sammantrö.ffttde eJ].

Betbel, att der bodde visserligen Gud, ocb der var hilD
Jllelena port. Och hOD beder, och jag är viss att HerrelI
aDser henne lika mycket för en missionär som mänga, hvilka

arbeta ute på fältet i hedDaverIden. Men när ban .äger
till dig, käre vän: ,gå ut och prerlika euangeli"m, > då me·
nar han hvad ha.n säger, ty Herren skr:i.mtar aldrig, Gor
då ej du Bom Moses, börja. ej resonera med honom, se 2

Mos. 3: 10-4: 14.
Jag finner det sA dyrbart att få lemna åt n erren mina
svaga. kra.fter, vetande att hans kraft fullkomnas i svaghet.
Vi bedja nu om dagarne att Herren 8nart skall sända oss
medhjälpare. Här på K. r. M-s footrings.he", är for när
varande endast en kandid at 161' Kina, han är ännu ej 811~
tagen och vet således ej om han kommer at t utgå. Vi
bedj a att bär mä komma flera. Vi vänta oeks" flera i nä
sta månad.

Huru snart skola der flel'R af de Ilund,'a lro:u

ma frAn Svarge ? J ag talade med en missionär, so~ nyli
gen hemkommit frl n Kina, och Bom nu under den tid han
är hemma för .tt hvil. sig ekall und er vi•• de till Rina
utgående bröderna, som komma hit. Han är Bn mycket
erfaren man och har viBtat.':J mång a ~l' i Kinn _ H an 8ad~)
mig hvad sA mänga andra äfven sagt, att när mnn ser den
stora nöd och det mörker som räder blnnd dessa stora maS 
SOr af i mÖ"kret Vand1"ande människor i Kina, så ka,n man

oj annat än inse att det är vigtigt att sky "da dit.
Räre bröder och systrar, lAtom OS5 bedja skördens
berre BäDda 8ITbetare. Kinesiska språket, sade haD, är rätt
svärt och fordrar mycket tålamod alt lära. Men det är ~i
Il vidlyftigt; svArigbeten ligger mest i den mängd olika
-toningar orden harva. I detlt. af.eende år det särdeles
3

ställa .der under ranOrDa. SägeD då till Herren : här är
jag, sänd mig!
Om vAra eDskilda forhAllanden här är ej mycket att
sägs, vart arbete är ju i ett afseende enformigt, nämligen
med lärandet ar språket. Men denna enformighet älskar
jag och Herren Gud gor det, bllde omedelbart ooh genom
kära vänners tillhjälp, sA. lätt och roande, att vi kunna ej
annat än tacka honom.

bar just nyligen lärt mig en liteD god s! ng, hvars ionehäll
jag här vill meddela.
. Day by day the manna fell;
Oh to leorn this lesson well !
Still by constant mercy fed,
Gi ve ne, Lord, au r daily bread.

Till sist ville jag sända en helsning till eder alla, som
jag sett och talat med, och ur djupet af mitt hjii.rta beder
jag: Gud välsigne eder I Och lät intet band så fästa eder
vid kära vänner i hemlandet, ntt I eJ kunnen gifva upp

. Day by day,' the promiee reade,
Daily streDgth for daily noeds;
Cast foreboding fear away,
Take the manna af to-day.

allt for Herren och -

Thou aur dayly task shalt give :
Day by day to Tbee we live;
So sbaU added yeare fullil 
not aur own, aur Fathers will.'

Kina.

E der ringe broder

Axel Hahne.

Broder Bergs bref är af följande lydelee :
2 Pyrland Road, London N.

April 26 1890.
I Herren älskade väDDer I

, Och Han bjöd molnen i höjden och öppnade himme·
lens port:e.r ooh lät manna regna. öfver dem till föda, ooh
säd ifrån himmelen gaf han de m. Englabrad ålo de alle;

kost sa·nde "an dem tillfyllest.. Ps. 78: 23-25 .
Det är mera än tvA månader sedan jag genom bref i
,Sanningsv ittnet» lät vännerna hemma i Sverge spörja olD

Under en förberedelsetid säsom denna kan jag natur
ligtvis ej hafva aä mycket att omtala, som kan intressera
allmänheten i stort. Privata saker meddelas ju privata per
Soner. Dock - kan jag säga det, att om vi lä,ta. Herren
öppna vAra ögon, att vi må se, sAsom fordom Eli.'3 uS tjenare
(2 Korr. 6: 17), skola vi b'!..:.iva varse att manna regnar på
hvarje rum och alle. tider. Gud bjolpo mig och oss alla,
att icke trampa på. det! Som :omanna ' vill jag dA. räkna,
att jag är beva.rad i Jesu Kristi kärlek, att min andes
vingar äro rella, att jag åtnjuter tull helsal att Herren

hvarje dag och det t. o. m. 4 gånger dagligen duk.r bor,
det for mig, att jag har varma kläder dd det är kallt och

mera än Mästaren; att jag får vora. här och lii.ro. mycket,

att en stor skara. vänner hvarje dag ihA.gkomma mig inf6r
nådens tron, att jng inom kort hnr det hoppet, att tå Bätta

mine. lotter på Kinas mark, att - ja, jag kan ej räkna
upp aUt! Herrens fotspår drypa nf fetma och likt David
mågt. jag fdgande utropa: . Huru Bkall jag vedergälla
Herren alla b RDS 'välgerni ngar mot mig I . Andra lP å prisa
vagnar och hästar, men vi prisa Herrens, vår Guds namn , .

Ps. 20: 8.

Är det icke sA, kä.re vänner, a.tt vi ofta förgäta att
VBra tacksamma for hvad vi kalla ) småsnker» och dock 
Fadershanden utdelar allt och ju tacksammare vi äro, ju
lyckligare blifva vAm dagar.
Med inneJ'lj g glädje erfar j ag att intresset tor Kina.
missionen är stigande .

Utsäudaudet af flere missionärer,
bönemötena, 8.rbetsföreningarn & och de inflytande medeln
bära derom vittnesbörd.
Herrens namn vare priaadtl , Tiden stundar att samla

alla folk. .

Dat gäUer att tag. vara på tid, tillfaIle, gM·

vor, ja allt I

Ju

mer~, vi tjana Herren, desto störr e väl·

signelse få vi sjelfva. Huru stort är ej behofvet efter ar·
betare I I pl'ov ine.orna Hunan och Kwangsi, med tillsam·
mans omkring 25 millioner menniskor, finnes 1 (säger en)
miBsionä.r. Fl~l'e ha.fva funnits, men de äro utdrifna deri·
från . N 11 finnes hemma i Sverge en ej så liten skara mäJl
och qvinnor, som äro villiga. a.tt offra sitt återstående lif i
köttet for .. perlfiske .. i Ki na. Det fOfdras dock medel till
deras underhåll, Dlen j ag är viss om att våra 6veuska mis·

sionsvänner vilj.

Ding. Redan nu, fast ej längre komnil än tin LondoD , ha
vi fått flere bevis på. att många. vänner. med varmt intresse
fOlja oss.
Så t. ex. skrifver tre, till ansigtet okända systrar från
norra Sverge: .. Vi Bom sända dessa enkla rader, bygga.
och ho i en undangömd dal, mellan högr. furor i det gamla
S,erge, men jag vet ändock t'örviB8t, r.tt vi mötas dagligen
"id nådastolen. ,
En liten flicka frän J. skrifver på sitt barnsliga vis:
, Om farbror hinner, så skrii ett litet kärleksfullt bref, ty
det skulle fröjda mi tt hjert. Bå gladt, och jog villl!>ta Far·
bror veta, att när jag beder till Jesus, så beder jag ock
får Fe rhror. :.

En tredjes hela bref har följande innehäll :
,Snälle Farbror l
Tror Farhror att jag får komma till Kina när jag blir
stor? Jag har lärt mig alfebetet pä engelska och jag tror
Farbror är Bnäll· cch lär mig kinesiska. Adjö!
Gud välsigne Farbror.•
Gud välsigne de klire brefskrifvarn.!
läre OB8 mer och mer att vara ~acksamm(L för
välgerningar, de mA. nu synas stora: eller amå J

Hl1.U

bULlS

Måste uu sluta fbr denn. gäDg!
Broder Hehne slinder också ett bref ocb som vi hafva
skrifvit oberoende af hvarandr. hoppas jag i Dnebållet blif·
ver något omvexlande. Kända och okända vänner helsas
pil det innerligaste från Eder i Herr e ~ förbuudue broder

August Bel·Y.

gifva bevis på att Gud har nyckeln till

kassakistan och ej vår vedersakare, banS' rikes motståndare·

are

P. S.

Sedan jag skrifvit mitt brer hade jag ett län·

samtal med en miBBionär från Kina, herr Andrew, (An·

många afgudar och den dyrkan. som egnas dem och jag
hoppas, att snart 100 missionärer utgå från Edert land.»
J ag kände, såsom så många gånger förut, mitt bjerta
värmdt vid dessa ord och önskade jag kunde pä nägra
dagar tillegna mig säväl engelska 80m kinesiska. Dock
tälamod göres OBS Lebof!
Det dagas mer och mer i
östern och:
~Soru nu bans ära stl'älal' re'n kring Jafet..<.; berg och lunder,
Sems hyddor skola. se hf.DS sl~en, Kams land skall He hans
under j
All jordens rund af hans förbund
Skall varda belt omsluten, af Däden öfvergjuten.»
Tillkomme ditt rike!

D. S.

Anna Janzon
är född i Mariestad d. 8 febr. 1859, bv.rest hennes fader
var spauDmälshnDdlaude. Tidigt förlorade hon honom och
hennes llppfostrllll lernnades åt modern.
Vid 17 års älder vmlll hOll inträde på folkskolelära
rinneseminariet. i Skara. Då hon genomgått detta, fick
hou ett vikariat i Halland. Efter ett års vistelse der
fick bon ordinarie plats i Vingåker , hvilken platt-! hall allt
sedan innebaft.
Så långt hon kan minnas tillbaka klappade Herrens
Ande på hennes bjertu, hvadan hon aldrig känt någon
glädje i verlc1ens s. le nöjen j de lumde aldrig (ör en enda
minut stilla heDnes själs törst. Vid 16 års !lIder kom bon

Job. 4: 14 samt 7: 39 öppnade för henne en Dl', fri, lj us
och härlig väg, och hOD blef s' lycklig i Herren.
:;:

*

*

Under många år har hon hyst den innerligaste längtan
.tt få bära frideus budskap till h edD"varlden. HeDDes
första tanke val' att gå till Afrika (vägen till Kina var dit
ej önnu öppen), men mAnga hiuder ståide sig i bennes väg.
Hon bad då Herren, att han måtte borttaga deDDa längtaD,
som stundom tycktes vilja förtära hennes själ; men det
behagade icke Herren att så göra, utan i stället tog han
bort det eDa hiDdret efter det andra, tills föl' kort tid sedan
den starkaste muren ramlade hon erh öll sin moders
samtycke. »Af Herren är det sk edt, » säger hon, 1I 0ch är
ett under for mina ögon. Sedan Herren tydligt visat mig,
att det val' till Kina han ville hafva mig, öppnades vägen
med enB. Att lefva tör J eSUB,:t säger bon vidare, ~vara
hans vit tne, lt1' och förblifver mitt liis mål, och att mer
Dch mer kunna förhärliga honom är min innerliga.ste önskan.»

Frida Prytz
föddes den 4 juli 1868 i Stockholm ocb var i sitt fö)'
äldrahem tills hOD var 6 år, dit heDDes föräldrar helt plöts
ligt bortrycktes af döden, efterlemnl1nde äfven en SOD. blott
nio månader gammal. Föräldrarne lemnade efter sig arf
lt barnen, tilh'iickligt föl' deras uppfostran.
Frida Prytz har genomgått l'ektOl' Lövens 8·1dassiga
elementarskola i Stoclrholm med god. betyg ocb äfveDså
hans seminarium. Vid Fridsbe.rgs lappska barnhem i J emt
b~and hm· hon varit lärarinna ett par år. Hon är också ut·
bildad sjuksköterska.

blod. Hur Ijufligt kändes det ej att efter flera månader.
kamp ändtligen h"fv" fWlDit syndernas förlåtelse och re
ning i L ammets blod. Sedan har Herren varit min lön
och del. Buren pil hans trofasta arm"r har jag gåt t trygg
genom alla frC8telser och stormar och är intill denna stund
bevarad i hans kärlek .»
SaJlllll a iiI' Frida Prytz blef omvänd, nppstod ett varmt
missionssinne bos benne. Vid morgonbönerna i skolan be
traktades ofta. texter, som rörde sig om missionen, och älven
fans der en syförening f~r missionen, hvilket al.lt bidrog
till att väcka och öka misSlODsintresset hos henne. Sedan
två år tillbaka har hon varit fö rvissad om H errens kallelse
att bli misaionlir. Hon är nu tacksam att Herren bana.t
väg för henne och önskar innerligt .tt få tj ena honom hell,
g~ dit ban vill och göra hvad han bjuder och va.n. en
frnk tbärande gren i det sanM vinträdet.

Ebba Maria Eva Louise Löwenadler,
dotter t ill öfverstelöjlnant.en Arvid L öwenadler och hans
hustru, född Scharp, föddes den 12 mar. 1859 pä Bolstra
herregård i Edshults socken af Jönköpings län .
Vid 6 Ar s ålder kom fröken L. till J önköping för att
uppfostras der. Hennes första lärarinna va.r troende och
plägade ofta tala med sina. elever om baruavännen Jesus
och utsådde säledcs ett lifve\s slide, som i sinom tid skulle
Mra frnkt. Tidigt sökt af H errens Ande dröjde det dock
ganska länge, innan det blef något afgörande steg. Fröke~
L. vacklade liksom mellan Gud och verlden .. Glädje I
verldens nöjen b.de hon likväl icke. Att lemua sig helt
i Herrens händer och lemna allt hvad vel'lden har, det

roissionssinne, Ebba? vaknade bon upp liksom w' ell dvala,
bekände sin synd, mottog forlåtelse och kraft till alt vittna
om sin frälsare, 80m löst henne åt Gud Uled sitt blod.
Hon förstod, nu att alla. luenniskor äro dyra i Guds ögou, då.
.han gifvit ut siu Son till allas frälsni ng.
Under den tid Herren undervisat henne härom, har
hon känt en sta.rk Andens maning att offra sig, sin tid
och sitt Iii At hedningarna. Vid en syförening för Kina,
då en gammal k är sysIer bad Gud, att han måtle sända
eD eller .flere arbetare till detta. land, erfor hon HelTens
mauande röst tala till sig, och sedan har Herren lagt d.
mest kallande språk på hennes hjert.. , såsom J er. 1: 4-7;
I Mos. 12: 1-4 ; Matt. 19: 29; E •. 58: 1 ; 2 Krön. 25: 8;
Hes. 12: 1- 4. Till slut svarade bOD: Här är jag, sand
mig, och Herren visade henne vägen.
Vid årsmötet den 15 maj, som hälles i kyrkan vid
Floragatan, skola systrarna A. ' Janzon, :E'. Prytz och E.
Löw6nadler afsk.iljas för missioDskallet.

Hudson Taylors besök i Sverge.

miS_ j

Under november mänad hade komiten såsom ock
sionsvännerna i landet att glädja sig åt ett besök af den
gamle nllssionsveteranen John Hudson Taylor, grundläg
garen af China Inland Mission. Redan föl' två år sedan
inbjöd komiten honom att komma till Sverge, hvilken kal
lelse mycket gladde honom. Gerna ville han komma. D et
~g visserligen ut på tiden, men Herren sände honom slut
ligen bi t. Den 3:dje nov. 'ankommo hnn ocL hans son med.

rör studenter -- Gefte o('·b Hedemora.
Öfverallt samlades stora meoniskoskaror för att höra
den vidt beryktade missionären, och stort var det intresse
som både fat tiga och rika, Hi.rde och olärde visade honom.
Hans enkla, varlllhj el'tade och trosstärkande föredrag trängde
med en Sällspord kraft till ähörarnes hjertan och följdes
med största. uppmärksamhet och intresse. Di han skildrade
Guds kärlek och trofasthet, fl'~i1sllingen i Kristus, försonin
gen i hans. blod, de troendes förmåner samt de erfarenhet.er
ha.ll gjort såsom kristen och missionär, var det omöjligt att
känna sig oberörd. Också syntes ömsom tårar, ömsom le·
onden i åhörarnes ögon. Alltid var ban angelägen om att
de kristna skulle förtrösta på. Herren, lita på hans ord och
lefva ut det i lifvet. Af hans innersta flöto i sanning
strömmar af lefvande vatten. ED dag, Dej eD enda liten
stund i hans sällskap, kan aldrig glömmas. Kristus bodde
uti honom, talade nti honom och verkade genom honom.
Han s rykte var stort, lUell manDen var stön'e. Ofta, ja.
alltfor ofta är dot tv.rtom. Många t acka Gud af bela
sitt hjert" för Rudson Taylors besök här. l\'Iåtte också
frukterna af hans besök blifva rilta 1 Sekreteraren följde honom
SOlD tolk i Sverge och ärvan till Norge.

Från missionsfältet.
Såsom förnt blifvit nämdt är vårt Dlissionsfält beläget
i nona delen af Klna. Det ligger nämligen i provinserna
Shansi, Shensi och Rouan, och utgöres af ett hörn af hvardera.

missionsst,ationernp. ligga i Sbansi nämligen: Uin-ch'ang,
Ani &. Uall-ch'iian, fyra i Shcnsi näml.: Teug·ches, Ueinan,
Singan och Thong·cbeo samt Honan-fn i Hona.n. {Tin-ch'eng
är lmfvudstation.
Verksamheten har under året pågått på dessa platser
till st,or välsignelse och rätt mångas fl'älsuing, såsom vi
finna af de tvänne redogörelser för arbetets fortgång och
utveckling bl'. Folke hemsändt, af bvilka vi mottagit den
ena i juli förlidet ä.r och den anru:a i mars detta år.
Broder Folke har under detta. ål' vistats mycket på
resande fot. Under sommaren utsträckte ban sin resa
ända till Shanghai, der han också trädde i äktenskap med
fröken Anna Gr.n. Deras bröllop stod nämligen den 4
sept. Bl'. Folka skrUver darom: Det va.r en dog ri k på
an.dlig välsignelse. Många kära Guds barn i Shaoghai
gjorde mycket för att vi skulle fä ett treiligt bröllop. Först
vigdes vi i kyrkan af den engelska pastorn. Dereftel'
hade vi middag i Kina Inland Missions hus med ett härligt
bönemöte. Fä kvällen gingo vi ombord på den ångare,
som skulle föra oss tillbaka till Hanlcow. Ara vare Gud
föl' en åt Herren så hällgifven hu::.tl'l1. Vi stärka våra
händer till striden. J'ag finner det en så stor hjälp att
hafvn. någon, som kan hjälpa. IDl g bedja och deltaga i
arbetet.
Återresan till Shansi var mycket mödosam och förenad
med mä.nga faror, enär den egde. rum under den svåra
regntiden. Herren halp dem dock oc h bevarade dem så
att de lyckligen anlände till Din-eh' eng. Den 16 dec. 1889
~hef br. Fol ke del'ifråu_ »Det är ganska lif.Ugt här skall
lag säga._ Det är ett riktigt högkvart er. Jag hillllCr knapt

De ofvan ant)'dda redogörelserna ifrån Folke äro date
rade den ena den 27 mars 1889 och den andra den 14
dec. 1889. De följ. hiirnedan.

*
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Din-eh'eng den 27 marS 1889.
Enär detta årets första. kvartal redan nått sitt slnt,
vill jag söka gifva en kort öfvl:rsigt af det missionsarbete,
80m Wlder denna tid bed rirvits pil de skilda platserna af
vArt verksamhetsfält. Stationern as nntal äro Dn sex, näml.
8ingan. Uei-Drul och T'ong-cheo i prov. Shensl samt lIrn
ch'eng, An-i och Uan-ch' iian i Shansi. På a.lla dessa ställen
äro opiumasyler öppnad~ och stå under nppsigt af infödda..
Som bekant äro vi ännu endast två europeiska missionärer
fo r detta sto ra fäl t näml. Nrostegaard från Norgo och un
dertecknad. H erren skall dock. t rogen sitt ord, i sio tid
sända oss nödig forstärkning. Rvad penniugemedel angår
bar H erren försett så att in tet fattas. Har nu under två.
års tid pröfvat sanningen af ordet: Hafven ingen omsorg,
uta.n låten alla ed ra begär varda kunniga inför Gud genom
åkallan och bön med tacksägelse; och Guds frid som öfver
går allt förstånd skall bevara edra hjertan och tanl<ar i
Kristus J canS. För att DU Ofvergå till de enskilda statio
nerna, skall ja.g forst söka gifva en kort beskrifuing o.f
missionsarbetets uppkomst och fortskridande i

Vin_ch'e'll.g.
Som bekant var det min första. plan att slå mig ned
n
P 'u-cheo-fn, sAsom centralpunkt för miasionsverksamhete

slags förtrollning. Hösten 1888 ölef det bättre och ett ej
ringa antal blefvo botade från opiumlast..en. Ett stort antal
infunno sig också regelbundet vid gndstjeusten och så oft a
jag gick ut pä gatorna och predikade, lyssnade alltid stora
skaror stilla och uppmärksamt. Men snart förä ndrades
ställningen. Vid tiden för det kine::;;iskn. nY{ll'et hade vi så
när blih~it) utdrifno' ur staden genom stämlJlingar af mand 3,
rinarna. De sände bud till vår husvärd att genast uppsäga
oss. Mell H erren lät alla deras anslag komma på skp~ll1 .
Vår värd vägrade att efterkomma. befallningen och fijljden
blef, att vi fingo stanna qvar. Efter nyåret öppnades åter
asylen och skaror strömmade in. Andliga. fJ'uktar har ej
uteblifvit. ]~ 11 ung man från Honan syntes ha an1l3mmat
frälsningen och återvändt hem, mod fu llt beslut a.tt vittna
för Herren bland sin omgifning. En hel fnmilj rensade
sitt hus hån a.fgudarne och ej få stå på öfvergii.ugell. De
tre nydöpta g ifva. oss orsak t ill stor glä.dje. Flera styc.ken
stä nu få rdiga ait genom dopet upptagas \ församlingen.
Ett glädjerikt tecken är det att de äro villiga att gifva. af
sina medel. för H errtms verk. En oj obetydlig summa har
redan blifvit insamlad för missionsarbetets bedrifvande.
.ib!·i
är namnet på den nästa stationen. Asylen der, har hittills
förestå.tts a.f en Uang, eu af de tre, som döptes i februari.
Denne man var eu ovanligt duglig ooh nitisk arbek'\re. Han
har Ulifvit väl pröfvad i förf61jelsans st.Ql·mar. För ej län
gesedan blef han bestlllen på aU SiD lösegend om. Der har
du lönen för att du öfvergifvit vå.ril gudar sade man nu.
Vid samma. tid dog hans hustru och äfven denna prötning

sade han: Om nAgot ondt händer eder, så bygg ett bål och
bränn mig lafvande. Dt'tta visar mannens karaktär. Vid

nyåret

iiI'

det brukligt att stiga upp mycket tidigt på första

dagen a.! åre t, för att bedja till guda.rn6. För att ej vara
SäID.l.'e än hedningarna, steg ban jemte sin hustru upp midt
i Dat.tell , sjöugo och bådo tillsammans ända till dagningen.

Föl' att bli fri till evangeIii tjenst har h un erbjudit oss att
tnga hans jordegeudom s.mt se till h.ns hustru och barn.
Lofvad vare Gud

fÖ L"

sådan a män I

har nyligen bLifvit öppnad. Flera patienter ha brutit llled
opium. FlerA. familjer ha. bortkast.at s illa afglld ar oclt vi ,
hoppas inom kort få se en stor skörd inbergad der.

Ehuru fle r. städer stA öppna föl' ordet b. vi på gruud
af brist ptt arbetare ej kunuat nppt,nga Ut\gOll ny verksamhet
i denna provins. I Shensi deTemot går Herren segrande
fram. VAr första. station som öppnades der heter

Uei-nan
Den ligger 18 sv. mil hilrifrån. Vid mitt först. besök
Sing.n fö rra året hyrde jag ett hus, der en f. d. kolpotör
i Britt· & UtI. B. 8:. tJeust upptog verksamheten. När
jag i januari besökte platsen var allaredan et~ vigtigt tår
arbete gjordt. Folket omfattade red.n med förtroende vår
sak. FJera sjuka hude blifvit botade genom bön. När ny
äret Dled dess festligheter var öfver, blef asylen fyld med
Detta var mera än styresmäunen kunde tåla.

De hot''''e väl' värd om han ej dref OSB ut.

Han blef för

skräckt och botade att, t~ga lifvel; af sig, om vi

huset.

Singan
är namnet pA hufvudstaden och nu också. pä vår audra
missionsstation i provinsen. D et är en y tterst vigtig plats.

Det är hufvudatadell f6r hel. nordvestra Kin. och stär
närmast Peking i storlek, folkmängd och inflytand e. Hel.

trakten är full af historiska ' minnesmärken, hvariblalld den
frAn kyrkohif:ltori.sk synpunkt så. intressanta Nestorianska
stenen (78 1 e. K.) intager ett framst!.ende rum.

Uan-ch' iian

patienter.

lag i el!. triumferande seger.

ei

utrymde

Kuo beslöt d. att droga s ig undan tills Btormen

Flerfal

diga försök ha gjorts af protestantiska. mi88ionärer att bo·
sätta sig der, men misslyckats, Förra året syntes det tåga
hopp för oss. I år deremot lyckades vi öfver fårväntan .
Vär vän Chang som vi sände att göra. ett försök, lyckades
bota. en sjuk qvjnna i staden, hvaröfver hen nes man blef

BA glad, att h.n genast erhjöd sig .tt bli vAr medlare. Så
oppn.de Herren s.iel f en utväg. Föl' .tt göra det möjligt
för OBS att bo der, måste vi dock_ söka få köpa ett litet
bus. Det kommer . tt kost. omkring 2,090 kr. När Her
rens tid kommer, skall han nog sända medeL I den opium·
asyl vi der öppnat, ha vi redan haft mycken uppmuntran
men också mycket motstånd.

TJ/,(Jng·cheo.
Den nästa. stora st:.adell pl slätten ä.r T'hong-cheo.
Genom en patient frän U ei·nan beredde oss Herren iutl'äde
i denna stad och vi ha i Herrens Damn begynt ;1.:J.' beta der
denna mdnad .
SedllD detta akrefs har en broder lemnat oss för Ho·
Dan Däml. den ofvannämde Hang. Må Herren välsigna
denna början med härl~ga frukter l

aUena kan leda det in på dem ratta llt vecld ingsban an och
göra det lyckligt.
Bröder hedjen för oss ocb arbeten med oss för Mästa
reDS skull, och I hättre lottad e systrar glömmen ej Kinas
qvjnllor!
Ett ringa budskap till hedningarne
.::

,;:

E"ik Folke.

Vin·ch.n g don 14 dec. 1889.
Till missionens vänner I
Snart har ett år nått sitt slut, och när j f\.g blickat,
tillbaka på hvad som derun dor händt i den lilla krets
H erren st2.llt mia, lulU jag ej gifvu det bätt re namn än »ett
nådeligt H errens år. ~ Ju längre DllUl får vara med och
Be Herr ens geTIliugar, dess djupare bli r man öfvertygo.d
om sin egen ovärdighet, ej blott ntt f A vara merI om
deniS ut,fi5rallde utan till och med att få vara vittne dertill.
At den lilla öfv erb!.i,c~ (jf\",e;- arbl~tet, ,130m jag skal~ f?raö~~.'
att så noga som mOJbgt g tf va här nedan, kunna mISSIOnens
Vä:iJll01' se, att H flrnm ~~j elf har med sin kraftiga arm ut·
fört sin [,liik till sitt namns förhärligande.
'
Vi b rgynD a. då med den äldst.a af våm stationer

Uin·ch'eng.
I den öfveraig t a. f arbetet, 80m gafs i mara mAnad
dettn år, är det redan bekan t, huru H erren här öppnade
en plats åt sit . ; namn. Fastän vi baft att kä.mpa mod stora
svårjgh6ier, ll vilkas natur end ~1. st den so::n är på platsen

att hoppet om utt fä gli ut och öppna opiumasyler har fOr
an ledt somliga att ingifva sina. namn BäBom dopkandidater.
För .tt afskära all sådan utaigt har Ch.ng och jag beslutat
att för närvarande ej öppna flera asyler, utan söka att med
andr(\. medel utsprida kunskapen om Kristi evangelium .
Cbang, som sjelf är en kinesisk lärd, har föreslegit
en 'Plan, som synes vara god, nämligen att inrä.tta fria
skolor efter kinesiskt möuster. Endast kristna. lärtue få.
använ das. Barnen skola undervisas i den kristna religionen.
Deras föräldrar och for öfrigt alla äldre i distriktet, som
visa intresse att närmare lära känDa evangelii lära, skola.
äfvon beredas tillfälle att fä nnder\1ianing i en aftonskola.
Lira.rens lön iemt..e hushyra bestridos af missionen, alla
andra utgifter at barnen . På ett underligt sätt h ar Herren
gifoit oss hopp om att fä dugliga och erfarna lämre. Den
storp, hungersnöden i Shantung bar spridt de del'varande
kn ata öfver HonaD, Shansi, Sbenai. Vi ha varit i tillfälle
att rädda ej så få af dem från hungeTsnöden. Ungefär ett
hundr a ,Personer ha kommit öfver bit, Många a.f dem ha
i Shantung eroottagit dopet. D e öfriga ha genom nöden
blifvit nödgado att söka Herrens Ilnsigte. Genom Chtlngs
bumedlingba. de af rika landtegare bär i trakten fätt arren
debemK'qn på. mycket billiga vilkor, Af dessa finnas flera,
hvilka besitta såväl de kunskaper som den erfa.reuhet som
för dras för att förestå en sädan skola, Vi söka derför DU
att fil veta Herrens vilja i denna angelägen.het.
Bistationerna i An-i och Uan-chiian ha gifvit OS8 myc·
kot att tacka Herren föl'. Ej mindre än tjugu personer
ha g~llOIIl bröderna Chang's, Uangs's och Nu's verk samhtt
afgjort stält sig på H errens sida. Så. snart. vi finna det

•

göres måtte bli efter Herrens plan och vilja, Bä att fridans
evangelium måtte bli kändt och anammadt.
I Sbensi öppnades sistlidne april en ny station i TIeug
dIes at en medlem af Uiu-cb'engs forsamling vid namn Ho.
Utan nägot nämnvärdt motstånd h. vi fått faat fot i denna
stora, rika och inflytelserika stad. Några stycken ha i
opiumasylen blif';t botade frän opiumbegäret ; misstroendet

utan evangelii dörr, nn så vidt öppen, skulle efter all sann·

olikhet blifvit stängd for en lång tid, och vi sjalf.a torde
ha blifvit forsatta i en rätt obehaglig ställning. Herren
skötel' underligt om de sina. Det är en ganska ringa brAkdel,
soUl vi sjelfva veta om, af de faror han bär OBS igenom.
Pnsadt vare ha.na namn för en sådan trofast faders omsorg!

SOm

Vi erbjödos snert ett hus inom staden midt emot det,
hvarifrån vi i början af året blefvo utdnfna. Här fortgår
verksamheten mycket lofvande. Vid ett besök jag helt ny
ligen gjorde i stsden, kom en stor mängd follr att se lIIig.
Alla bekände de sig tro på Herren. Vär vär& gjorde en

fordras for att b.kläd. en sädan plats, och derfor hälla
vi nu p~ att bedja om Herren. ledning för kommande ära

mycket frimodig bekännelse. , Härnäst ni kommer». sade
han, unAste ni och er hustru taga in hos mig. , När jag

verksamhet.

frågade honom, om han ej fruktade för den förföljelee han
kanske skulle komma att lida, sade han: >Ingen kan be
röfva mig hvad jag funnit i Herren Jesus.
I Singan har oeksd evangelii verk krönts med fram 
gång. Det hus vi hade der m~te visserligen pä grund af
värdens ovilja uppgifv .., men så hade Herren ett annat i
ordning. I detta senare bo vi trygt och arbetet har kuu
nat fritt utveckla sig. Asylen är full af patienter och de
sjunga ooh bed ja till Herrens lof. Tänk, ibland en million
menniskor, samlade pä en plats, fins det dock ändtligen ett
ställe, der lofsånger höjas till Herrens Jesu ära. Enligt

mot osa bar redan blifvit brutet och kunskapen om evan·
gelium blifvit spridd när och fjerran, hvilket ej vill säga

sä litet på en plats, der kristlig verksamhet aldrig förr
utöfvata.

Ho har dock ej visst sig egn det trosmått

Uei-nan
har

s~om

frAn början varit den liJligaste stationen på Sin

ganslätten. I maj mänad stängdes asylen ror sommaren
och evangelisten gjorde ett kort besök i sitt hem. Det hus

vi under förra balfAret innehaft viRade sig allifor otill·
räckligt för våra bebof, och derlör hyrdes pä eftersommaren
ett nytt rymligare sådant i en stor by ej långt frän staden.
Byinnevånarne vieade sig från början mycket fiendtliga mot
evangelium och beslöto att kosta hvad det ville utdrifva

oss från .itt område. De förlöljde på det grymmaste vår
värd, sä att denne slutligen tog lifvet af sig. Undersökning
hölls af distriktsmagistraten for att utforska orsaken till
mordet. För att rädda sig ur klämman sökte byinvA.narne
med alla medel öfvertala den afl. idnes enka och son att
stämma väl' evangelist inför rätten, men de vägrade beatämdt.

Heres vittnesbörd har Herrens Jesu namn blifvit en vällukt
i folkets öron. Just nu beredn vi OSB att föra evangelium

till flera nya platser pä denna hördiga och folkrika slätt.
Om det är Herrens vilja, tänk. vi att öppna tvä eller tre
kristna skolor i början af nästa är. Det är ett stort pri
vilegium att fä. omsätta de ml1Clel, som missionens vänner

nationen pågick. Massor af studenter komma dagligen a.tt
höra evangelium. Böcker och traktat~r Bpriddea i mängd.
Folket syntes myckot vänligt stämdt. Ett hus hyrdes och
förberedelser gjordes för öppnandet af en regelbunden verk·
samhet, dA Uang genom sjukdom inom familjen plötsligen
hemkallades. Kort derefter gjorde engelaka miBdion!!rer ett
besök i staden. Ett visst misstroende börjiide snart visa.
sig ooh det slutade så, att vi blefvo utvisade ur ttt:aden.
Det syntes mig underligt att .aken skulle fä en sådan ut.
gång, dock gör det mig ej det ringaete modflild. Under
nära en månads tid fingo invånarn e höra evangellum dag
ligen, och det af en man, som särakildt utmärkEll' sig fijr
sitt nit. Herren hade också en aUDan mi ssion åt sina barn
att utföra här. En dag när broder Uang gick vägen {ram,
sjungande andliga sånger, kom en man upp till honom och
frAgade om han hörde till . Jesn forsamIing., efter eom
han sjöng sådana sånger. Han inbjöd nu Uong till sitt
hem, der en stor skara VQr samlad omkring ordet. Dessa
kristna voro ar de olyckliga lidande frän Shantuog. Der·
igenom lärde vi känna o.lla. de kristna, som blifvit kring
spridda utöfver 8J1grän8l.\nde delar af Sbensi och Honan och
/ingo vara ett medel att rädda dem från lekamI ig nöd oob
tillih stärk. dem i tron. Det ordet har sil ofta förekom·
mit mig: »Hvad I hfl.fven gjort en af dessa minsta miDa
bröder, det hafven I gjort mig. . Jag skrifver detta for
att uppmana eder att tillsamman med mig fröjdas i Herren
öf~er den nåd han bevisar OS8 och ödmjuka 088 inför bonarn
for sådan barmbertigbet.
Eder ringe broder
Erik Folke.

arbetnt i Chill-Kiang.

Uti Din-ch'eng har fru Folke blifyit väl emottagell.
Massor af qvinnor besöka. henne och hon har rika tillfällen
att utså hfvets ord. D en kurs i sju ltvård ocb barnmorska
konst h on genomgick i Göteborg, har kOJllmit henne väl
till pass och öppnar alla hem for henne. Hon hal' god
praktik som qvinlig läkare. Hennes förnämsta uppgift är
dock att läka deras själar, ocb detta mäl bar hon ständigt
isigte. Välsigne Herren i rikt mått hennes arbete till
själars frälsning.
Missionär ' C. H . Tj äder.
I aug. lemnad. bro Tjäder Higbhury Mission.ry Trai·
ning Home, Uor ban vistats sedan 1 jan. Den undervisning
han mottog på detta bern \"3r af sirJ:rt värde för honom, och
rik \"at' ä fven dan välsignelse, 80m kom ho.n~ själ till del.
Han fick också taga del i det mjssioDsarbete, som står i
samband med detta fostringahE:m. Tillsammans med några
kamrater gjorde han äfven missi oDtlreso r i landsor ten.
Den 25 aug. stego bro Tjäd.r och syster H.llin ombord
pA Ilngfartyget Nocbl', '.om kl. 9 nämda da~ lewDade South·
hamptons hamn med Shll.Dghni som destina.ti :)Qsor~. Vädret
Var det allra bärligaHw. och de hade nel n. tiden vackert väder
och en angenäm resa. Br. Tjäder har hem sändt urfol'liga
re$eskildringar, Bom varit infdrda i Sanningsvittnet.
Den 7 oktober anlände ...-cha missionssyskoll till Sha.nghai,
der de biervo hjerUigt välkomnade nf pastor' Ste<eneon och
fröken WiUiaffisoD, som före3tA Kina Inland Mis.nonens
lIliasioDshem i ShaDghai. Redan andra dagen ofter sin aD

1889 må följande utdrog göras, enär det gifvAr oss en in.
blick i huru våra missionärer äro sysselsatta under den tid
de studera språket:
Här arbetas nu dagligen efter bästa förmåga. Jag
studerar åtta timmar om dagen. Dagordningen ä.r som följer.
Frukost kl. 7,30, de,sf"o";nDan enskild bibelläsning och bön.
Från R-S,30 sngelsk bibelkines, - en myckst dYI'bar stund!
9-12 kinesi. ka språket; 12- 1j,1 gymnastik eller en pro
menaa. Half ett middag. Kl. 1 e. m. bönemöte för arbe
tarna i tre af Kinas 18 provinser. På detta sätt bedja vi
under en vecka tör hvar och an af K.

r.

M: s mi ssionärer.

Mellan haH två och balf tre eUer t re röretages

vanli~en

en

4 cash

=

1 öre. Cllsh äro temligen tunna mynt af en tvA

örings storlek med ett stort fyrkantigt hAl i midten. De
handter.s uppträdda på snören, flätade af halm ocb utgöra
den vanligast. myntsorten i Kina. Vid sista tillfället blefvo
vi ej synnerligen artigt behandlade; folkhopen skuffade oss
nAgra gånger mot väggen, der min kamrat stod och predi

kade; på vägen hem blef han omkullkastad; man kastade
swåsten på oss 'och gatpojkarne visade min hArpiska stol'
ringaktning. D ock ordet} lltgånget frAn Herrens mun, och
taladt i andens och kraftenr3 bevisning skall förvisso ej kom

ma fåfängt tillbaka. Gud ske pris der för I
Älskade trossys,on Illt oss belagra nådens tron till doas

promenad Bntingen A stadsmuren eller utanför sladell . .Från

Herren sänder

höjden af den förBtnämda har man en vidsträckt utaigt både
öfver den kringliggande nejden och den Blora floden Yang·tse.
bär en fjerdingsväg br€d. De tre följande timmarna till

reste ut uppmanade han 088 att hedja om 10 'Iandsmän, 3
bafva kommit (fröken Gran, numera fru Folke, fröken Hallin
ocb jag). Huru länge skola vi vänta pil de sju?
Vid språkstudiet bar jag redan funnit det vara en sto'/"
hj,lp att rare ankoDUlten hit ha lärt sig de 214 radieals oJler
grundtecknen.
.
Jag trifvBJ utolD'lrdentligt väl i Kina . Här räder ett
innerligt hemlif och bäst af allt Guds närvaro är uppenbar
ibland 088. Då I bedjen för Folk.., glömmen ej oss. ·Bed·
jen att det trägna arhetet med spräket ej må bindra um·
gänget med vAr älskade Fader och Gud. Bedjen sädens
Herre, att han -må ulsätula flera a.rbetare i sin myckna säd I
Eder for Jesus och själar; räddning ulgifne

kl. G tillbringas åler med att »äta skriftecken Yl såsom kine

serna uttrycka sig. För mänga af OS3 är detta eu ganska
hårdsmält , föda ); dock förefaller kinesiska språl{et alla icke
att vara så svårt Bom jag f"6restält mig. Kl. 6 e. m. inta·
gea det sista mälet tör dagen~ aitonvard med the En stund
härofter ha vi ensl,ild uppbyggel, e, bön och bibellä.ning,
hvarpå åter en

a.

två timmar användas för studier.

Denna

språkakola börjades för omkring tre Ar sedan och har visat
sig vara till stor välsignelse En mr Wood med fru äro
dess förestAndare. Mr W. talar språket utmärkt väl och
är älBkad och afhällen af aUa. Våra lärare äro intlidd • .
Jag har samma lärare Bom broder Folke hade uDder din
vistelse vid akolan. Hans Damn är Li. Bedjen at~ våra
lärare icke allenast måtte säga sig tro på Herren J eSU8 ut8.l1

flera. svenskar till Kina .

Dä broder Folke

C. Henrik Tjäde!·.
Språkkursen är nu öfver och bl' . '1'. är pI. väg till
'Oin-ch'eng i Shansi, den Svonska Missionens hufyudst&tion

till Shanghai i början bof okt., hvareet bon anlade kinesisk
drägt.

E fter tre dagars vistande der, begaf hon aig til!
Yaog chau, hV81"est KiDa Inlanrl rnjasionen har sin apråk
skola tor qvinligh missionärer. Här bar bon vistat.:l hela
tiden för språkets inlärande. Henen bar hulpit och väl.

"" tvä trästickor. Jag tycker Dlycket om det, emedan det
är sä enkelt. Snedt öfver gatan bafva vi den lilla pre
dikosalen, der vi hafva möten frän kl. 3 till balf 5 eller

Ett par mAnader kunde hon ej ar.

5 e. m. tor hvarje dag. Vi kunna icko ännu många ord
kinesiska, men Herren hjelper oss. Vår trogna Ka.o-nai
Dai är alltid med OS9 och vittnar om Jesus med myoken

beta så mycket hOll ville, emedan hennes ögon voro klena.
Hon är äterstäid. Under re.an och frän Kina bar bon

Han är en gammal man med skrumpet men skinande an

signat benne rikligpD.

he msii.ndt flere bref, som varit införda i Sanningsvittnet.
Hon jublar af glädje öfver ntt fä vara i Kina såsom l\fl>
sIarens sändebud. Ocks!. har hon redan fått börja nlgon
verksamhet for H erren, enligt hvad nedanståendo bref visar,
som belt nyligen anländt.
I dagar framkommer också bon till till syskonen Folk.s
i Shaosi, med hvilka de skoja foreDn.s i arbetet.

frimodighet.

Vår dörrvakt.re m!.ste jag beskrifva for eder.

.igte. Hans bäda ben liro aftagna till knlina. Likväl van
drar han oltast om söndagarne den långa vägen till , ka·
pellet' vid Pr-tsl·kai, der bemmet är, dit vi gli hvarje lör
dags.flon ocb stanna till milndagsmorgonen. Den gamle
mannen brukar alltid sitta vid den öppna dörren åt gatau J

medan mötet varar i vår lilla sal.

DlI talar han ofta till

de utanför stående männen om deras själars frälsning.

Vi .tudera från 9-12 samt. frl.n 1- 3 for en lärare,
B,-ej b'ån j"öken Hallin.

Yaug·Chau den 11 mars 1890.

Haf din lust i Hemm! Han skall giJva dig livad ditt
ö'LlJkar. Befalt Hen'"" din väg och jÖ"j"östa på ho·
nom I Hl>n skall göra det. Var stilla för Herren oclt f/ir
bida lwltom.
"j,.,·t~

AUu.edan jag kom till YaDg·Chau har jag haft en
läOgtan i mitt hjert. att just p~ denn. plats, innan jag
skulle lemna den, fä tillfalle till någon verksamhet bland
folket. Ocb Herren gOlf mig det, just Där jag gifvit upp
tanken eller hOPPE;t deTorn. -

Nu har jag redan två veckor

tillsamman med miss Harriet Kolkenbeck bott i ett litet

Bom kommer hit hva.rje dag. -- Det har varit en ganska

läng tid jag ej varit i stånd att studera med kraft. Mina
ögon hafva. äfven varit klena.

Detta är oraaken hvarför

jag ej pil. länge skrifvit annat än korta bref, sI. korta som
möjligt. Jag är si. glad att Jag nu är mycket bättre ocb
hoppas nu äter kunna t!tudera med allvar likasom de forsta
mAnaderna. Herren gör allt väl. Hans godhet varar evin
nerligen.

Jag är s~ glad öfver
Taylors besök i Sverige Vi
Om i en engelsk tidning. I
liga missionärer från NorgE",

hvad jag hört om IDr Hudson
läste en kort r edogörelse der

nästa vecka vänta vi tvA qvin~
en moder med sin dotter. De
sade mig förat att de voro frän Sverige, och jag mA. säga,

att jag blef myoket, mycket glad att jag snart skulle få
höra och t.la mitt eget språl<. Kanhända de kunna tala

tiIlsammllD med våra kineJ:lieka bröder och systrar, derefter

predikan kl. 11, kl. 3 särskildt möte för qvinnor. Rum
met var alldeles fullt af uppmörksamma åhörare. Vi bade
äfven ett eftermöte, och det var alldeles BOm hade vi varit
hemma. i gamla Svedge.
Stundom kommer man icke ihåg att IDaD är i bedna·
land. Man ser allt jemt mycket folk här. De sälja och
köpa och fÖl'rätta sina arbeten just som hemma i våra stora
Btäder, der dock lyxen är större, Är det ioke underligt,
att vi kunna lefva så i frid och tryggbet här? När vi
glo ut, betrakta de o.. of,a nyfiket. De vilja äfven gerna
komma in och se hurn vi ha det. - Vi ha ej sett mycken
frukt af arbetet häl' detta år, men vi tro att här äro många,

Bom likt Nikodemus, ej bafva mod att öppet bekänna Big
vilja höra Herren till. Välsigne han alla Bina kände och
okände tillbeiljare! D.t är vår sak att så Bliden, plantera
och vattna., Herrens att gifva växten.
Rur mycken glädje bar icke Herren gifvit mig genom
mina. kära vänners bref hemifrån och genom de gäfvor jag
fått.
Det är för mycket. Jag måBte säga med Jakob :
Herre, jag är alltför ringa till all den barmhertighet, som
du med din ~jenare gjort hafver_
För kort tid Badan utgingo frän Yang· Chau 6 qvin
liga missionärer till provinsen Kiang·si, der Herren på ae·
nare tiden gifvit stor framgång i arbetet, oeh der några
nya sta.tioner äro öppnade. I stället för desaa, som lem"
nade OSd, kommo 9 nya, dels från Amerika, dela från Eng

land, och i denna vecka komma 2 fnln Norge.

Snart af

går en ny evnngelisterskara. till provinsen Sl-ebuan. Vet
ej när j.g kommer att gå npp till Shen·Bi. Herren vet
rätta tiden, J~g tror, att Herren vill utaRnda mAnga af

Hjertlig helsning ti l - alla vä.nnerna från eder i Herren

F. liaUi?l.

Föreningar.
80m

underhA.lla arbetare i Svenska Missionens i Kina tjenst,

JönMpings ",wsilJrlsj6rening underUller Aug. Berg.
F6'·'?ling.n för Evangeiii utln·edalld. i Kina, St.ockhol",
uuderhåller fröken Frid. Prylz.
F6reningar, fÖ1'samlin.gar eller enskilda pe-rsoneJ, aom
GDska underhAlla missionärer i KIna. genom Sv, Missionen.
Kina, torde vända sig t.ill sekreteraren Josef Holmgren,
Lästmakaragetan 30, 4 tro Stockholm .
En missionärs underhåll i Kina för år beräknas till
900 il 1,000 kronor.

Till a.lla de h:ära vänner, som intresserat sig för mis
aionsn i Kina och llnderstödt den med förböner och bidrag,
dels ock pä anllat sätt. visat sitt intresse, hembäres ett

hjertligt tack. Verket är Henens helt och hållet, det
hvilar i hans händer, och han skall löna hvnr och en efter
bans gerning,

icke efter gMvaus storlek utrm efter den

hiertans nitälskan,

SOlD

framkallade henne.

I vilje·u också

Bäkert lemDa, dyra missionsväuner, edert intresse, edra
f5rbönel' och gåfvor fOl'tfm'ande för utförandet af Herreus
~erk i Kina. Missionen är också i stort behof dct'af, Vis·
-ligen har den nu, såsom I inhemten af l'evisions berättel.

neka honom det utan tvfu'tom gifva det begärda med glädje.
Stockholm i maj 1890.

Josef Holmgren.
Sek1·eterare.

Meddelande.
Alla brer, gåfvor och penningeförsändels61' till Svenska
]fissionen i Kina insändas uuder adress:
KO'1llltten fl;" SV&itska Missionen i Kinta,

StockhoTnn.
Obs.!

D e personer i Stockholm , som vilj a lemna. gåfvor

eller bidrag till missionen eller önsltd erhålla upplysningar
om den, torde vända. sig till sekretoraren Josef H olmgren,
Lästmakaregatau 30, 4 tr.

För alla medel och gåf vor redovisas i tidningen San
ningsvittnet, del' också lueduelanden om miss ion en inflyta.

Komiteledamöternas adresser:
K apten Jolm Ahlberg. Biblioteksgatan 27, 2 tro

Med. Doktor H. B erg, Kungsgatan 7, 2 tro
K .pten 0: v. Feilitzen, Johanueagatan 22, 3 tro
( Löjtnant H . Dilln.r, Karlberg.
MissionsseJu.. Josef Holmg" en, Lästmakaregatan 30, 4 tro

Saldo frAn föregAende är .... .. ..................
30:
OMvomadel ... .. .... ..... .... .. .. ........... .. . ....
6,488:
Kollekter vid H . Taylors föredrag ..... ..... ..
4,235:
öfverskott A insamlingen till de af bun
ger lid.nde i Kina .. ... ........... .. .... .....
3,443:
Jönköpings missionsförening .. .. .......... . .. ....
1,000:
Årsberättelsen .. ... .. .. .. ..... .... ..... .... ... ......
94:
Räntamedel ....... ................... ..... . .... . ....
10:
Kronor 15,300:

22
12
05
21
06
79

Utgifter :
Utrustning o. respengar till Kina f61' Missio

närerna O. H. Tjäder och F. Hallin . .... . .
Afsändt gen. Kina Inlands Mission till missio

2,609: 75

närerna i Kina ...... ..... . ......... ... ....... .

7,282: '70
941: 08

Till missionärerna Hahne o. Berg . . .. . .. ..... .
OmkCJstnadef fOr

Sekreterarens reaa med H.

Taylor ..... . ........ ..... ..... ... .. .. ... ... .. ... .
Tryckning ä Arsberättelsen ........... ......... .
P.stporto ..... . ........... . . ..... . ......... ..... .. .
Sekreterarens lön ......... .. ... .. . . ............. .
Respengar till Sekreterarim för gj-ol"da resor
i landet .. . ... ........... ..... .. .. .. .. .. ......... .
Kvittensblanketter, diverse tryck O. annonser
Pastor Ekman*) ....... ... ..... .. . ... ...... .........

336: 67
95: 30
94: 09
450:

Transport

11,977: 60

27: 30
98: 71
42:

.) DeSl;tl. medel hade o.fsändareo a&edt fOr Sv. miBsioDsmrbundet,
IDen genom misstag hade de blifvit leul.Uade till de hungerslidande i Kina.

ning förekommit. Vi hemställa derrar, att full ansvarsfri
het måtte lemn.s kassaförvaltaren lör detta räkenskapsår.

Stockholm den 9 maj 1890.

P. Gmham.

J oh. Lä/ven,

Grosshandlare.

SkolfO'reständare.

VR ÄN

sVENSKA MISSlON ENI KINA.
REDOGÖRELSE
FÖR DESS FJERDE VERKSAMHEfS..\R
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lemnade
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8kri/va'
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de skola
15,300. 79

Qur.

daily.
komma.

1 maj 1890- 1 maj 1891.
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skriJvo.
kolporUh',

alldeles.
kl'isttl.O.

lion 8kall.
l5,300: 76.
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