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Kraft af höjden.:I:
(Öfvel'sättn. af ll1i~siol1iir ,E. B,jÖ1'kebm,m)

M en I skolen undfå kmft, nii?' den Helige Ande komme?'
ö.fveT eder. Apg. 1: 8 . De lta löfte ställer oss framför en
bestämd person, den Heli ge And e. Vi äro böjda aU fästa
vå ra ögon mera på saken än på personen, mera på kraften
än på den Helige Ande, som gi fver oss den och låter den
komma till användning uti och genom oss. Det är ej så,
att vi mottaga kraft såsom något, hvilket vi kunna äga och
begagna, utan vi fil mottaga Anden. Då han kommer för att
taga oss i besittning och bo uti oss, meddelar han också
kraft. Vi kunna ej äga kraften utan att hafva honom. Och
vi kunna ej heller bevara kraften från ofvan, Om vi ej för
blifva i honom och vandra i hans gemenskap och efter
hans vilj a. Han har makten och vi hafva honom. Det är
detsamma som Jesu löfte hos Malteus . Mig - icke eder 
är gifven all makt, och se, jag är med eder. Jag har mak
ten och I hafven mig .
Dessa båda löften äro mycket lika. Båda voro J esu
sista ord. Båda äro förbundna me'd den stora befallningen
att gå ut och förkunna evangelium för hela skapelsen, och
båda framhålla kraft genom Jesu personliga närvaro hos
sina trogna vittnen. Det · är sant, alt det ena framhåller
Jesu person och det andra den välsignade hugsvalal;en . De
äro visserligen skilda personer, men i sina nådefulla ve rk
äro de alltid ett. Den Helige Ande kommer till oss såsom
<,

Ett föredrag för missioniirer

Gankiug af B. Simpsoll .

,Il
I
I

" . i, ','

·

1
Jesu Ande, hvilken beredde honom för hans verk och sedan
verkade och talade genom honom under bans Iif på jorden.
Därför kommer han i själfva verket såsom Jesu And e,
mildrad och förljufvad, såsom någon har sagt, genom sin
förening med vår välsignade broders mänskliga natur. I
Jesu · undervel;k var det denna Ande, som lefde, älskade,
talade och verkade. Och det är samme Jesus, som genom
tiderna så Ijufligt tillhviskar oss: Se, jag är med ede1' alla
dagar intill världens ände.
Det är Jesu närvaro, som vi behöfva för hvarje krist
lig verksamhet och i all synnerhet föl' allt missionsarbete.
Det är icke blott kraft vi hafva behof af, icke heller något,
som skall göra mera af oss, utan Gud själf att verka i och
med oss och utom oss och alt med sin egen allsmäktiga
hand utföra sitt stora verk. Det är blott en ytlig inblick
vi äga i detta verk, om vi ej se, att det är alltför svårt
föl' oss. Det måste blifva Herrens så verkligt, så mäktigt
och lika underbart, som då han delade Röda hafvet och om
vände Saulus från Tarsus att blifva sin milde och kraftige
lärjunge. Och endast de, som känna hans alltillräcklighet och
härliga närvaro, kunna blifva framgångsrika i striden.
Älskade bröder, har denna välsignade tidpunkt inträd t
uti vårt kristliga lif? Hafva vi lärt känna Herren icke blott
såsom mästare, frälsare och en hjälpare och tröstare utan
såsom den ständigt inneboende Kristus '? Har tronen blif
vit upprest uti våra hjärtan? Har molnstoden nedstigit
från bergstoppen till det allra heligaste i djupet af vål'
varelse? Har Kristus stigit öfver vårt hjärtas tröskel
och mottagit nycklarna till hvarje hemlig kammare och blif
vit den högsta och regerande makten uti vårt innersta vä
sen? Såsom människor fordom voro besatta af onda andar,
kunna de nu tagas i · besittning af den Helige Ande. Detta
är den hemlighet, som från tidsåldrarnas och släkternas be
gynnelse har varit fördold, men nu blifvit uppenbarad föl'
hans heliga, näml. ]{1-istns uti eder, härlighetens hopp. Ännu
i dag är den fördold för många visa och förnumstiga.
Denna hemlighet ger oss kraft i vår andliga erfarenhet.
Ingen kan lära eller predika med kraf.t utan personlig eda
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renhet af sanningen. Kraften kan ej flöda ut med mindre
den har blifvit mottagen uti del inre.
Då vi se det brinnande stenkolet under ångpannan,
hl1l'u det framdrifver stora handelsskepp öfver väldiga haf
och tåg öfver vida landsträckor, se vi en bild af kraft.
Men detta är också ett förut samladt kapilaI. Det val' en
tid, då all denna kraft var för varad i jordens innandömen.
Så finna vi också, aU Gud använder någon människas
lif på ett . underbart sätt att leda många själar till Jesus
eller för att leda någon andlig rörelse i Guds rike. Vi för
undra oss däröfver och förbise det förarbete som gått förut,
då Gud under år af djup sorg och pröfning ledde denna
själ alt erfara ett djupare Iif och lärde h enne hemligheten
af hans makt. Dessa tysta år, dessa djupare erfarenheter,
dessa små hjärtelärdomar, dessa små segrar i hvardagslifvet
äro den sfer, där vi först mås te lära hemligheten af Andens
makt. Gud kan ej gifva oss sin kraft att verka, förrän han
fått gifva oss sin kraft alt blifva det han begär och hvacl
vårt budskap uttrycker.
Älskade, hafva vi emottagit den helige Ande i hans
fullhet i vårt eget andliga lif? Har Gud haft sin mäktiga
väg i djupet af vår själ och uppenbarat för oss, att han är
mäktig att göra vida mer, än hvad vi kunna begära eller
tänka, efter den kraft, som verkar uti oss?
Den Helige Ande är kraften för hvardagslifvets göro
måJ. Det faller sig oftast svårare för oss att utföra hvac1
man kallar en småsak än en stor gärning. Mången håller
en vacker predikan men fördär[-var den genom sitt lif. Ett
hastigt ord till våra tjänare, det häftiga lynne, som männi
skor se uti vårt lif, och ett fö rödmjukande fall öfver någon
stötesten dessa äro de ting, som vi behöfva h ans kraft
emot såväl som för vårt offentliga lif och verksamhet. Och
emot dessa ting lofvas oss kraft af den Helige Ande, om
vi förtrösta på honom. Den stora hemlighet som Paulus
lärt satte honom i stånd både att hafva öfvel'flöd och att
lida nöd och att göra allting genom Kristus, som gjorde ho
nom mäktig.
Kristus har nåd att gifva för hval'je sekund i minllLen,
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fö r h varje timme under dagen, fö r de mest olika omstän
di gheter o(;h för alla oväntade lägen, hvari vi kunna kom
ma. O(;h han s makt är lika gudomlig o(;h hans namn li ka
verkligt fö rhärli gad t i en liten pröfn ing, som i någon mer
frams tående ställning ell er mer offentl igt fra mträdande. Fö r
all t är samma kraft girven, o(;h vi lwnna ikläda oss den
genom den Helige Ande såväl då del gäller att u tföra
hvardagslifvets mångahanda, som då det gäll er all föra en
själ till Jesus eller förk lara Guds frälsn in gsråd för tuse nd en.
Allt hvad vi behöfva, är att emotlaga den Helige Ande för
att blifva vittnen.
Kraft fö r vårL vittnesbörd och vå r tjänst.
Gud väntar en bestämd tjän s t af oss, och jag behöfve r
ej säga, att han väntar frukt. Om vi hafva den Helige
Ande, skola våra ord betyga detta o(;h något skall bli fva
gjordt. Själar skola bIifva öfvertygade om sa nningen , öfv er
bevisade om synd och ledda till Jes us. Det betyder ingen·
ti ng, om fältet är hå rd t. Allm akt skall genombryLa svårig
hetel'l1a. En själ fy lld med den Helige And e måsLe hafva
h'ukt. Sätt en sådan inom Tibets gräns, o(;h någon skall
låLa sig vinnas . In stäng Palllns i fängelse,o ch hans fång
vaktare blir frälst. Sätt honom på e tL sjunkand e skepp, och
se, ' all a ombord gifvas hon om. Den minsta sak vi göra kan
välsignas på det most underbara sätt. Spurgeon skulle en .
gång pre dika i en stor sa l och gick några dagar fö r u! dit
för att pröfva, om det var lätt att gö ra sig hörd. Då han
sLod uppe i predikstolen, bad han Gud om hvad han skull e
säga och leddes att med sin höga välljudand e stämma np p
repa Joh . 3: 16 . Han var tillfredsställd med lj udet och
återvände utan att mer tänka på denna händelse. Mer än
ett fjärdedels årh und rade efteråt sände en döende man bud
till en Herrens Ljänare och omtalade föl' honom, att han
blifvit omvänd 25 år för ut ge nom en röst direkte från him
melen. Han meddelade vid are, att han då arbetade som
timmerman i en stor byggnad 'i London , och en morgon, då
han var i djupt mörker för sin själ, talad e Gud plö tsli gt
till honom i en hög röst från himmelen och 'sade : »Så
älslmde Gud världen, att han utgaf sin ende Son, att hvar
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och en, som Lror på honom, skall ej fö rgås uLan hafva
evig t li f.») Och han blef så träffad af dessa ord, alt han
föll ned bland hyfvelspånen och med ens gaf s itt hjärLa åt
Gud. Då Spurgeo n efteråt fi ck höra delta, fälde han glädje·
Lårar och pri sade Gud för fr ukt efter många dagar och för
den kraft han gifver åt det minsta vi säga ell er göra för
honom.
Gud har bjud it oss, alt vi skola gå och bära frukt
och att vår fru kt skall förblifva. Han vill , att våra li f skola
bära vittnesbörd. Det är hans glädje att använda oss, och
om vi äro villiga att låta honom taga oss i besittning och
fy ll a oss, kunna vi aldrig mäta eller begränsa den kraft,
han är villig att uppenbara i en hängifven själ.
Älskade, låtom oss mottaga kraft och blifva vittnen för
h onom ! Göra vi detta? Triumfera vi på detta sätt? Er
fara vi hela fu llheten af hans kraft, och låta vi våra lif
vittna om, att hans löfte är oförändradt? Mig är gifv en all
makt i hi mmelen och på jorden. Jag är med eder alla
dagar intill världens ände.
Vi behöfva denna kraft för världens evangelisering,
Och icke det all enast, att vi behöfva den för vårt verk för
världen, utan utöfver allt det vi alla kunn a gö ra ell er hop
måste vi vänta på hans mäktiga verkande .
pas göra Då vi se på vår tids fasan sfulla nöd, måste all as våra hjär
tan känn a, huru ytterligt otillräckligt allt vårt ve rk är. Men
han har vägar att verk a, som gå vida utöfver våra planer,
och tro och bön kunna anropa honom att göra, det vi aldrig
kunna utföra.
Världens evangelisering är Guds verk, och han allena
kan utfö ra del. Låtom oss lägga den i han s hand, lå to m oss
bli delaktiga af hans kraft och blifva hans medarbetare för
dess utförande. Och som svar på bön i den Helige Ande
och däri genom, alt han vidrör människohjärtan hemma, skola
medel fl yta in, män och k vinn or stå upp, och hednin gars
hj är Lan skola böjas för namnet Jesus och för kraften af hans
eviga ord. Och säden, vattnad frå n oivan, skall i sin tid
sp ira upp till li f och betäcka landen med frälsn ingens skörel.
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Om Kina.
Af missiollär

E. Folke.

Kina är, som vi veta, ett mycket stort land. Kineserna
benämna äfven själfva sitt land: »Allt som finnes under
himmelen.» De känna icke till något utom denna enda
punkt, som heter Kina. En blick på kartan visar oss väl
diga slätter och floder samt stora bergsträckningar. I de
provinser, där vi svenskar bo, Shensi och Shansi, finnes
t. ex. en bergskedja, som har en längd af 50 sv. mil. Ne
danför denna utbreder sig en stor slätt, som nästan icke
alls är afbruten af några kullar. Så långt ögat ser, visa
sig endast bördiga åkerfält, som frambringa det bästa h vete.
Och i provinsen Chili, en provins med 16 millioner invå
nare, som lefva på en enda sädesframbringande slätt, finnes
det vissa trakter, i synnerhet utefter den stora floden Pei,
som bära ända till tre skördar årligen. Däraf kunna vi
förstå, hvarför en så stor folkmassa kan bo på ett så pass
litet stycke land. Vidare är klimatet jämförelsevis godt, i
det att friska vindar ständigt blåsa, i synnerhet om nätterna.
Kina har sedan myeket långt tillbaka bebotts af kine
serna. Det borättas, att redan före Abrahams tid kommo
nio bröder vandrande västerifrån och slogo sig ned på den
stora slätten vid Shensi. Detta var ursprunget till kineserna.
De gamla urinvånarne hafva småningom blifvit undandriEna,
så att det nu finnes mycket få kvar af dem utom i de
södra provinserna af Kina. De utbredde sig mycket hastigt.
Många af de förste härskarne arbetade flitigt på att höja
folket till en bättre ståndpunkt. De lärde dem att skrifva
och att bruka jordp.n; och detta var dock redan omkring
tre tusen år före Kristi födelse. Men småningom började
denna civilisation att urarta. Folkets seder råkade i f.örfall.
Riket upplöstes i en massa småriken', som lågo i ständig
fejd med hvarandra. Och hela riket höll på att gå under.

Då uppträdde .den store religionsläraren KonEuC'ius och för
"ökte upprälla den gamla kinesiska moralen. Han byggde
sin lära på fem hllfvllddygder: Kärlek, rättfärdighet, godt
förstånd sinsemellan eller god ton, kunskap eller upplysning
och ömsesidigt förtroende eller sannfärdighet. Han lärde,
att dessa dygder måste 'praktiseras emellan furstar och un
dersåtar, fäder och söner, äldre och yngre, man och hustru
och vänner. »När dessa dygder blifva öfvade i samhället»,
sade han, »så att samhället blir byggd t på dem, då blir det
ett lyckligt samhälle.» Han arbetade och sträfvade så länge
han lefde, fast han ofta var missförstådd, på all få folket
att inse, att det endast genom att gå dygdens väg kunde
blifva lyckligt. Icke många ville höra honom. Han blef så
led"en en dag, att han utbrast: »Det är bäst, att jag bygger
mig en flotte och far ut på det vida haEvet. Det finns ingen
hjälp för denna nation. De vilja icke höra förmaningens
ord. » Konfllcius utgick från den principen, att så vida icke
människohjärtat blir rätt, kan icke heller hennes vilja komma
i den rätta ställningen. Och blir icke viljan förd till rätta,
så kommer icke heller kroppen i den rätta ställningen. Och
kommer icke kroppen i den rälta ställningen, huru skall då
familjen komma i ett rätt förhållande? Och komma icke
familjerna i rätt förhållande till h varandra, huru skall då
riket kunna styras? Efter Konfucii anvisningar upprättades
skolor öfverallt i Kina. För närvarande finnes det också
skolor i hvarje by. Och i dessa skolor anställas lärare,
som genom sin undervisning och sina goda lärdomar i öfrigt
söka omgestalta folket. Att folket i så slor mängd lär sig
läsa gagnar oss missionärer i hög grad. Principen i den
undervisning, som lämnas, skulle enligt Konfucii mening
vara: »Hvad du icke vill, att människorna skola göra dig,
det skall icke heller du göra dem. Och det finnes ingen
större kunskap till på jorden än den, att, när man vet sig
hafva gjort orätt, man då erkänner det och gena"t ångrar
sitt fel.» Detta är, så att säga, de två grundpelare, hvarpå
undervisningen skall hvila. Nåväl, detta låter ju godt. Äfven
måste VI tillägga, att det kincsiska folket är ett mycket för
nöjsamt folk. Vi hafva en bild däraf i en af deras gamla
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sagor. Två vänner voro nte på fältet. nå fingo de se ett
stort stycke guld, som vägde 50 uns. Den ene sade: »Där
ligger ett stycke guld , var så god och tag upp del. » Den
andre sade: »Nej, du behöfver det bältre än jag, var så
god och tag det själf» . Då ingen ville taga det, gingo de
vid ai'e. Emellertid mötte de en bonde, oeh till honom sade
de: »Hör du, där borta ligger ett styeke guld . Gå och tag
det.» Bonden blef u tom sig af glädje, rusade dit med sin
hacka på axeln och skulle just taga det, då han fick se en
orm med två hufVlld en och ulsträckt tunga, färdi g att stinga
honom. Han blef så rädd, att han genast tog sin hacka
och högg ormen i två delar samt utbrast: »Hvarför har ni
bedragit mig? » Sedan skyndade han efter de båda männen
och sade: "Det var icke något stycke guld.» »Jo », sva
rade de . »Det måste ni bevisa », förklarad e bonden . De
vände om med honom och funno guldstyeket på vägen, men
hugget midt itu. Då ringo de taga hvar sin del. Sedan
sade de till bonden: »Ser du, hvad girigheten hal' med sig.
På detta sätt kan världens goda blifva en orm, som stinger
till döds. Men med förnöjsamhet i hjärtat blir världens
goda något godt.»
Vidare kan äfven detta folk karakteriseras af en ovan
lig arbetsamhet. Ofta när vi begifva oss ut på resor tidigt
om morgnarne kl. 3-4 för att sedan slippa resa i solh ettan,
finna vi åkerbr ukare ute med s ina redskap på fälten för att
börja arbeta. Och sedan hålla de på till den sena kväll en.
Det är i sanning ett ihärdigt folk. Och detta gäller icke
blott den åkerbrukande befolkningen utan äfven de lärd e.
Så t. ex. fanns det år 1889 vid den stora examen, som
hölls i staden Honan, 18, hvilka voro öfver 90 år gamla.
De hade hållit på hvart tredje år under 60 års tid att fara
upp till denna stad för att blifva examinerade och ändtligen
kunna få den efterlängtade litterära graden.
IVfen när man hör allt detta, skulle man kunn a vara
frestad att tänka, att Kina von~ det lyckligaste och bäst
lottade land på jorden. Och i sjäIfva verket hafva också
dessa dygder hjälpt till att bevara denna nation. ' Om vi
tillägga, att de hafva en ofantlig vördnad för föräldrarne,
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att äktenskapet hålles heligt - äktens kapsbande t är mycket
starl{t i Kina, och det är svårt att få äktenskapsskillnad - ,
att fam ilj en är en fristad, så är jag viss, att detta jämte
de andra goda siclorna i kinesernas karakter har biclragil
till a lt rädda lancle t från upplösning. Men jag tror, a tt
från Guds synp unkt sedt, detta land är sparad t till nttgot
ännu större.
Att dessa dygder emell ertid till stor del haha stannat
vid alt vara blott teorier, därom blifva de, som lefva midt
ibland detta folk, snart öfvertygacle. Dygden hålles visser
ligen för det högsta af all t, men elen är elt ideal, som lig
ger för långt borta för all af någon kunna uppnås. En
kinesisk legend berättar, att Konfu cius, Budda och Lao-tsi,
de tre religionss liftarn e i Kina, en gång möttes i den andra
värlclen. Och då sade Konfucius: »Ack, hvad detta landet
har försämrats. Folket tål inga hälsosamma lärdomar. »
»J a', sade de and ra, »men kanske ligger orsaken däri, att
det icke finns någon, som kan praktisera våra goda före
skrifter för folket, att de ick e få se dygden personifierad.»
Som de samspråkade, kommo de öfverens att gå ned på
jorden och söka någo n, som i sitt lif kunde praktisera dessa
höga moraliska principer . De vandrade genom alla världens
riken, d. v. s. genom alla riken i K in a. Till slut träffade
Konfncius en gammal man, som såg ytterst vördnadsbju
dande ut. Han inlät sig i samtal med honom och fann till
sin förv ån ing, att den gamle mannen kände lill dygden ännu
bättre än han själf. Han blef så förtjust, alt han genast
återvände till sina kamrater. Dessa hade in gen funnit. Då
berättad e ha n, hv em han träffat, men tillade: »Det var en
besynnerlig man. När jag kom, satt han . Och när jag
gick, reste han sig heller icke.» Nu kommo de öfverens,
att de andra oclcså skulle tala vid honom. Budda gick först.
Han fann honom vara förund erligt väl bemma i hans lära,
som ju brukar kallas för Asiens lju s. Sedan kom den
gamle Lao-tsi dit och fan n, att han var lik a hemma äfven
i hans läror. De förund rade sig öfver den gamle mannen.
När de åte r träffade Konfu cius, sade de: »Den mannen är
den ende, som sk ull e kunna visa fo lk e t, a ll våra läror äro
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ett o(;h alt de kunna praktiseras.» Så kommo de öfverens,
alt de alla tre skulle bedja honom åtaga sig att i praktiken
framställa deras läror. Den gamle mannen lyssnade till
hvad de hade att säga. Därpå svarade han: »Vördade vise,
eeler människovänlighet är hög såsom himlen o(;h djup så
som hafvet, och eder plan är för und ransvärdt god. Men
det är en sak, som I icke harven tänkt på. I hafven gjort
ett oly(;kl igt val angående den, hv ilk en skulle utföra eder
plan. J ag har visserligen studerat edra böcker och i någon
mån också förstått deras höghet och enhet. .Men det är
en sak, som I icke hafve n tänkt på. Det är endast b/fe
delen af min kropp, som är en männi skas . Den nedr'e delen
är af sten. Min kraft ligger i att diskutera öfver människor
nas plikter i deras förhållande till hvarandra och att reso
nera öfver dem från deras olika sid or. Men jag är så olyck
ligt konstruerad, att jag icke kan utföra någon dygd i prak
tik en.») - Förstå vi denna fabel? Den öfre delen kunde
väl taln om det godas principer. Han kund e afhandl a dem.
Men han kund e icke röra sig, icke utföra dem i praktiken.
Nåväl, Konfucius, Lao·tsi oeh Budda måste fara tillbaka
igen till sin ort och öfvergifva hoppet om att någonsin de
ras läror skulle blifva prakti serade. Detta är nu en kinesisk
fabel, men elt märkvärdigt vittnesbörd om att den största
visdom och den djupaste aktning fiir mänsklig moral, den
djupaste vö rdnad för öfverordnade, föl' fö räldrar o. s. v. 
alt alla dessa goda dygder icke kunna sättas i praktik en,
när de utgå från en sådan källa.
J ämte de stora dygder, som ll tmärka den kinesiska
nationen, vidlådes densamma äfven af förskräckli ga fel. l'vIan
behöfver icke länge bo bland detta folk, förrän man märker,
att det är ett osant folk. Man märker denna osanning sär
skild t i den misstänksamhet, som råder i landet. Se på de
kinesiska byarne. De må vara hur eländiga som helst, nog
omgifvas de af väldi ga, mycket tjo cka murar, 15-20 fot
höga samt försedda med portar. O(:h dcssa portar stängas
hvarje kväll vid solens nedgång och öppnas hvarje morgon
vid solu ppgången, så alt man aldrig kan gå fritt ut och in .
I de flesta städer hafva de ock portvakt, så alt man måste
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sända in sitt visitkort till höga vederbörande, innan man får
tillåtelse att komma in. Denna misstänksamhet har bli F.vi t
så genomgående, att kin ese1'lla sjäJF.va säga: ») Vi böra miss
tänka en männi ska, därför att vi känna henne o<;h därför
att vi icke känna henne, d. v. s. under alla förhållanden
måste vi mi sstänka en människa.») Detta hafva vi äfven i
hög grad fått erfara vid vårt missionsarbete. Första gången
vi i Uin-cheng gingo ute i staden, blefvo vi genast exami
nerade af polisen, hVa11ör' vi gjorde detta. En gång hade
en af husets folk fått arsenik . Jag befalld e honom genast)
att han skull e skaffa det Ul' vägen genom att gräfva ned
det. Då sade vår lärare: ») Nej, gräf icke någon grop på
dagen. Det kund e komma ut i staden och blifva något far
ligt af. ») Så var en af vårt sällskap ute en dag och fick
se en vacker blomma, som hon plockade. Genast k0111 det
ut i staden, att vi had e sett igenom jorde!ls innandöme och
funnit stora skatter och dyrbarheter och alt vi genast skull e
sänd a till Västerlandet efter krigshärar för att taga dem.
Vi våga icke se i en kikare uppåt bergen, ty genast heter
det, att vi skicka ut efter onda andemakter, som vistas i
dessa trakter, och att dessa skola slå folk och land med
sjukdomar. Denna miss tänksamhet hindrar naturligtvis till
en början i hög · grad mi ssio nsarbetet, och det fordras, att
man med tålamod fördrar både det ena och det andra.
Men ehuru dessa misstankar äro svåra, äro de likväl icke
svårare än att Gud s haft kan öfvervi nna dem. Härpå sågo
vi bevis sommaren 1891, då detta misstänksamma fo lk ge
nom sina representanter själfva togo oss i försvar mot upp
rorsstiftarne. Det är en mycket välsignad sak att se, huru
Gud hjälper.
Kinesernas osannfärdigh et visar sig äfven däri, att de
aldrig våga säga hvarandra sanningen rent ut i ansiktet.
Det var en mycket märk värdi g sak, som hände för kor t tid
sedan och som jag vill omtala för att bel ysa detta . Under
den svåra hun gersnöden i Shantong företog sig en engelsk
missionär, för att hjälpa folket, att låta bygga en stor bro .
Emell ertid hade ämbetsmannen i di stri ktet sett, att det bIet
en präktig bro. När den blef färd ig, slu'ef han ti ll sitt öf
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verhufvud i närmaste stad och sade : »Jag har bygg t en
präktig bro och ber alt af den kejserliga skattkammaren få
omkostnaderna betalda. » Därpå uppgaf han, alt han hade
utgifvit så och så my cket. Emellertid var det en kon s ul,
som . kände till förhålland et. Ran träffade den höge äm
betsmannen i Chefoo och sade: »J ag tycker, att ni kineser
ick e borde hacka så mycket på missionärerna. Ty i själfva
verket göra de edert land störa tjänster. Nu har jag t. ex.
hört, huru en missionär har ansträngt sig för att rädda
folket från hungersnöd i den trakt, där han bor, genom att
låta bygga en präktig bro . Kommunikationerna hafva nu
också därigenom blifvit betydligt underlättade. » Rvad sade
nu den höge ämbetsmann en? Jo, han låtsade icke all s,
som han hade fö rstått något, och konsuln reste sin väg.
En vanlig elll'ope sk ull e hafva sagt sanningen, sådan den
var. Men då skulle han icke hell er hafva vunn it sin afsikt,
ty den kinesisk e ämbetsmannen skull e hafva känt sig för
lägen fö r sina land smän och aldrig gjort något för att af
hj älpa det orätta. Han förstod emellertid, att konsuln visste,
hvad som skett, men de had e icke talat därom, och då var
allt bra. När konsuln rest, for han till platsen och afsatte
den oredlige ämbetsmannell samt ställde allt till rälta. Ki
n eserna våga aldrig, som sagdt, säga hvarandra sanningen
rent ut, och därför törs hell er ingen med den andre afsluta
n ågon köpenskap utan en s. k. gode man. Dessa medelmän
spela i Kina en stor roll. Om jag säger till en kines:
»Vill du sälj a ditt hu s åt mig», så kan han stämma mig
och säga, att jag af begär efter hans hus försö kt tillägna
mig det på ett orättfärdigt sätt. Och om han stämde mig,
sk ull e jag förl ora. Vilj a vi köpa ett hus, våga vi därför
icke själfva i egen person gå till husets ägare och fram
ställa vår begäran, utan medelmän måste uppgöra affären.
Detta är en af de dåliga sidorna i den kinesiska karakteren,
som till en början mycket hindrar missionärens arbete, men
som därom är jag viss - till slut icke skall visa sig
vara något hinder.
Jag hinner nu icke tal a om den kinesiska konserva
tismen, vill endast nämna, att Kina anses vara det mes t
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konservativa land i världen. Om vi läsa docenten Kolmo
dins förträffliga afhandling öfver Kina, kunna vi ock få nå
gon inblick i, hvmjöl' dct är så konservativt och i hvad
afsee nd e det är så. Vi kunna då också förstå, hvad som
är hj älpmedlet däremo t.
Vi vil ja nu något n ärmare vidrö ra det kinesiska folkets
andliga intresse. Det har pås tålts, att kineserna öfver huf
vud taget icke skull e h afva någo t behof af religion . Och
om man ytligt betraktar dem, skall man kanske komma till
samma slutsats. Men jag är viss, att om man något dju
pare tränger in i det kin esis ka folkets inre lif, skall man
finn a, att detta folk icke är längre atlägset från Gud s rik e
än något annat h edniskt folk, utan att det äfven i deras
hjärtan finnes många beröringspunkter. Där Gud genom
sitt evangeliu m få r föd a dem på nytt, där ser man sedan
ett varm t kristligt lif utveckl as. J ag hinn er nu icke vidröra
den längtan efter en bättre lära, som hos många individer
af denna na tion försports. Men så mycket kan jag säga,
att ifrån kejsaren änd a ned till de fattigas te haEva vi funnit
andliga beJlOf, som blifvit till fredsställda, endast när Guds
evangelium predikats . Två af Kinas kejsare hafva äfven
ned stigit från tronen och gått in i buddhaistkloster, därför
att de känt, alt himmel en varit tom och jorden tom och
att . allt varit tomt. · Den ene af dessa var den förste af
den dynasti, som började regera 1644 efter Kristi födelse.
Och efter hvad vi hafva h ört, har Guds ord kommit in i
den nuvarande kejsarens palats. Det är många i Kina, som
bedj a Gud för sin kejsare och hans familj, som bedja all
den unge kejsaren måtte lära förtrösta på Gud för att rätl
kunna regera sitt land och sitt rike. Äfven bland de lärde
kin eserna finna s sådana, som trots sin lärdom, sin vish et,
sitt högmod, sin storhet böjt sig fö l' Guds evangelium.
Sålunda var det i Tongchon en af våra bröder, som
predikade vid e lt tillfälle, då det skulle hållas en s tOl' exa
men af lärde utåf första graden. När han slutat tala, kom
en man fram, som var hufvudman föl' dessa lärde, och bad
att få säga någ ra ord . När h an fick tillåtelse därtill, sade
han: »Jag har i många år varit öfvertygad 0111 falskheten
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och orenheten i vår gudsdyrkan, men icke funnit någon
bättre. I kväll har jag hört ord , som jag aldrig förr har
h ört.» Detta må vara ett exempel på, hur evangelium till
talar äfven den lärda klassen. Och i vår äls klige pas tor
Hsi hafva vi sett ett unnut exempel. Han ~ar också en lärd
man · och så ·högmodi g, att han fruktade h varken fö r höga:
eller låga, ja, t. o. m. afsatte ämbe tsmann en i sitt distrikt.
Men denne Hsi blef förvandlad till ett lam m; och icke blott
det, han bl ef äfven en m ycket verksam arbetare i Guds rike.
Vi hafva vidare sett, huru kin eserna af naturen äro
mycket skickliga i affärer . De äro, så att säga, födda till
handland e, och det är märkvärdigt att se , med hvi lken kraft
affärerna bedrifvas i detta land. Hand eln är emellertid nå
got, som mycket dis traherar sinnet. Och i de stora stä
derna ser man, huru människorna springa hit och dit och
tränga hvarandl'a på gatorna. Men bland denna folkmängd
kan man ställa sig och förkunna Guds ord. Och så kom 
mer än den ene, än den andre och lyssnar. Och man har
sett, . at t äfven i den rika köpmansklassen personer blifvit
villiga att fö r Guds evangelii skull gö ra uppoffringar. Så
lunda var det för någon ti d sedan en handland e, som, när
h an h örde, att Gud befallde, att man skulle h elga sabb aten,
sade : »Då stänger jag min butik på söndagen.» Men sedan
tänk te han: »B ur skall det gå, om jag förlorar alla mina
kunder ? » Gud fick i alla fall makt öfver han~ hjärta, så
alt han stängde sin bod om söndagarne. Och hvad h än de ?
Första året hade han 400 kronor mer i behållning än under
året därförut, då han hållit sin butik öppen alla söndagar.
Året därpå fi ck han dubbelt så mycket i behållning, som
medan han var otrogen. Och då sade han: »Nu sel' jag , alt
Gud h åller sitt löfte och att det är tryggt att lita på h ans ord. »
Vi hafva vidare funnit, huru Guds ord slagit rot bland
det enfaldiga folket. Vid ett annat tillfälle har jag fram
ställt, i hvilk et djupt mörker Kinas kvinnor äro. För dem
kommer just intet annat i fr åga än att äta och dricka och
slafva åt sina män. Men när Guds evangelium kommer, ser
man, att så slöa de an nars äro, börjar intresset hos dem
att vak na, och så uppstå äfven bl an d dem bedjande tros-
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hjälLinnor. Vi känna en bland dem, en gammal döf kvinna,
som icke h ar stor begåfning. Bon har lärt några sånger
utantill , och hon sade en dag till mig, att hon har förstått,
att närh elst hon komm er i nöd, så beder hon till J esus,
att han skall rädda henne. Och han hör henne alltid.
Della är, må man väl säga, stor visdom. Herren har äfven
gifvit oss nåd a tt få arbeta något bland de små. Och vi
hafva funnit, att äfven barn en kunn a utstå fö rfölj else för
J esu namns skull och därunder blifva beståndande.
Nu veta vi, alt missionsverket i Kin a icke är gammalt.
Ar 1843 fanns det blott 7 troend e i Kina, och 1871 fann s
det 2,000. 1881 fanns det 19, 600 och 1891 42 ,000.
Så ha r det lilla senapskornet utvecklats. Gud multiplicerar,
som vi veta, icke på samma sätt so m vi, utan myc ket for
tare. Om han nu låter si na barn vara ve rksamma under
den kommande tiden, hv em vet, hvilka s tora segrar vi skola
få uppl efva, trots alla de svårigh eter, som europeerna lagt
i vägen, t. ex. genom sitt ogudaktiga lefnadssätt. Sålunda
händer det i ha mnstäderna, att när p.uropeer komma, de gå
med käppen i hand och slå den fö rs te kines de träffa.
Sådant spri der sig landet rundt, och sedan heter det: »Eu
ropeerna äro barbarer , och därfö r kunna de ick e h eller
hafva någon god lära .» Trots alla dessa svåri ghe ter har
det dock på denna korta tid visat sig, att Gud s evangelium
h ar gjort stora framsteg i landet. Nu finns det tusen mis
sionsstationer, fördelade på hela Kina, med undantag af två
provin ser, Hun an och Kwangsi. När jag för fem år sedan
kom upp till Singan, fanns det i hela detta distrikt ingen
missionsstation. I Bunan finns det 15 millioner invånare,
som alldeles sakn a Guds evangelium. När vi kommo tiII
den s tora 110den Buangho och skulle pass era den fö r att
försöka tränga in i en s tad, som hade icke mindre än omkr.
1,000,00 0 invånare, blefvo vi fö rst alldeles vägrade att
passera. Och när vi äncltligen fått tillåtelse därtill, fingo
vi polisbetjänter med oss hela vägen, som skulle öfvervaka
alla våra mått och s teg, ända till s vi ko mmo fram till stad en.
Emellertid lyckades de t mig a tt få stanna i staden sex veckor
och alt för' hvarje dag få predika på gatorn a. Sedermera
o·
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har det lyckats oss få sådant fö rtroende bland folk et där i
trakten, att de t. o. m . själfva nu hafva upplåtit lokaler
fö r oss i byarne, både att h o och predika i. Mellan 20
och 30 hafva äfv en i denna trakt bekänt sin tro på Jes us,
och i San-Yauan hafva 40 hekänt sin tro, så att det har
börjat blifva en ingång där, icke blott bland de stora män
nis komassorna utan ännu mer i deras hjärtan. Och det är
en sak, som vi icke nog kunna tacka Herren för.
Nu på sista tiden har missionen äfv en tilldragit sig de
styrandes uppmärk samhe t. Och för någo n tid sedan utfär
dade kejsaren i Kina ett edikt, som är mycke t märkvärdigt.
Detta edikt är nu u tfärd adt af de n kejsare, som hell
nyss uppstigit på tronen, och är det fö rsta påbud, han u tgifvit
angående kri stend omen. Det böl' verkligen vara ett )) gif
akt » för de troende i alla kristna länder, så att de se, alt
tiden är inne fö r Kinas evangelisering. Ett land på 300
m illio ner invånare har öppnat sig för Guds evangelium, och
kejserligt heskyd d är utIofvadt åt alla kristna missionärer
öfver hela landet. Icke därför att vi hygga mycke t på
detta. Men vi tac ka do ck Gud, därför att vi genom della
hafva fått så mycken frihet att pred ika för fo lk et. Så snart
della edikt anlände till vår stad, kom den s t.yran de dom a
ren h em till oss och sade: »Jag har fått bud frå n Peking .
Kejsaren säger till , att alla kristna i detta distrikt skola
blifva beskydd ade. Jag ber clärfö r att få veta, hvilka som
äro kristna, och i hvilka byar de t finnes predikolo kaler.
Och jag säger ede1'>l , till ade h an, »att I ald rig behöfv en
bekymra eder om något, hvad den yttre ordningen angår,
utan att f genast skol en låta mig veta, om något är som
det icke hör vara, så viII jag ställa det till rätta.» Vi tac
kade Gud. Ty därigenom fingo vi fria händ er att ägna oss
åt evangelii förkunn else hland . h edningarne.
Tilläggas må, att i detta lan d behöfver man egentligen
icke bygga några predikolokal er, utan man kan predika på
gator och gård ar o. s. v. I vår a byar åtm insto ne behöfver
man icke frukta att infinna sig vid stora folksamlingar fö l'
att predika, utan ju större dessa äro, dess bättre, t y dess
fl ere åhörare får man. Man behöfver aldrig fråga magistra-
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ten : »F år jag någon polis, som håller ~akt ?» Nej, de gamle
vö rdnad svärd e guhbarn e med hvitt skägg och hår äro vår polis.
Om några af barnen ställa till oroligheter, säga de : »Förstån
I icke , att sådant icke passar , när man tala r om de t goda ?»
Man kan verk ligen säga, att hela det väld iga rike t nu
har öppn at alla sina gränser fö r evangelium . Så var del
ieke fö~ 50 år seclan . Tänk, h vilken fö rä ndring! Är de t
icke därför nu lid, all vi skynda dit med detta evangelium?
Vi veta ju icke, h uru länge de tta lugn kan bestå . Vi veta
blott, a tt det finnes fruktansvärda jäsämnen inom den kin e
siska nation en . Del visacl e s ig uncl er år 188 1 i en förfä ranoe
grad. Men nu har Gud giEvi t o:;s fr ia hä nder igen. Huru
länge Vl få hafva det, veta vi ieke. Troligen bero1' de t
mye ke t på, huru händelsel'lla ut ve c:\d a sig i Europ a. Nu
går dag efter dag, år efter år, och alla dessa portal' stå
öppna, utan alt någon träder in och predikar evangelium .
Men, säger man, det är j u stora skaro r, som gå ut till
Kina ? J a, men det lörslår icke på långt när för detta stora
land. P å den s tora konfere nsen i Shanghai år 1890 för e
nade sig alla mission ärer om alt sii nd a ett upprop till de
kristna fo lken afl få ett tusen missionärer under de närm as te
fem åren, el. v. s. till år 1 895 . Men ännu har blott en
ringa del af detla anlal komm it. Och tänk, hvilk en lång
tid det drar, innan de, som fara ut, kunna komma in i alla
förhållanoen, innan de hafva lärt sig språket och så kunna
blifva till någo n nytta . Må vi ick e låta tid e n gå oss ur
händerna! Om 30 år skall h ela den s lora generation, som
nu lefver, vara i grafven och ett nylt släkte hafva upps tått.
De armar kin eserna beh öfva höra evangelium. Gucls evan
geliu m har börjat genomsyra Kina och Guds ord blifvit
en vällukt i la nd et på många ställ en . Hör här ett exempel!
I provin sen Shantung h ände för någon tid sedan, att en
man kom och tog in på e tt värdshus . Strax efteråt kom
en föl' honom alld eles obekant kines med ett skrin, fullt
med juveler, och sade: )) Vill ni vara goel och taga vara på
detla åt mig? Jag skall u t i e tt ärenele i staden och är
rädc\ om deL» )) Men )) , sade elen andre, )) ni känner mig ju
icke. Huru vågar ni då anfö r tro det åt mig?» Mannen
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svarade: »Ni behöfv er icke säga något mer. Om ni vill
vara så god och taga hand om det, så gör det. » Den an dre
Eö rundrad e s ig och kunde icke förstå, hvad detta skulle
betyda. Ägaren kom emellertid icke igen förr ä n följande dag.
Då kom han och sade: »Får jag nu igen mitt juvelskrin? »
Mann en frågade: »Hur kllnde ni våga läm na detta skrin åt
mig? » »Säg ingenting », började åter den and re, »jag visste,
att ni var en kristen .» -- Se, detla var honom säkerhet
nog, så att han t. o. m. hellre lämnade sina dyr barheter i
hans händ er än i värdshu s värdens, hvilken änd å skull e anses
som en säker person.
Som sagdt, kristendomen har börjat genomsyra detta
land. Del händer icke säll an , när vi äro ute och predika,
att någon af åhörarne ser så vänlig ut, när vi tala om Gnd.
Och när vi fråga, hvarföl' han småler, så svarar han: »Det
där har jag hört i min hemtrakt, från den och de n pro
vll1 sen. » När de an dra få höra det, hviska de i hans öra:
»Hvad är meningen m ed den saken? » »Jo », säger han , »ni
skall veta, att det är en god lära, dessa människor fö l"lnmn a
oss. Den förmår förändra männ iskohjärtat. TilI den skola
vi lyss na. » Såd ant har så ofta bändt und er de tre sis ta
åren, att vi blifvit uppmärksamma därpå. Hur viktigt, att
evangelium får genomsyra hela delta stor a land!
Och ännu en sak . För de folk, som sända ut evange
lium, medför det en stor välsignelse . Ni slwlle blolt höra,
huru de i dessa kin esiska församlingar bedj a för Sverige>
England, Amerika, ja, för alIa, som ski cka ut evangel ium,
huru de bedja för och älska »den gamla församlingen »,
som de uttrycka sig, eller »de äldre bröderna och de äldre
systrarna. » Det är säkert, alt den kärl eksström, som sålu nda
utflödar från deras hjärtan, stige r upp till Gud och sedan
kommer åte r ned ti ll oss här h emma, bärande rik frukt.
. Må Gud få välsigna också o:;s, så att vi gih a ut våra
ägodelar för alt få sådana dyrbara oeh heliga skalter som
frälsta kinesers själar till lön å t vår dYI'C mästare. Gud s
namn vare ära för all t hvad han har gjort och för all t
hvad han gör! Amen.

Om den kinesiska etiketten.
Om du icke lär dig reglerna, för
det p ass:wde, sft. kan din karakter icke
st adgas. J(onfncius.

Öfver detta ämne har en missionär, som länge vistats
i Kina, sk riEvit en län gre afhand Jin g, afsedd att vara till
hj älp för yngre arb etare, då de sko la lära sig att umgås
med fo lk et. Denna afhandling är af stort intresse för mis
sionsvänner, enär den ger en god inbli ck i de många svåri g
heter, som våra missionärer dagligen hafva att möta och
öEvervin na i sitt umgänge med kineserna. Det är knappt
möjligt att öfverskatta betydelsen af att mission ärerna äga
en noggrann kännedom om hvad kineserna anse passande
eller till börligt. Den motvilja, som de senare hysa mot ut
ländingarna, härl eder sig till icke ringa del från dessas för
summelse att iakttaga det passande . Och det bör icke för
undra oss, att ett folk så olikt oss i tänkesätt, smak, vanor
och kl ädedräkt, betraktar oss med förvåning och misstro.
Om därför en missionär skall lyckas finna ynnest bland
folk et och vinna åhörare, som vilj a lyssna till det bud skap
han kommit att förkunna, så måste han sälta sig in i deras
åskådningssätt och foga sig därefter, så långt möjligt är.
Vi skola här beröra de mera viktiga punkterna för det
tillbörliga, som hvarje mi ssionär bör vara förtrogen med oeh
göra gälland e i sitt umgängeslif.

L

Klädedräkten.

En utländings kläd edräkt är det första, som tilldrager
sig kinesens uppmärk samh et o(;h slundom framkallar en
bitand e kritik. Att offentligt upp lräda i en kort ro ck och
med åsittand e byxor är i hög grad ans tötligt, ty en respektabelt
kl ädd kines bär all tid en lång rock, icke åsitlande, med
vida, långa ärmar och räckande ned till follederna . Den liknar
våra regnkappor. H vad färgen angår så är hvitt och svart
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so rgd räkL, blått, marinblått och hvilken enkel färg som helst
duger. Kvinnans dräkt är myeket vid och synes vara af
sed d alt dölja kroppens figur. En åsittande dräkt anse de
rysl igt opassande.

Il.

På reset.

1.. Endast ämbetsmän af hög ran g tillåtas att använda
bärstolar i Moukden och , Peking, men denna lag h aha ej
utländingarna velat erkänna. Utom dessa städer finnes intet
förb ud mot bruket af bärstolar.
2. Då man, kommande från söder, reser i en kärra,
måste man håll a undan fö r dem som komma från nOlT.
Undan lag gifvas från denna regel, då man bar tungt lass
ell er 0111 den resande är at hög rang. Om en dam har
stigit ur sitt åkdo n, måste hon stiga upp uti detsamma,
innan hon kommer in i staden, och det anses passande all
hon fäller ned gardinen, då hon reser genom den.
3. Till häst. Då man rider på en sidoväg, måste
ryltaren hålla ur vägen för fotgängaren. Det är artigt alt
stiga ned at hästen, då man nalkas en by, hvarest någon
bekant bor, i synnerhet då man närmar sig hans hus, samt
all rida sakta genom staden ell er byn.
4. Till fols. På en smal väg vare sig i slad ell er på
land vika männen alltid undan för kv innorna, för blinda
och gam la. Det är opassande att se sig om på gatan, alt
skralta eller tala högt. Likaså Ur det anstötligt att bära
käpp, i synnerhet i staden.
Hvar och en som går ut efter mörkrets inbrott bör
åtföljas af en tjänare med en lykta; egentligen icke för alt
vägleda sig utan fastmera för att ådagalägga, att han är en
ärlig man, som icke fruktar inspektion.
5 . . Då man möter en bärstol eller en kärra, är deL ej
ti ll åtet att se på den som sitter däruti, ty ifall det vore en
bekant, skulle han nödgas s tiga ur. Ifall de båda mötande
åka i kärra eller sitla på häslryggen, behöfva de ej stiga
af, ulan är då en lätt bugning all t hvad som fordras. Om
blolt den ena rider ell er sitter i bärsLol, så skall den som
går till fots uppmana h onom att ej sliga ur. Innan någon
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tillLalas, bör den resande alltid stiga a f, och om han önskar
utfråga väge n, måste han begynna med någon artig fras t. ex.
»Tillåtes det mig att få låna Edert lj us. »
6. Vid färjställen och vid fästn ingar behöfver en ut
länding ej betala någon afgift, men det är likväl alltid godt
alt göra det.
7. På värdshu sen. Om man visar slu ghet, möter ingen
svårigh et att erhålla elt enskildt rum, ifall det finns ett sådant
på värdshuset. För utländingar och damer hal' man rättig
het aLt göra anspråk på ett sådan t. Om folket är närgånget,
är det bäs t att vänd a s ig till värden och påminna honom
om hans sk yldighet att se till det gästerna ej blifva oroade
utan få vara ostörda.
Vare sig man äter den mat värdshuset bjuder eller ej,
så böl' man alltid betala för natten hvad som är vanligt,
minst 35 öre. En utländing föro rsakar ju a lltid besvär och
böl' därför äfven giEva tjänarna något.
Den vanliga afgiften fö r en middag är 1 2 öre och för
en supe 20 öre. En liten present till värden gör alltid ett
godt in tryck .

III.

Htilsning.

Det är mycket obildadt att ieke uppmärksamma en
hälsn in g äfven af den allra fattigaste ell er att uraktlåta att
besvara den. För en utländing är det svårt att veta hvilket
säll alt hälsa han skall använda, men då han anses såsom
en gäst i Kina, behöfver han icke taga första steget, och han
får använda samma sätt, då han besvarar hälsningen, som
det h an hälsades på. Om det är en tjänare ell er en und er
ordnad, så är detta likväl öfverfl ödigl. Allt so m då behöfves
är a tt göra en lätt bugning. Missionärerna böra inhämta
af sin a lärare huru de sk ola hälsa och besvara häl snin gar.
Tre olika säll alt hälsa användas :
Ch'eng-an, som brukas af ämbetsmän, magistratsperson er,
soldate r och vanli gen manchurer, uttryckes så, att det högra
knäet böjes nästan ned ti ll jorden, medan de n högt'a hand en
hänger rak vid sidan.
Tso.i, brukligt bland köpmän och kineserna i allmän-
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het, sker på ciet sätt, att händ ern a sammanföras, därpå göres
en bugning, hvarunder de sänkas till knäna, och sedan lyftas
de i jämnhöjd med ansiktet.
Kung-shau brukas vid afsked och utföres på samma
sätt som tso-i utan bugning.
Då bekanta mö ta hvarandra på gatan, vänd a de sig om
till hälften, sätta h änd erna i sidan, buga sig och gå vi dare.
Vänn er, i:iom ej hafva sett hvarandra under någon tid, hälsa
likväl mera formelt. Män böra i regel icke se på ell er tala
till en kvinna, som de möta på gatan. Do ck om en mis
sionär möter en grannkvinna eller någon annan, som han
är närmare bekant med , ligger intet anstötligt däri, a tt han
uppmärksammar henne eller tal ar några ord med henne.
IV.

På visit.

Utländingar betraktas såsom gäster i Kina och böra
fördensk ull ej taga första steget i fråga om visiters afläggande .
Ju förr en visit återgäldas, dess mera ära visar man sin
vän. Ett förs ta besö k bör fördenskull fortast möjl igt be·
svaras. Innan en person aflägger visit, sänder h an alltid
sitt kort, uppgifver tiden för densamma och fr ågar, on1 det
är lägligt att emottaga honom. Då han anländer, skola
dörrarna till andra porten samt till boningshuset hållas öppna.
Mellan dessa möter värden sin gäst, besvarar han s hälsning
och ställ er sig omsorgsfullt till väns ter om honom, ty norr
är ärofullare än söd er och öster än väster. Värd en håller
sig något efter, och då de framkomma till huset, beder han
sin gäst stiga in. Denne stiger då åt sidan och beder sin
ärad e värd vara god och gå före, hvilke t han likväl ej
väntat', att han skall göra. Värden nödgar sin gäst, och
denne gifver slutligen efter. Detta återupprepas vid hvarje
dörr de skola stiga in genom och är stundom mycket tålamods
pröfvand e för en utländing.
När man så väl konunit in i rummet, skall gästen
bjudas intaga , hedersplatsen. Om besö ke t äger rum i ett
kinesiskt hu s, är detta mycket lä tt. I regel gäll er, att äre·
platsen ' är längst bort från dörren, och norr är ärofull are än
söder, såsom redan är nämndt. Värden bjuder sin gäst att

,-

först sätta sig, men detta är han ovillig att göra, Öfver·
läggningen slutar do ck så, att h an gör det, och i detsamma
sätter sig värden sakta ned.
Tjänaren sätter nu fram te, Om det är det första
besöket och värden önskar visa sin gäst stor heder, tager
han tekoppen, då den är fylld, från tjänaren och ställer den
med sina båda händer framför gästen. Denn e reser sig då
och mottager koppen med båda händerna, därvid uttaland e
någo n artighetsbetygelse, hvarefter han vill be tjäna sin värd
på samma sätt. När han åter satt sig, bör man vänta
någo t, innan man bjud er honom att dri cka. Han ~kall börja
dri ckningen. Värden höjer sin kopp samtidigt, håll er sina
ögon fästade på gästen och tager lika många munnar som
han samt sätter ifrån sig koppen i samma ögonblick som
gästen sätter ned sin . Tjänarens plikt är a tt tillse, att kop·
parne påfyllas och all teet ej får kallna. Om kakor ell er
frukter fin'nas på bordet, så måste värden med sina båda
händ er lägga för sin gäst, så vida icke chop·sticks användas,
Om dage n är mycket varm, bjudes gästen att taga af hufvud·
bon aden, och då får äfven värden aflägga sin, Und er andra
förhållanden skulle det vara ett brott mot det passande all
blolta sitt hufvud.
Det duger ej att presentera en lägre ämbetsman för en
högre sådan . Att införa dem i samma mm skull e sätta
dem båda uti en mycket obehaglig ställning.
Under besöket gäller det att sitta rak och alt visa så
litet af hän derna som möjligt. Det går ej an all stödja
armbågarna på bordet eller att lägga armarna ell er benen i
kors eller att stryka sitt skägg ell er att lägga händ erna på
ryggen. Ifall man använder glasögon, är det artigt att taga
a f dem, åtminstone för ett ögonblick, då man mottager en
besö kande.
Om gästen reser sig, så mås te äfven värden ögonblick·
ligen stå upp. Då han står i begrepp att gå, gör han sin
afskedshälsning. Värden måste då besvara denna och sedan
följa honom och se till att alla dörrar stå öppna. Då gästen
kommit ut genom förstu gudörren, vänder han sig om och
bed er, att hans värd ej skall följa honom längre, men denne
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nödgar honom att få gå med. Vid mic.llelporten beder han
å nyo, att värden ej må följa honom vidare, oe:h denne
kan då draga sig tillbaka, om han så vill. Men om det
är en mera bemärkt man eller han särskildt önskar bevisa
honom heder, följer han sin gäs t till åkdon et, hvares t Kun g·
shau utbyles. Värden ställer sig åt sidan, tills gästen stigit
upp i sin kälTa, då återigen häl sningen Kung-shau växl as.
J detsamma som kärran sät ter sig i rörelse, återvänder
värd en till hu set.
Dessa regler iakttagas till alla delar vid hv arje mera
form elt besök. Om bekantskapen är af en mera hjärtlig
karakter, så blir samvaron mindre for mel , men det är endast
erfarenheten so m kan lära detta.
Muhamm edaner äta och dricka endast ur sina egna kärl.
Då man aflägge r besök, måste man rätta sig efte r dessa
regl er. Tjänaren bör framlämna ens kort, innan man kör
in på gården, oe:h man må ej stiga af, förr än man bjudes
aH göra det. Då man stiger in i hllset, bjudes man all tid på
äreplatsen, men om en annan besökare kommer, måste el en
förs te ge.nast resa sig upp och erbjuda honom hedersplatsen.
Det första besöket bör ej vara långt. Det duger ej att
hoppa af kälTan, utan man måste viinta, tills tjänaren har
framsatl den vanliga trappan, som använd es vid ur- och
istigningen. Då man skall stiga upp, går man baklänges i
kärran och sätter sig med så liten rörelse som möjligt.
Särskilda visiter göras på nyåret och vid festligheterna i
5: te och 8:de månaderna. Nyårsv isiterna göras und er de
första 5 dagarna. Ju tidigare besöket aflägges, dess mer
ära visar man genom detsamm a.
Kvinnorna aflägga icke några besök förrän på den
6:te dage n. Vid dessa visiter är det ej ens behöfligt att
stiga ur sitt åkdon. Det är tillräcklig t, att tjänaren lämnar
kortet med de öfliga hälsningsorden vid porten.
Då ämbetsmän b\i[vit befordrade ell er utnämnda till
något ämbete, böra alltid visiter göras för alt lyckönska dem.
När man lämnar sitt hem föl' någon längre resa, böra
a~ llid afskedsbesök afläggas.
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V.

Vid fester.

Till en middagsbjudning sändas b:judni ;~;!sko rt några
dagar fö r ut. Om en gäst är sen , kan en tjän ar ~ ski c:k as
till honom med underrättelse alt allt är redo . Gästen '11ot
tages såsom "id vanliga visiter. Han för med sig s il~
bjudningskort och återl ämnar det till värden, som emoltager
de t med båda sina händer. Med s tor omsorg placerar
han si na gäs ter vid bordet efte r rang . En främling, som
utfärdar en middagsbjudning, gör väl uti all utfråga af en
pålitlig kines, hmu han bör placera sina gäster, eniir della ·
till stor del beror på rumm ets fo rm och läge. I ett kin e·
. siskt hns erbj ud es en utländing alld eles gifvet den högsta
äreplatsen, men innan han antager denna, böl' han på vanligt
sätt göra alJtydan om si n egen ovärdi ghet. Värden serverar
först sina gäster vin och frukt, men sedan en börja n är
gjord, hafva de frihet aH återgälda honom denna vänlighet
genom att tjäna honom . Knifvar och gaffl ar anskaffas
vanligt\'is för utländingar, men det är artigt att använda
chop-sticks; ty i annat fall skulle en s träng eli kett tvin ga
värden att äEven använda dessa främmande ting. Efter mål
tiden tacka giisterna värden, hvarvid de resa sig upp och
böja högra knäet nästan ned till golE\' et, medan de hålla
högra hand en vid sidan. Gästernas tjänare bespisas äfv en
i vanliga fall.
Om ett närm are förhållande äger rum mellan gästerna
och värd en, sänd er han sin tjänare följande dag till de m
med förfrågan huru de befinna sig. En bjudning får ej gen ast
a[slås. Ursäkten frå n den bjudne, att han ej kan komma,
måste några ti mmar fö re måltiden framföras aE hans tjänare,
som då jämte bjudningskortet medför eH kOl't från sin herre.

VI.

1)iinaTnas stallning.

Förhållandet mellan husbo~d e och tjänare är mycket
olika mot hos oss. I några afseenden betraktas de SåS0 ;11
likar, på samma gång deras ställning i allmän het är st]'än,~t
uppdragen eller bestämd. Då en tjänare varit i tjänstel
en längre tid, betraktas han nästan såsom en medlem aF
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familjen och är då fullt hemmastadd äf\'en i det som angår
dess privata angelägenheter.
Då en gäst anländer, så hälsas han af den tjänare, som
tager emot honom. Och tjänaren begår ej något brotl mot
etiketten, om han går in i rummet, ehuru hans husbonde
är närvarande, lyssnar till samtalet och deltager däri, likväl
alltid på stilende fot. Då husbonden beger sig ut på en
resa, bugar tjänaren sig för honom o(:h uttryrker sina lyck
önskningar. På samma sätt taga de emot honom, då han
återvänder hem. Dessa hälsningar bör husbonden besvara.
Då en tjänare reser med sin herre, äta de vid samma bord
och af samma slags föda, för så vidt icke husbonden är en
ämbetsrnan af hög rang.
Utländingarna hafva en benägenhet att hålla sina tjänare
på alltför långt afstånd. På sanllna gång går det ej an
att slå öfver till den motsatta ytterligheten, hvilket vore ännu
värre. I sit! förhållande till alla underordnade är det en
god princip att förena bestämdhet med vänlighet. Klemig
het och eftergifvenhet anses såsom svaghet och framkalla
snarare ringaktning än tacksamhet. På samma gång är det
af högsta vikt att i(:ke visa sig ond eller retlig äfven vid
pröfvande omständigheter. Ett groft språk förnedrar den
person som använder det mer än den, till hvilken det
ställes. Att slå en person eller på något sätt använda fysisk
kraft anses af kineserna såsom rått och ovärdigt en hvar,
som gör anspråk på att känna det passande. Å ena sidan
vänlighet och tålamod och å andra sidan ett vädjande till
de fastställda reglerna rörande ett god t uppEörande jämte en
klok sarkasm dessa äro de mest framgångsrika medel,
som kunna användas, då det gäller att få en kines att taga
reson. Om en husbonde skall hållas i ära af sin tjänare
och vinna hans hängifvenhet, måste han studera den kine
siska folkkarakteren noga och omsorgsfullt vakta sig för att
bringa tjänaren att »tappa ansikte!», såsom det heter. T. ex.
en kines »tappar ansiktet», då han förebrås i andra perso
ners närvaro eller framslälles såsom en narr.
Det förbättrar icke en tjänare, om man ständigt finner
fel med honom, och husbonden skall finna, att det betalar
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sig bra, om han ej låtsar om små förargligheter. Aldrig bör
man tala om att afskeda en tjänare, förrän man alldeles
har bestämt sig därför o(:h står i begrepp aH göra det;
icke heller bör man hota att sända honom till rådhuset,
så vida man icke är beredd att låta handlingen följa orden.
lVlissionärerna måste komma ihåg, att deras lärare äro
bildade män ode ej få behandlas såsom tjänare.
Utrymmet nekar oss att redogöra för de vanliga bruken
vid gossebarns födelse, äktenskaps ingående, då någon dör,
då presenter gifvas o(:h emottagas etc., och detta skulle dess
utom blifva alltför tröttsamt.

VII.

Allmänna vinkaj'.

l. Missionären måste omsorgsfullt undvika att gestiku
lera, i synnerhet med händerna. Somliga rörelser haha en
särskild betydelse för en kines o(:h måste fördenskull undvikas.
2. Fråga aldrig en buddhaistpräst hvad han heter o(:h
ej heller en taoistpräst huru gammal han är.
3. Visitkorten få ej vara för stora, o(;h bokstäfverna
måste vara af medelstorlek. Det är godt att på baksidan
skrifva: »Endast för visit» för att hindra dess användande
i annat syfte.
4. Papper, hvarpå kinesiska typer finnas trye:kta eller
skrifna, måste betraktas med vördnad o('h får ej kastas ut
o(:h ej heller användas till omslagspapper.

VIII.

Vinkar för damer-.

Kvinnans ställning i Kina är mycket olika mot hvad
förhållandet är i kristna land. Ehuru hon har ansenligt
större frihet än hennes systrar i Indien, är hon likväl på alla
sidor omgärdad af inskränkningar. Detta är i högre grad
fallet med den ogifta än med den gifta. Den förra betraktas
endast som en gäst i sin faders hus. Hennes egentliga hem
är hennes blifvande mans. En ogift o(:h till och med en
yngre gift kvinna får ej gå ut på gatan eller afIägga visit
utan at.t åtföljas af en äldre följeslagerska. Om de skola
resa längre bort, måste deras ledsagarinna vara en släkting
till dem. En kvinnas ålder har ringa betydelse, så länge
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hon i;r ogift, och inn an hon är förloflrad eller gift, måste
hon bo i sin fad ers hus e ll er hO:3 någon släkting. Flickor
~ iftas vid tidigare år, och ogifta kvinnor ve t man nästan icke af.
I lVJOl:kd en hafva kvinnorna större frihet än i n ågra
an dra städer. l . byarna röra s ig de som tillhöra arbetsklassen
",åväl kv innor som fli ckor mera fritt. Den högre kl assen
id<e så . De som tillhöra kristna församlingar äro mera fria
i si tt umgIngl\ än de icke kristna. Af h vad vi redan hafva
medd elat, harr'går det tyd li gt, aH elen ellrop eiska kvinnan,
en hon läl1lilar sin faders hus och kommer till Kina ogift
oc h allena, handlar i rak strid med hvad kin eserna anse
vara passande, uen arbe tet krä[l'er hennes närva ro i Kina,
oeh svårigheterna måste ö[vcrv innas.
Hva rje kvillnlig missioniiI' som bor i de t inre ar landet
bör h ah'a ell lu innlig tjänare, icke för ung, som bor hos
h enn e och som hi/jer henne, då hon aflägger och mottager
besö\. Om hon i missionsärewlen besökor en by, måste
hon harva en äldre hinna med ::ig, och de skola om möjligt
stanna uti ett hus, di!r gam la kvinnor Dnnas och in gen ung
man. Så I [lIlgt som det låter sig göra ~ir det god t, Olll flerl?
k vinnor kunn:l. göra säl~ skap , e1å de gå ut för att taga pro
menaekr, och en ung hinna bör alltid åtföljas [f en älrlre .
Damer och h errar sko la undvika aH taga hvaranclra i
hanel eller att g:\ arm i am: , elå de äro ute, och kvinnorna
böra omsorgsfullt vakLl sig från att kyssa hvarandra, då
kineser i:ro nänarande, ty sått:lIl t är i hög grad anstötligt
för kineserna.
En hinnas lärare böl' a lltid vara en äldre man .
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Verksamheten i hemlandet.
näml.

Kammitteen. En ny ledamot har und er å ret tillkommit,
Brukspatron E. Kjellberg. Ledamöter äro således:

Doktor H. Berg, ordförande.
Kapten H. Dillner, vice ordförande.
Kommendörkapten O. v. F'eilit.zen.
J. IIalmgren, sekreterare.
KammarllelTl! .J. v. Holst.
Bru kspatron E. I{jeUberg, kassaförvaltare.
Kapten Ch. Tottie.

Under året tillkomna ombud

landsorten.

S koll ärare n F'. G. DahlbeJ'g, Wedlll11, Götened.
Skolläraren G. Grane"!', Motala Verkstad.
Hemmansägaren G, Hall: Böneryd, Ödeshög .
Tandläkaren C. O. Koch, Linköping.
Skoll. & Orgclnisten E. Lindkvist, Resl11 o,
Handlanden C. Ljungqvist, lVIull s:iö.
Kyrkoherden ,J. lJilalmqvist, St. Mellösa.
Skolläraren J. E. Pettersson, Skll ttungebyn.
Skollärar en ri. Söderbarg, St. Mellösa.
Provinsialläkaren P. Tham, Gamleby.
Apotekaren G. Thavenius, Boxholm.

Afgångna ombud.

t'l;

Alla rle,'sa iaktta[(elsEr synas oss värde:ösa, men kinesen
ser det på annat sätt. Konfllcius säger:
»0111 du skickar d ig värdigt, sk:tll du ick e behandlas
med förakt; om du är gifmi ld, skall dLl vinna "Ila; om dll
är uppriktig, sk,lla männi,-:korna sätta Wrtroend e till dig; om
du är flitig, skall du utföra t::lycket, och om du är vän lig,
skall detta till v il1l ~a dig andras tjänster.»

Herren hal' till sin eviga hvila hemkallat:
Skolläraren L. F'rendin: Fornab oda.
Kyrkoherden J. Malmqvist, St. Mellösa.
Ingeniören E. The1"lncenius, Hallsberg.

Ty den, sam har kommit in i hans hvila, han har ack
fått hvila Fån sina verk, likasam Gud från sina.
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Väckande \'01'0 i sanning de illuslrationer från missions
fältet, hvarmed talaren belyste si na textord.
Vid 8·liden var mötet slut, och skurar af nåd Odl
salighet hade flödat h ela dagen öfl-er dc försalltlade från
all nåds Gud.

Mölen i Stockholm.
Missionens 7 :de årsfest firades Kristi Himmelfärdsdag
på f. m. i Betlehemskyrkan och på e. m. i Blasieholms·
kyrkan.
Doktor H. B ej'g öppnade mötel med ett kort föredrag
öfver LulL 1.0: 3. Gån åstad. Se, jag sändel' eder såsom
lamm midt ibland ulfvaT.
Kapten H. Dillner höll ett missionsföredrag med Guds
kallelse till Abraham såsom utgån gs punkt.
Pastor J. K eljstedt höll en god och kraftig predikan
öfver dagens högmässotext Luk . 24: 50-53.
Utdrag ur årsberättelsen meddelades.
S?/straTna Emma Andersson, Eb/m Buren och Emilia
Sandberg afskildes genom bön och händers påläggning fö r
missionskallet.
Kammarherre J. v. Horst afslut"de förmiddagens möte
med bön.
:;~

;1:
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Den 4 maj hölls ett afskedsmöte föl' de utgåend e mis
sionssyskon en på Hushållsskol an, Jakobsbergsgatan 1.5. Så
många viinner som lokal en kunde rymma voro närvarande,
o<:h det "ar i sanning en minnesrik afton. För Kinavänner
hölls äfven ett möte på sam ma lokal i febr.
Missionen s årliga bönemöle elen 14 mars hölls i Bet
lehemsk yrkan och inledd es med elt för edrag af pastor Lind·
hagen.
:::

:j:

:::

Bönemöten för miSSIOnen hafva, med undantag af ett
uppeh åll vid jul en, hållits hvarje helgfri måndag på Betesc1a
sedan de n 1 oktober.

.i·

Kl. 2 e. m. samI'ades missIOnärerna, kom mitten och
en skara missionsvänner, uppgående till ett SO·tal, i Hus
hållsskolan, Jakobsbergsgatan 15, där först en enkel mic1clag
intogs, hvarefter en god uppbyggelsestund ägde rum under
tv enne timmar. Missionärerna lämnade minn esord till vän
nerna och fin go äfven mottaga sådana tillbaka. För öfrigt
omväxlade bön, tal, tac ksägelse och sång.
En stor och välkommen öfverraskning väntade här sysko
nen Folke, i det en gåfva på 4,000 kr., gifven af 7 enskilda
vänner, öfverlämnades åt dem till ett eget hus för missionen
i Uin -ch'eng. Deras gläcJje var mycket stor.
:::

!::
:j:

Kl. 6 e. m. fortsatte mötet i Blasieholmskyrkan med
föredrag af kapten C. Tottie och missionär E. Folke. Den
föne talade öfver Pauli ord: Jag blyges icke vid Kr'isti
evangelium, ty det ä-r ClI Guds kraft till j1-älsni11g föt' IIva;r
och en som [j-or; och den senare höll en missionspredikan
öfver Jesu ord: I ären viiddens ljus.

Missionsföredrag
hafva hUlIils af sekreleraren i Stockholm (2), Avesla, Hede
mora, Säter, Falun, Boda (3), Orsa, Lindesberg (3), Frövi,
Marieslad (3), Göleborg (2) och Tranås.
Ett mycket kärt besök af en Kinamissionär, Mr Mon
tagu Beauchamp, hafva vi fått glädja oss åt. Han ankom
till Malmö den 18. mars och höll där miss ionsföredrag sam
ma dag. Sådana hade han också i Wäxjö, Jönköping,
Tranås, Linköping, Norrköping (3), Stockholm (7), Upsala (2),
Linde, Örebro, l\'J al'iestad (2) och Göteborg (7).
En varm missionsfläkt medförde denne käre brod er, och
de som hade tillfäll e att höra hans gedigna föredrag fin go en
god inblick i arbetet, sådant som det ter sig ute på fältet.
Enkelt och flärdlöst skildrad e han de erfarenheter han genom
lefva t under de nio ål' han verkat i Kina. Han gjorde oss mera
förtrogen med de mångfaldiga svårigheter, som missionärerna
måste bekäm pa, med de olika sält hvarpå de kunna verka
och de härliga tillfällen de hafva alt utså Jefvand e Guds ord
3
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på gatorna i de stora städerna, i afgudatemplen, på vägarna
och på marlmadsplalserna, där lusentals människor samlas.
Han lät oss se de vida fäl ten och de många öppna dörral'lla,
som stå på vid gafvel, ulan att någon går in genom dem;
men vi fingo också höra, alt Guds rike gått fram med makt
under de senare åren. I en provins finns del flera tusen
kristna. Gud kan också skapa om kinesei'nas hjärlan, så
all d e blifva gedigna och helhjärtade kristna, Del är i cke
sagdt, att frukten blir sy nlig strax, Ordel kan ligga och
gro i många år, innan det får utföra sitt verk. SluLligen
segrar det do ck. Målle Gud gifva skörd oc;kså åt den sådd,
~om han genom denne sin tjänare utsådde här i vårt land!
En sådan kärlekens nilälskan kan icke blifva ulan frukt.
Välsigne han honom ock, då han med sin hnstru drager ut
tillbaka till Kina föl' all där fortsätta arbetet, o(:h gifve han
dem den nåd de hvarje dag behöfva för arbelel!
Beauchamp reste på egna medel.

Återvändande missionärer.
På morgonen den 15 ang. afreste syskonen Folke med
s llla två barn från Stockholm s Centralstalion. En s lor vän
skara had e infunnit sig föl' att bjuda dem farvtt!. Före
tågets afgång sjöngs den kända sången: 0, hur saligt att få
'V{mdm etc. Så blåstes afgångssignal, och dc l(ära syskonen
örsvunno från vår synkrets, men de äro inrislade i våra
hjärtan, och vi harva gemenskap inb ördes, och så få vi un
der det gemensamma arbetel glädjas åt återseendet anlingen
här eller där up pe i vårl rälla, eviga hem, dit missions
slcörden skall bärgas in,

Utgångna missionärer.
Fröknarna Ebba Bwren oeh Emilia Sandbe'-g afreste
tillsammans med syskonen Folke rrån Malmö den 23 aug.
ö[ver Berlin och Genua, där de stega ombord å ångaren
Darmstadt, hvilken skull e röra dem till Shanghai, dit de ock
lyckligt framkommo vid middagstiden den 2 oktober,
Fröken E, Ande,"sson afreste i okt. till London, där
hon ännu vistas.

Från missionsfäItet.
Vi hafva redan nämnt, att syskonen Folke samt sys trarna
Ebbn Buren oeh E-milia Sandberg anlände till Shanghai den
2 oklober. Innan de anträdcte färden mot norr, måste de
göra åtski lliga uppköp och förberedelser. Under tiden an·
kommo bröderna Berg och Tjäder jämte deras trolofvade
för all fira bröllop i Shanghai, hvilket ock skedde den 18
i samma månad inför svensk-norske kon suln.
Det var såväl Folkes som de andra syskonens mening
alt återvända öfver Tients in til! O in -ch'eng, men på grund af
kriget ansflgs della ej rådligt, hvadan de måste fara en an
nan väg, mycket besvärligare och långsammare.
PfI gr und ar den svåra väge n oeh den sena årstiden
kunde pj fm Folke, som haft ett svårt anfall af malaria,
med sina små barn följa med. Det blef därför beslutadt,
att hon och systrarna Ebba Bw'en och Emilia Salldbel'g
skull e tillbringa vintern i Takn-tang, ett sanatorium , som
ligger några dagsresor från Shanghai, och alt Folke samt
Berys och Tjäde'rs skulle resa utan dem upp till missi ons
fältet. Så skedde ock. Under senare delen af jan. nådde
de Vin-ch'en,q. De hade alltså varit nära tre månader på vägen.
Första dagarna i febr. skulle de hafva konferens för a tt
rådgöra om arbetet och dess fördelning. Icke mindre än
4: Ii 5 nya station er skull e öppnas.
På stationerna Vin-ch'en,q och Ishi i Shansi samt Tong
cheofu i Shensi har arbetet rortgått med offentlig predikan,
bibel klasser, husbesök, söndags- och hvardagsskolor.
I Vin-ch' eng erhölls en ny samlingslokal i början af året,
o«h hafva ganska många kommit för alt höra ordet. Några
hafva blifvit döpta, och flere dopkandidater finnas. Tv enne
större halEårsmöten hafva hållits , då vänner och sökare
kommil . från närgränsande städer och byar. I början af
året öppnades en flickskola, och var elevernas antal 6 un
der vårterminen och 11 nnder hösLterminen.
August Bl!'rg hal' några dagar i hvarje månad tagit mot
sj ukbesök i Tong·cheoEu.
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Vid Vin-ch' el/q h,dva bröderna C. H 'l}iider, A. Hahne,
Bergling, P. Blom och A. Hofst?'Cwd samt systrarna
Fred'r ika H(dlin cch tidtals F 'r ida Prytz, A'lI.gwda Hulander'
(nu fru Berg), Hilma Blotnbe'rg (nu Cm Tjäder) 06h Amw
Waiz varit stationerade.
. 1 Ishi hafva systrarna Anna Eriksson, Hilma Blomberg

Il.

och Anna Wat:-; tidtals verkat.
I Tong-cheoju hafva bröderna Aug . Berg, Emanuel Björ
kebaum och Teodor Sandberg arbetat. De hafva haft dop förrätt
ning under året. En infödd evangelist, Snen, hal' ock bi
stått dem i verksamheten.
Anna Janzon hal' vistats i Ping-ian-fu hos engelsmännen.
Hugo Li'l1de-r ankom till Uin-ch'eng elen 29 maj men
reste till Tai-en-fu i okt. fö r att under doktor Edwards led
ning studera medicin och sjukvård.
~:

:::
:;':

Predikoresor harva stundom företagits till städer, byar
och marknadsplatser, och hafva våra syskon cliin;id upp
inuntrats med alt se många, som velat lyssna till evangelii
förkunnelse. Af befolkningen hafva de örver allt blifvit vän
l igl bemötta, och ingen har oroat dem. Icke heller hafva
de lidit någon egentlig skada af kriget, mer än att de märkt,
a tt en viss oro råd t i fo lkets sinnen .
Våra syskon, som hållit på med språkstudierna, hafva
nu inhämtat så mycket, att de kunna börja arbete på egen
hand. På grund h?raf skola flera stationer öppnas och de
planteras ut här och där . Genom resor och en kortare tids
vistelse på platserna hafva de förberedts så, att regelbundet
arbete kan upptagas.

Om arbetet i Uin -ch'eng
under år 1894 afgifver C. H. Tjädel' följande berättelse:
Vi började det nya året, litande på Herren, "tt han
skulle göra stora ting för oss genom att frälsa SJälar och
välsigna sitt fo lk. Den 7 januari hade vi glädjen få mot
taga bröderna Bergling och Hofstrand, sedan de i Tong -cheo

aflämnat bl'. Björkebaum, som skulle arbeta tillsammans
med bl' . Berg. Herren bade bevarat dem under den långa
resan från språkskolan i Ganking, de voro lyckliga och sn~rt
redo att åter studera språket och den nya dialekten. At
skilliga resor, afsedda för evangelii predikan och boksp rid
ning, företogos under de första månaderna.
Under hela året, med få undantag, var väderleken
mycket torr. I april föll något regn till stor uppmuntran
för de stackars jordbrukarne. Första halfårsmötet tillsam
mans med våra infödda vänner hölls d2n 15 april. Vi er
foro mycken välsignelse af Herren. Ibland talarne var ock
så vår broder Uang från K'ii-u, som förut varit stationerad
här en tid . Tvenne kvinnor döptes under mötet.
l maj månad besökte vi en stor marlmad i staden Hai
cheo, belägen 40 Ii (2 sv. mil) väster ut från Uin-cheng.
Fem marknader hållas årligen i denna stad, och bland
dessa är den nyss omnämnda talrikast besökt. Emellertid
hade rykten satts i omlopp, att röfvareband ämnade an
ställa plundring, och följaktligen bier de tillstädeskommandes
antal mindre denna gång. Det var den 7 maj vi anlände
dit, medförande vårt stora amerikanska predikotält.
Ett par dagar åtgingo, innan vi kunde finna en passan
de plats för detsamma och rum för oss själfva att bo uti.
Detta sätt att nå fo lket visad e sig synnerligen framgångsrikt.
Skaror af män kommo dagen lång för att sepå det väldiga
tältet och mottogo villigt inbjudningen att sitta ner där inne .
Trettio bänka?' hade bIifvit förh yrda, och ibland voro de alla
fu llsatta. Vi fröjdades öfver förmånen alt vara i stånd att
förkunna vår Herre Jesu Kristi härliga evangelium för
hundratals och åter hundratals uppmärksamma åhörare. Ang
lar skulle säkert ha afundats oss! · Några af åhöl'arne vi
sade Iifligt intresse, och »den stora dagen )) ensamt kan göra
k lart, hvilka som genom detta tillfälle blefvo i stånd alt tro
på Jesus och föl ja honom. Tältet nedtogs den 28 maj, och
nästa d"g återvände vi till Uin-ch'eng, där jag hade glädjen
få skaka hand med bro Hugo Linder, som samma dag an
ländt från Shanghai .
I U-hsiang oeh Lin-kin-distrikten, också i västlig rikt

38
ning, gjordes likaledes predikoresor under våren. l det
förstnämnda aE dessa finnes en mycket hoppgifvande fräls
ningssökande själ. Under vårt ifrågavarande besök där
träffade vi en annan man, mycket intelligent, som är siu
ts'ai, d. v. s. har tagit den första graden på det litterära
området. Hans namn var Shao, han hade läst våra böcker
och syntes glad att träffa oss igen.
Den 11 maj hade vi glädjen få välkomna syster Anna
\Vatz och den 29, såso·m nyss nämnts, vår broder Linder.
Senare på sommaren besökte Blom och jag Ping-liu
distriktet, som ligger söder om de stora bergen, och gjorde
då en tripp öfver till norra Honan, där vi hoppas framdeles
få upptaga arbete. Vi träffade då vål' gamle vän mu hamme
dancm Li, som fortfarande lycktes glad öfver att få se oss och
nu förärade oss en present.
För en längre tid hade vi väntat mr Hudson Taylor
till Uin·ch'eng. Den 10 juli ankom han slutligen till allas
stora glädje i sällskap med sin fru, sin son d:r Howard
Taylol' med fru samt sin måg mr Coulthard. De hade ej
tid alt stanna mer än tvenne dagar, men oal,tadt vår korta
samvaro hade vi flera välsign ade stunder kring Guds ord
och därjämte ett möte, å hvilket missionens olika angelägen·
heter afhandlad es.
Två af systrarna ha största delen af året varit bosatta
i staden I-shi, där de dels studerat och dels besökt kvin
norna i staden och i byarna däromkring.
I vårt präktiga hus på söder här i Uin-ch'eng finnes
utom det egentliga kapellet en bod, som vi förvandlat till
ett trefligt gatukapell , som hvarje kväll under våren och de
flesta kvällar under sommaren hållits öppet. Många, många
ha där hört evangelium.
Arbetet i fli ckskolan har haft god framgång. Frida
Prytz hade lednin gen däraf under vårterminen. Examen
hölls den 11 juli, då de flesta af oss missionärer voro när
varande. Därefter hemförlofvades barnen för en tids ferier;
deras antal uppgick till 6. Under höstterminen ökades det
till 11 hvarföre vi tacka Gud och faUa mod.
Syster Sekin e Storhaug har förestått skolan under höst

ih)
terminen, i det Frida Prylz varit bortrest till Ho-cheo. Vid
början af hvarje termin måste hvar och en af eleverna
medtaga en bestämd kvantitet mjöl för siU underhåll liksom
också något penningar.
Detta är dock endast en liten del af hvad som verk
li gen åtgår pr person · under term inen, hvarför vännemas i
Sverige gifmildhet tagits i anspråk.
Vår broder Linder lämn ade Din-ch' eng i oktober och
reste till Tai-en-fu pä inbjudan af c]:r Edwards att stanna
hos honom ett är och vara honom behjälplig vid läkarevård
och under tiden också studera språket.
I slutet af augusti lämnade jag t"fin-cb'eng för att resa
till Sbanghai och ingå äktenskap. Min älskade hustru, då
Hilma Blomberg, och Augusla Hulander, nu fru Berg, reste
några dagar efteråt. Med anledning af kriget mellan Kina
och J apan ha folkets sinnen till en del blifvit oroliga, och
därföre ha just inga längre predikoresor företagits under de
sista månaderna. På vår färd till kusten via Sigan, Lao
hokeo och Hankow fingo vi tydligt erfara Herrens hjälp och
beskärm. Vi lan dade i Shanghai den l) okt. och stannade
där tvenne veckor.
Ord fat tas mig aU uttrycka all den kärlek, som bevi
sades oss af de kära vännema på Kina Inlandmissionens
hem därstädes. Må Gud löna dem efter sin härlighels ri
kedom! Och huru skall jag nog kunna prisa och tacka
honom för den gåfva han gifvit mig i min älskade hustru!
Hemresan gick lyckligt, fastän nagot långsamt; tre vec
kor måste vi slanna å stationen Tai-ho i Ngan-hvei på grund
af sjukdom.
Den 16 jan. detta år ( 1895) anlände vi till Uin-ch'eng och
mollogos på del varmaste af bäde de infödda och missions
syskonen. Jag tackar Herren föl' denna resa och känner mig
stärkl både till kropp och själ, hvilket också är fall et med
min huslru. Prisen med oss Henen och bedjen, att Yi må
få nåd alt »samfäldt upphöja hans namn» (Ps. 34: 4).
Eder för själars frälsning utgifne

C. Henrik Tjäde·r.
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Utdrag ur missionärernas bref.
Tong-cheofu

29/1

94.

Efter att under fl era månaders tid, afbruten enu ast af några
dagars j ulferier, hafva varit upptagen med studiern a af de kinesisb
skri fteckn en, var det med stort nöje, S0111 jag den 19 dennes gjorde
broder A. Berg sällskap ut på en J.iten missionsresa. Afven vrh
trogna kinesisb tjänare Fan-Ts'ong-Uin är med. Rcsan gäller en
stad Ch'eng-hsien 90 Ii (4 I/~ mil) norr-ut, hvarest vi ämn ade besöka
en marknad filr att där predika och sälj a böcker.
Huru vi gå tillväga vid markn aderna. Vi hyra ett bord, och
så gå vi ut, medförande en bokpåse med många olika traktater, till
marknadsplatsen. Denna är dels inne i staden och dels utanför
norra porten. Vi gå ut på en fri plats och fram lägga på bordet en
del böcker. En skara kio\1eser samlas genast omkring oss, och så
är arbetet i full gång. Ahörareskaran växlar ständigt. Det är ett
oupphörligt kommande och gående, 11\'arför man åter och åter måste
upprepa c1et~amma, hvem Gud är och hvem J e;; us Kri stus är, samt
huru vi skolabl1fva frälsta. Naturligtvis göras också en helmängc1
olika frågor, hvi lka måste besvaras. Under tiden utbjudas böckerna,
och affären går raskt undan. De äro j u så billiga, att kineserna
själfva måste erkänna, att det endast är betalning för papperet, och
med detta trösta de sig och ufvertyga sig själfva, att de ej handlat
dåraktigt genom att köpa.
P å detta sätt fortgår det nu h ela dagen, tills skymnin ge n
börj ar inträda, då de markn adsbesökande begifva sig ·hemåt. Afven
vi begifva oss cH hem, t acksamma i våra hjärtan för den nåd, Herren
har bevisat oss och glada öfver att få vara Herrens vittnen. Herren
har lofvat, att han själf skal l vaka öfver sitt ord, och därför äro vi
vid godt mod, vetande, att det ej skall återkomma fMängt. Det sås
ett litet oansenligt frö, men det skall spira upp och bära en härli g
sk/lrd. Pris ske Gud, som sändt oss hit till detta land med lifvets
evangelium, mäktigt att frälsa de djupast sju nkn a!

'l'eorlol' Sandbe,·g.
Ch'atie "/s 94.
>Han ömmade för all deras nöd.»
Sk ulle icke då vi, som äro h ans vittnen, hans ställföreträdare,
\imma för all den nöd vi dagligen se ol1lkring oss'! Synd, elände och
oren h et i hvmje fonn möta ögat, hvart man vänder sig. >Hv cm kan
finna en rcn, där ingen ren är? »
De senaste veckorna har jag mestadels ,istats på bndsbyg
den för att besöka de nu öfverall t pågående teatCl-förestiillningarna,
om man så får kalla det kinesiska skådespelet, och de därmed
förbundna marknaderna, samt har därigenom ratt mera inblick i
folklifvet än förut. Det iir godt att kOlllma ut bland folket, ty

111an kan säkerligen ej lära känna människorna på annat sätt. Man
blir mera såsom en af dem, när man får höra om deras glädj e- oeh
sorgeämn en. Hvad som nu utgör deras största anledning till far 
hågor är de n starka tork an, och många undra, hvarför Gud, 0111 han
älskar dem, ej låter det regna. Om e.i tillräckligt med regn faller,
ra vi vara beredda pä en mycket hård tid inom kort. J ag kan ej
säga de m annat, än att jag tror det är för deras synders sk ull, samt
uppmana dem att öfvergifva afgu darn e och syndens tjänst och till
bedja den lefvande Guden. Gång efter annan, då man språkar med
dem som bäst, så n r man frågan: , Hvurför regnar det icke?» Un
der sådana förhållanden och särskildt när ordförrådet ej är stort, är
det ej lätt att predika, och bokförsäljningen går äfvcn dåligt. Sär
deles de båda sista dagarn e har det känts ovanligt hårdt, men Her
ren hj älper väl i sin tid. »Så sant Herren lefver, skall jag tala,
hvad Herren säger mig>, utbrister en Guds profet i en långt svårm'e
ställning än min. Därför vill oek jag med Herrens hjälp troget för
kunna evangeliulll om ri ket.
I dag, i morgon oc h öfvennorgon är det t eater i Li-k'nen 8 iL ~)
Ii härifrån, och broder Hofstrand samt Uang, vål' medhjälpare, bo
där hos en församlingsmed lem, under dCt jag, som har bättre ben,
går hit om nätterna. Nästa tisdag, vill Gud, resa vi till Hsia· hsien,
där jag fÖl'Ilt vari t och ditr några finnas, som bekänn a sig tro
evangelium.
Den 20 mars. ..:.... ,Af Hans fullhet hafva vi alla fått och nåd
för n åd. »
Herren varetaek för hvarje ny nåd och hvalj e välsignelse han
så rikligen beskärt mig l N u är jag åter inne i Uin-cheng efter det
fälttåg j ag var ute på, då jag bÖljade detta bref. Herren var med
o~s och hjälpte oss hiirligen igenom. Vi siU de böcker, mest små
för 2 - 5 kash st ., under denna 10 dagars resa för omkring 700 kash,
samt gåfvo dessutom bort ej så få, särskild t små traktater. På ett
ställe var det en gammal gubbe, som tyckte det var synd om pre
dikantern a, att de skulle stå i dammet och tala hela dagen utan att
fil. mat ell er dryek, och så bad han oss komma tlll ett stånd och
dricka te. Då vi ej hade tid därtill, så ville han gifva oss så
många kash, att vi skulle få ett par koppar IlYar, men vi togo natur
ligtvis ej emot dem såsom gåfva, utan gåfvo honom dess fl erdubbla
värde i böcker, hvilket han tyckte var alldeles för my cket. Sedan
förmanade han de krin gstående att noga lyssna till våra ord samt
rätta sig därefter, ty det var mycket sant alltihop, försäkrade han.
Vi hade vid samma tillfälle med oss en gammal man, som i flera
år kommit och hört evangelium , lIIen först det senast gångna året
erfari t dess kraft. Han reser omkring och säljer >koa'-mie'Il », under
det hans son sköter j ord bruket. Den gamle har mycket god t rykte
om sig och stort inflytande i si n födelseort, så att hans ord väga
tungt till vår förmån. Han är rikligt välsigna(l salllt predikar ell er
rätta re sagdt yittnar med and e och kraft .
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. Gud Etc honom blifva bevarad
till måligas fräl sning,
F arväl! Gud med oss !

sanningen och blif\ra l11edei

I J esus tillgifn e brodern

Grwl F,'ed,', B lom.
Uin-ch'e ng
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H elTen hal' i sanning gifvit oss ett gynnsamt arb etsfält. LåtOlll
oss därför tacka honom! Att döma af hvad som för ögonen synes,
kan man ej önska sig et t bättre bemötande bland hedningar, än det
vi f . n. få röna. Gud ske lof! Vi få dock icke taga för gifvet, att
samma fö rh ållande alltid skall äga rum. Likväl tror jag, att om vi
gifva Herren äran odeladt och yanclra i ödmjukhet inför honom, ska]]
h an icke tillbakah ålla någon välsignelse. Hans lust är ju att välsigna
sin arfyedel. Han lär mig fö r h varje dag att allt klarare se detta.
J ag tycker, att det är underbart, att missionen llär gjort sådana
fram steg under dessa är, sedan jag sett hvilka förtvitladc hinder
spr åke t lägger i vägen för ett verksamt bedrifvande af den.
Den unge infödde evangelisten Uang, hvilken förut vid tvenne
till fä llen varit här och hjälpt oss i arbetet, har nu åter gästat oss
på en månad. Då han fö rst anlände, gjorde jag tillsammans lJ1ecl
h onom och en af våra tjänare en evallgeli sationsresa på fjorton dagar.
Broder Blom förenade sig äfven med oss under senare delen af den
samma, hvilken alltigenom var Ijuflig och som j ag tror ej skall blifva
utan frukt. iYlellan GOO och 700 skrifter sålde vi, och ett stort antal
ga fvo vi bort, då vi ansågo oss hafva skäl därtill.
Sedan vi komm o hem, har Uang hyarje afton predikat i vårt
kapell här på Söder. Vi hafva nämligen haft möten här hvarj e afton
sedan i medio af februari, då vi öppnade det. Det var utan tv ifvel
en stor välsign else för vår mission ' att fa hyra denna plats. Fuhang
ligger bra afIägset. I regel yaI' också besökarnes antal litet vid guds
tjänsterna, då de undantagas, som 1'01'0 af sanningen int resserade.
Här få vi afton efter afton predika korsets evangelium för fullt hu s.
Det är också roligt att se, att det icke blott .är den lägre
klassen utan medelklassen och den bättre som komm a. Afven manda·
rin en af lägre grad har varit hiir. Och jag har gifvit akt på, huru
S0111 fl ere från de skilda klasserna regelbundet återk omm a. Måtte
Herren vattna utsädet, så att det må bli f ya till lif i deras hjärtan!
För en vecka sedan hade vi stormöte här. Alla på land et
boende församlin gsmedlemmar oeh de af sanningen intresserade (sö
kare) vor o inbjudna. De fingo mat och logis fritt under de två dagar
de 1'01'0 här. De egentliga mötesdagal'lle äro lördagen och söndagen,
lllCn äfven på fredagsaftonen och måndagsmorgon en hållas möten.
J\.tskilliga af våra sökare lämnade efter sig verkl igt goda intryck,
som gifva oss anled ning att tro, det de allvarligt söka friil sningens
väg. Bland dessa märk es äfven en filosofie kandidat. Vi hafva eu
län gre tid bedt Gud om en frälst lärare, så att en skola för gossa.r

skulle kunn a öppnas, hvartil1 en sa utmärkt plats finnes på bak,
g'ården här. Kanske Herren just utvalt honom därtill. Beclj ell Gud
för hunom !
Vid mötet ägde ocksa c10pförrättning rum, h varvid tvenne per
soner upptogos i församlin gen_ Ocksa blef en älche man vid namn
Uei, som en t id varit skild fran församlingen, åter upptagen, Han
st.a nnade hos oss några dagar efter mötet, hvar under han insjuknade_
Vi kiind e oss genast man8.de att hemsända honom, och bl'. Uang
följd e med för att vårda honom. Nu har det kommit bud, att h an
två cbgar efter hemkomsten afsomnade. Tänk, huru kärt fL ena sidan,
att li an fi ck dö såsom återupprättad, och huru väl fL andra si(lrtn,
att HelTen ledde oss att skicka honom hem, hvarigcnolll vi räddades
Illåhiinda från oerh örda svårigheter.
Gud gör allt väl. Hans namn vare pris och ära !
Robe,-t Ber.r;Z,in.r;.
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I dag under middagsrasten kände jag mig lifligt manad att
skrifva till eder. Troligen undren I, huru vi haf\'a det i den på 
började flick skolan.
Den öppnades den 8 mars. Barn ens antal är 6. Vi h oppas,
att flera skola komma. nästa termin. Deras ålder växlar mellan 10-15
ål'. De är o döttrar ' till församli ngs medlemmar eller >sökare ». Alla
bo uti skolan. Vi hoppas geno m denna anordnin g brin ga dem under
mera kri stli gt inflytande.
U nd eryisning meddelas i kristendom, läsning, skrifnin g och
. kin esiska skriftecken, räkning, något geografi och sång. De hafm
gjort goda framsteg under dessa två månader. De synas mycket in
tresserade af de ulika äm nena.
Läsningen i de kinesiska skolorna är mycket olika mut den i
hemland et. Barnen lära sig allt utantill. På morgonen, då den in
födde läraren k0111mer, går ett och ett af bamenfram till det bord, "id
hvilket han sitter, hälsar, Yänder sig om och med ryggen mot lära
ren läser upp läxan. Om de icke kunna den, få de ställa sig i ett
hörn -- >s kanwrån » - ell er också få de några slag på händerna af
ett stycke trii, so m hal' mycken likhet med en lineal. Ana, som
hafva haft kinesiska barn i sin vård, säga, att utan detta senare:
hjälpm edel kunna de icke uppfostras. Sedan barnen förh örts, gal'
läraren igenom nya. läxor, och så bÖljar öfverläsningen . Alla läsa
på en gång, så högt de förmå. I bÖlj an är det ytterst tröttsamt
att lyssna till detta, men snart blir man van därvieI. Efter en half
timmes hvila på förmiddagen hafya de räkning och skrifnillg' till
middagen . Eftermiddagen användes omväxlande till geografi, sång
och läsning. P å lördags eftermiddagen ha rva de handarbete.
Enlig t kinesisk. sed kLllllla tlickol'l1a icke gå ut, men vi h afm
eH stor, rYllllig gård, där de leka och få frisk luft. En g unga iiI'
uppsatt till deras st.ora glädje. Pil. söndags morgonen marschera de upp
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till de andra systrarnas hem, hvarest kapellet är, föl' att öfyervara
gudstjänsterna. Så; snart dessa äro slut, gå de tillbaka hit. Under
eftermiddagen hafva vi vanl1gtvis sång ell er betraktande af tafior.
De flesta af våra församlingsmedlemmar och »sökare » äro fattiga,
och det är ingen lätt sak flir dem att betala för barnen i skolan,
trots den låga afgiften. Skulle därföre någon af vännerna helllIna
känna sig manad att underhålla barn i skolan, vore vi glada.
"Hvad I l1afven gjort en af dessa 111insta, det hafven I gjort mig. ,
Hjärtliga hälsningar till alla kära vänner, särskildt i Stockholm.
Eder i Jesus tillgifna

pj'ida Prytz.
l-shl
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Den 13 mars kom jag till I-sh!. Anna Erikson och jag bo
här ensamma med 3:ne tjänare, alla troende. Vi ha det så fridfullt.
Morgonbönerna ledas af mig och aftonbönerna af Anna. Om
söndagarna kommer merendels någon från Uin-ch'eng hit föl' att
predika. Rätt många män infh11la sig då. De flesta kvinnor konllna
på marknadsdagarna. Vi ha tre sådana hvalje månarl. Sistlidne
sundag fingo vi besök af trenne kvinnor från en närliggande by. De
tycktes verkligen intresserade af talet om Jesus. När Yl bådo, knä
böjde äfven de, fastän undrand e. Innan de gi ngo, bjödo vi dem på
hembakade kakor och te. De voro först rädda för att smaka det,
men då vi sedan själfva förtärde detsamma, försvann deras fruktan.
»lang-ta-sao», vår tjänarinna, och jag voro i går e. m. ute i
deras by. Den af kvinnorna, som lofvat mottaga oss, var icke hemma.,
och så hade vi intet annat val än att stanna ute på gatan. Sutto
först en god stund utanför ett afgudatempel och talade till det
myckna folket, som samlades för att höra. »iang-ren», utländin gen.
Gingo därifrån till en annan dylik plats. Afven där fingo vi en skara
åhörare. Herren vattne sådden! Underliga känslor genomströmmade
min själ, då jag satt med ryggen lutad mot templets vägg. - _ .
Vi hade stark torka här för litet sedan. Folket klagade och
klagade. Hungersnöd syntes stå för dörren. Hvart man kom, hördes
ej annat än rop efter regn. Ett par dagar i veckan brukar jag be·
söka angränsande byar. Det var ofta tålamodspröfvanue under denna
tid att höra hedningarne h~nfullt säga: .Skaften oss regn, så skola
vi tillbedja eder Gud» Atskilliga personer fi:ågade mig, om ej
telegrafledningen vore orsaken till torkan. Förblindade släkte! Dock,
flerrens långmodighet är stor. Den 17.april började ett ymnigt regn
falla. Vi voro då »man ur huse> 1 Uin-ch'eng med anledning af
»stormötet», som hölls den 15 och \6 ifrågavarande månad. Angå.
ende detta möte hafven I troligen redan hört berättas, hvarfijr jag
förbigår det. Ett vill jag säga, det var mycket lcä1't, oeh därtill hade
vi glädjen att se Anna Janzon och miss Hoskyn ibland oss
De
återvände om några. dagar till P'ing-iang Fu. Till följ d af det starka

regnetblefvo vägarne :;ii, ' dåliga, att vi ej kunde resa till l-shi pä
en hel vecka. Men vi hade både husrum och hjärterum, där vi voro.
En dag bevistade vi ett mimadsförhör i flickskolan. Mycket iutres
san't. Barnen läste utantill du första kapitlen af Marci evangeliulll.
"Det gick som ett vatten >. Så räknade de litet prt kulram och
redogjorde för de allmäl1lJa begreppen i geografi. Herren vare pris
för denna början. Måtte >senapskornet» snart blifva till ett stort
träd! Hvem vill bedja föl' denna verksamhetsgren? Gud med oss.
Eder tillgifna

Hilma Blomberg
Din·ch'eng juli 94.
Efter nära sex veckors resa kommo vi till den engelska famil·
jens r i hvars sällskap jag rest) station. Hvem, tron J, konuneI' oss
till mötes? Jo, broder Blom! Han hade kommit upp i ett ärende,
och hans öfvcrraskning "ar ej mindre än min. Han såväl S()lll de
andra· syskonen trodde mig vara i språkskolan i Ganking. Mitt bref
angående förändr ad resplan, på grund afföl:eståndarens sjuklighet,
hade ej framkommit. Så tingo vi fara till Uin-ch'eng tillsammans.
.Med stor skicklighet löste han den ganska svåra uppgiften att ful'
ett lagom pris anskaffa en kärra, och efter två dagars färd visade
sig staden
Vin·ch'enys m·ttm1·.
Det var den 29 maj . Känslor, kanske nagot lik nande kors·
fararncs, då de stod0 framför Jerusalems murar, bemäktigade sig mig,
då jag nu befann mig vid det mål, mot hvilket jag under tre månader
nästan oafbrutet skyndat. Deras inspiration va.r fanati sm, Hlell jag
kände mig medveten Olll att ej fäkta i vädret, då jag gått på
]~erycns kallelse. Och jag väntar, att han skall höra de böner, SO ll!
vi särskildt för denIla stad uppsända för själars frälsning ur djäf
vulens våld.
Allas vår glädj e var stor, då äfven de andra brödel'l1a träffades.
Bröderna Tjäder oeh Bergling voro resta till en stor marknad i en
närbelägen stad, där de flere veckor genom predikan och spridning
af böcker utsått lifvets säd för stora folkskaror. De förenade sig
vid hemkomsten med de andra bröderna i att tacka Herren föl' att
~~fo~~

.

Senare hade jag hos syskonen en skön stund, då vi tackade
Gud. Syster vVatz hade anländt omkring tre veekor före mig.
Nu skulle jag börja språkarbetet. Den kinesiske läraren för 
säkrade mig med största beredvillighet om all sin hjälp. Broder
Blom var förut upptagen, och så hal' jag nu kommit så långt att
jag förstår, att det är verkligen svårt. Må Herren hjälpa mig älVen
i denlIft sak. »T&lamod höfves oss.»
Det känns tungi att lefva miclt ibland detta folk utan att kunna
fritt fÖliälj a för dem om Guds käl'lek. Si.irskildt kände jag denna
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brist en dag, då bud kom Ulll en ()pit~iJIförgijfnil/.g. Jag följde med
bruderna Tjäder och Bcrgling men SlIg gena~t, att malllH!1\ redan var
död. Vi fön'issade oss yttcrligare diirolll och nndcrrättade släktingaplc.
Det var outsägligt gripande att höra lIlode'rns klngos!iug, dit h<lll
stiicllde vid den dödes sida framdrog och prisade ham förtjiinstcr
samt begrät sin älskade son. S tackars ensamm a kvinna: »Utan Gud
uch utan hopp i världen. »
Bl'. Tjäder beg'tgnade. tillfället att tala med de om kringstiie nde.
])e vi:;adc tydliga tecken till fruktan, då de fingo höra, att syndens
lön iiI' ov illkorligen döden. Spel och grälvoro orsa ken till själfmurdet.
Herren bar dock gifvit lIlig ett tillfälle att få säga nagot till
dra kineser. Det var på sö ndagensll1öte i kapell et. Genolll Lr.
'l'jäd L~r som tolk fick jag fmlllbära en hälsning till församlingen frlU!
llli ssiollens viinner i mitt hemland. J,tg omtalade iifvcn för delll
1II0tivet för llIin hitkolIIst. En af iihörarne restc sig och taclwde,
fur att jag kOllImit till dcm, och dessu tom sade sig- hela fii rsamlin gcn
vilja bedja Gud för mig-, att jag snart må kOll lina att tala till dellJ
på deras eget språk.
En glädjestund bereddes mig en afton, då jag inbjöds till en liten

'välkomsfest,
suTll bröderna anordn at och hvartill bidrag lämnats från syster l-bllim
kärlebfulla händer. Välkomstgåfvo r öfverlämnade~, såsolll t. ex. kine
s iska sJu-ifpenslar och en hM ullpe oumbärlig solfjäder. Vi tillLmg-te
en skön stund tillsallIlIlan, J~g öfverlärllnade då alla ck bira shift·
li g'a och mllntliga häl sn ingar, som jag mcdfört frä.n Sverige, salllt
berättade 0111 Herrcns lednin g lIIed lIlig. Gud har välsignat oss till·
samlllan , oc h vi tro, att han skall underhålla kärlekens eld. Snart
äro de senast utkomna bröderna färdiga att, sås ut " ]lrl olika platser.
Därför äro vi angeliigna att vara till välsignelse fur hvarandra den
korta tid, vi ännu iI vara tillsa mman.
lVIitt arbete blir för en lång tid endast stud ium. Bedjen med
mig Henen om han s välsign else i detta arbete, så att jag Ill ll blifva
skickliggjord att grt hans ärend en härute.
Dc tanclinstnunentcr, jag medfört, lm/Va redan mtt vara till viil
signel se, Il\'arigenolll Herren Gud fått ära.
Med en vann hälsning till missionens arLetare och vänner i
h en Jl a ndet vill jag nu taga farväl. Gud välsigne eder!
» Vi skola i sinom tid skörda, om 'vi icke t'i'öttncl. »
Eder i Herren

Hugo Linde'i'.
Tong·chco.fu
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Det är både nytti gt och dyrbart att då och då kasta cn blick
tillbaka - >kOlllnHt i häg alla de vägar, Herren, vår Gud, latit oss

vandra. > 5 Mos. 8: 2. Hjärtat ställllncs till tacksamhet, och den,
är kl entrogen, fåi· åtel' känna trons underbara kraft verksalll
i sj älen,
Den sista stora tilldragelsel.! ibland oss hiir ujJpe hal' varit
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M1'S ]-h~rlso1l

Taylo?·s besök.

I början af april kOlfllno de tillbaka frltll England ofver AlIlerika
till i:i hang hai, oc h kort därefter anträd de de sin långa ansträngande
resa öfver Han-ko\\', Ho-nan, i:i'i-ngan, Slu\ll·si, Tien·tsin ot;h ~it till·
baka till i:ihanghai. Till att bÖlja llled tänkte de ensarlIlll a företaga
resan, endust rttföljda af siu måg, mr Caulthard, lll en Si'L beslöto
do];tor Howard Taylor och hans fru (f. el. miss Geraldinc GuilIness),
hvillm strax efter de gamle Taylors ankolllst till Shanghai där
sa lllmanvigts, att åtfölj a dem.
I Shanghai afrådde alla vännerna mr 'l'aylor från lttt resa, od l
ej und erligt var det, då man tager i betraktande han s svag,t häl sa
uch den ann alkande sommaren. Men 'l'aylor, som fått det alldeles
visöt för sig, att han borde fiiretaga denna resa, var fa~t i sitt sinn e,
. Men du kOllllller att blifva sjuk och dö . , sade några till honolll .
- »Nå, äfven om så sku ll e inträffa, \'ore det då så farligt? Vi äro
pliktiga att g ifva vårt lif för bruderna. > Så måste de då Lita hOllOlll
resa och tröstade sig med, att han under resan åtlllinstone fi ck hvila
sitt hufvucl ,
I slLltet af juni sammanträffac1e jag llled vännerna i S'i·ngan.
Ve hade då tillryggalagt den långa öfverlandsresan öfver H o-nan,
Här hölls nu konferens mec1 syskonen tillhörande Skandinav iska
Alliansll1issionell. Inalles voro 20 iL 2 J. pers-oner församlade i S'i·ngan,
denna stad, so m så länge varit tillsluten för utländingarne.
!::>'jiiH' anlände jag till S'i.ngan, sedan konferensen, som pågått
i tre dagar, var öfver, men jag h örde af syskonen, att densamma
varit mycket fr idfull och Ij uflig.
Efter konferensens slut kvarstannade Taylors ännu några dag,u'
i i:i'j ·ngan, mest beroen'de på att gam le mr Taylor var litet opasslig.
, På den sista dagen i högtiden . sam lades vi dock ännu en gång
och då för att ihågkomma Jesu död. Mr Taylor talade kmftigt och
anderikt öfver J oh. 6: 37--38, >Hur dåraktigt det är af oss att
törsta, då vi st ändigt kunn a få alla våT själs behof tillfredsställda
af en lefyalldc personlig frälsare. »
Så kom afresan. TYå stora klumpiga vagnar med mattor späJl(ht
öfver som skydd mot solen. H valje· vagn dragen af tre mul ås nor.
Jag red bred vid på min äsna, ömsolll bytande plats med någon af
de lIHtllliga i vagnarne. J a, sj iilfya I1Ir Taylor hedrade min svarta
åsna lllecl att rida på elen ett par gånger,. och så gjorde iifven unga
fru Howard Taylor.· Hesan gällde nu Uin-<;h'eng i Shau-si. Sex
dagar ute i starkaste sommarvärmc lågo före oss . Däri var dock
söndagen inberäkn ad, och på den reste vi ej. Up p tid igt Olll morg
narne - kl. 3 1/.4, hvila tv ii timmar lllidt på dagen och sa åh

.

~"

,,,

..

MI
igen till 7 å H på h iillell . I alhiiiinh et tillryg-galiigge l" lilan ej mcr
än 5 mil om dagen med sådana vagnar.
Det är förund erligt, hvad ID an blir förtrogen med hv <n alld m på
siidana där resor, cU man har · al lt gemensamt, värm e, trötthet, mat·
säck, samtal, bostad och uppb)'ggelsc ! Och i Tayl ors sällskap knn
man ej hafva tråkigt. Genomträngd af den <1jupaRte gudsfruktan,
uppfylld af innerli g kärlek och af naturen äl sklig till sitt sätt som
hmi äi', är det en fö nn ån ntt fil lyssna till hans ord. lVli's Howard
Taylor fö renar pil ett beund ransvärd t sätt sann kvinnlighet 11led en
begåfv;].d skriftstiillarinnas egenskaper:
Andtligen var resan slu t, och Uin·ch' engs stadsmurar skymtade
oss till möt es . Syskonen där had e väntat Taylors länge och hunnit
med både at t ~aga 11lat oc h sj iilfva äta uJlP den samt blifva trötta
på att vänta. Andtligen kommo de. Och innerligt kärt var det att
taga emot dem ej bl ott so m våra gäs ter utan som alla Svenska
Kin amissionens vällll ers gäster! Och i att emottaga dem på ett värdigt
sätt lyckades våra systrar öfvermåttan väl. Gcn om förn ekanue ,tf
egen bekvämlighet hade de åstadkom mit de wes t hemtrelii ga bostäder
åt de trötta resandena, och dessa å sin sida kun de ej undgil att
mäl'h, det kärlek lyste dem ti ll mötes från alla hå ll. Också sade
mr Taylor vid afskedet: .}(ära syskon! Jag är fu llkomligt viss på,
att Herren J esus ii.r rättvis och ~ttt han därför skall löna eder för
all eder kärlek. Vi kunn a clet ej .» I t Jin.eh 'eng illtOgO vi fam ilje·
måltiden i vårt stora kapell under de t re dagar vi voro till sam man
(inall es . 19 stycken missionärer). Gemensamma srwiil upphygg<llse·
som praktiska möten hade vi fl ere gånger, och här som ann orst ädes
lämnad e de kära vännerna en rik förblifvande välsignelse efter sig.
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Den 30:de.
utan för staden

gar hade vi den glädjen att fä döpa

Hoden

»T' ong·cheoj iIB för stling»
(se 1 Kor. 16: 15) den i mina förra bref olllll iimnde Sldlc-hunifeng.
Det var en glädj e att fa fÖ lTätta denn a heliga handlin g, emedan jag
har fullt förtroende för hans uppriktighet. På morgonen ilade vi
först morgonbön (text Efes. 2: 1-10; 19-22) och efter L1ensalllllla
förbön. Senare på dagen predikan af evangelisten (text Matt. 11:
2B- ·30). Vid 5·tiden på e. rn., då solen ej var så brä11l1ande, dop,
sedan vi först afsjungit cn sång, bedit och uppl äst J esu befallning
om att göra alla folk till lärjungar och döpa dem i den treenige
Gudens namn, so m det står i Matt. 28:d e oeh Marci 1G: de kap.
På b /ällen fi rade vi minn et af Jesu död, Llå broder Ih hn e, so m
är h är på besök, tj änade uss. Tre kineser och fyra utländin gar sutto
då ned vid Herrens bord, och vår bön och vårt hopp är, att skaran
af troe nde skall fö rökas. Församlin gen här bestill' nu af tre personer,
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den fö rra året döpte Fan, S0111 är Shensimall, Shih, som döptes i går,
oeh vår evangelist Suen, som är Shanto ngman.
.
Till sist en fridens och kärlekens hälsnin g t ill eder alla I I
glölllmen ju ej edra syskon i mörka Shen.si!
E der med innerlig kärlek förbundne
A11{J1tSt

Uin ·eh 'eng

16/S

B erg.

94.

Den 8 kom jag hem från Hsia-hsien så mycket starkare än när
j ag for eli t, landtluJten gj orde mig så ge nolllgoclt.
U nder denna vecka jag varit hemm a, har jag haft bråd tom
dels med att besöka våra troende gummor och dels med att göra
mig i ordnin g för resan. l måndags var j ftg på afskedsbesök i Nen.
ki a·chuang, var bjuden på middag ; tidi gt på morgonen hade ele
stigi t upp och bakat bröd, på det de skulle vara lediga då j ag kom.
Vi hade mycket kärt tillsammans; Tang ta Sau, den yngre kvinn an,
k0111 så glad och om talade för mig, att Gud hört hen nes bön, i det
att hennes man, som förr alltid grälade på henn e, emedan hon trodde
på Herren och kom hit Olll sölldaga111c, nu ej mera gj orde så. Taek
uch lof, Herren hilrer de sinas bÖll! Då j ag gick, måste jag medtaga
en stor tupp at t hafv a till matsäek på vägen ; emedan dc äro fattiga,
vägrade jag att taga emot oen, men j ag måste, det var ingen ann an
råd. Den gafs i kärlek, och det skall ej blifva olönt.
I tisdags efter bibelkl assens slut hade vi an ordnat middag för
våra gummor. Hilma och jag talade till dem och gåfvo dem tänke.
språk uch bådn äfven dem nppsöka något bibelord och gifva oss som
millnesspråk. Detta gj ord e de, medall middagen gj ordes i ordning ;
det var så kärt att Re, med hvilken ifver de gj orde det. På mid
dage n bjöds först på konfekt, clrufvor oeh melon och sedan kött, an.
rättad t på fl ere olika sätt, samt en mängd grönsaker och te; de sågo
alla så tacksamm a och förnöj da ut, att det yar en fröjd at t se på
dem. F redrique sade, att det påmin de så mycket om de fattig bjud
ningar hon brukade vara med om därhemm a. När middagen var
slut, samlades vi ute på gården, vi vom närmare 40 stycken, barnen
inberäkn ade, och nu lästes minnesspråken upp ; de som ej kOllllllO
ihåg något bibelord och ej kund e läsa, gåfvo oss sångverser. Gud
viilsigne lIVar och en af de kära gUlllm orn a, de äro nog enfaldiga,
men sådanIt älskar Herren, och hill'U enfaldiga de än äro, först å de
dock kärlek och att älska. Ehurn de alla äro fattiga, hade de lik.
väl lag l; tillsammans och gifvit Hilma och mig en stor låda konfekt,
drufvor och meloner; de som ej varit med 0 111 att lägga till sammans
gå fvo annat, såsom ägg. Ett par gaml a gummor från fatti ghu set
kommo en med åtta stycken ägg oeh en ann an med t olf. Det riktigt
tog i hj äJtat på mig, då dc Jäm nade delll .
Gud välsigne dessa kära kvinnor och hj älpe dem att var a trogn a.
E fter att nu öfyer ett års tid gåt.t ut och in bland dem känn es
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det riktigt svårt att lämna dem , vi hafya ömsesidigt lärt att älska
hvarandra.
Henen välsigne Eder nu hvar och en, dyre vänner: låt oss ej
förtröttas att bedja nir h varandra. En ii'idens och kärlekens häl sning
till !lvar och en från al1as Eder i HelTen Jesus tillgifna
Angnsta Hulandel'.
:::

platsen och rest hem och en hel del dylika saker. Efter hvad jag
hört af bröder på andra platser, hafva liknande rykten gått öfver
allt. Det är allmiint utspridt ! denua del af Shansi, att utländin garne
rest hem.
Broder Tj äder var upp e och hälsade pä den fömämste manda·
rinen i staden kort före sin afresa till Shanghai. Tjäder kom då
under samtalets gång att yttra något, som gaf mandarinen an led·
ning att erbjuda sig utfärda en proklamation till vår fördel. Detta
gjorde han äfven kort efter Tjäders afresa. I sin proklamation säger
han, att vi iir/) goda människor och predika en god lära. Vi satte
naturligtvis upp detta plakat utmlflir vår dörj', men hvad tror du
det gaf anledning till? J o, att vinna starkare rykte, som förtäljde,
att mandarinen hade stängt vår dörr, förseglat den och upp satt en
proklamation där utanför, att ingen nu had e rättighet att gå till
utländingarnes hus. Detta rykte utspriddes naturligtvis af personer,
som ej kunde läsa, men det fick ej mindre fart för det. Somliga af
våra vänner ute på landet, som hört detta rykte, kommo in för att
se, huru det verkligen stod till, om det var sant eller icke. Andra
trodde den galna historien utan vidare. - - 
I vårt hus hafva Yi tvenne män, som jag tror frukta Gud' af
hjärtat. Den ene af dem är en persoIl, som jag förut skrifvit om,
nämligen Chas, f. d. stalldräng och portvakt, men nu anställd i
missionens tjänst. såsom evangelist och att dessutom göra hvad som
medhinnes. Han har naturligtvis si na fel, lIlen jag tycker allt mer
och mer om hl-nom, dess bättre jag lär känna hon om. Jag har
många gånger tackat Gud för honom, ty fastän hans gåfvor ej äro
så stora som mången annans, är han dock trogen, och det är ju det
förnämsta. - Bed, bed för våra infödde kristna och bed ifrigt, att
Herren må sända af landets egna söner arbetare i denna stora skörd.»
Axel H ahne.

:;:
~,:.

Systrarna Augusta Hula nde!', nu mera frll Berg, och Annrt
l'Vatz må.ste söka sig en tillflyktsort undan den starkaste hettan.
De funno en sådan i en grotta i byn Hsia.hien, som ligger en dags.
resa från Uin·ch'eng. Grottan yar 2ö fot lång, 8 fot bred och var
så sval och skön. Värden var en man vid namn Bang, och har det
förut varit berättadt om honom i Svt. Han hade blifvit förd ifrån
afgudarne till att tjäna den lefvande Guden. Allt uti hans hem bär
också spår af denna förändring. Afgudabilderna äro utbytta mot
bibel språk. En af hans båda hustrur har iifvcn blifvit troende, och
de enlOtt,aga alla besökare så kärleksful1t.. Anna vVatz medclel:tr om
vistelsen här bland annat:
Gud har i sanning öppnat en dön fiir oss hiir. Folket öfver·
allt härom kring är så snällt och viinligt emot oss. Dc två först a
siJndagarne vi voro här hade vi vår grotta fl1llmed kvinnor och barn.
En del lyssnade så uppmärksamt och voro villiga att lära; andra
:lter konllno mera för att se pa oss än höra det glada budskapet..
AUg'usta talade till dem, och jag fick spela på min , konsertina,' samt
h:)]]a upp heliga händer för dom. Det kom äfven flere män, hvilka
Uang fick v1ttna för uti den yttre grottan. Vi hafva haft kvinnor
här nästan dagligen. Ibland hafva de kommit, innan vi. hunnit stiga
upp på morgonen. Flera byar ligga härintill, och vi hafva besökt
tvenne af dem och blefl'o så vänligt emottagna i båda två.. I den
ena var det teater. Uang var med oss. Det blef en sviir t.rängsel.
Männen kommo främst, och ]<vinnorna stod o bakom och sågo helt
fijrskräckta ut. Miinnen ropade med hög röst, att de ville höra den
))himmelska läran.> Då vi sågo, att det var omöjligt att nå kvin·
norna, flyttade vi in på en gård, tänkande att männen skulle lämna
oss. De följde oss dock under rop: »Predika den goda himll\elslm
läran, vi vilja också höra,. Sedan Augusta hade talat en stund,
LIefl'O de alla tysta, och flere af männen lyssnade uppmärksamt.
Kvinnorna fing o också litet mera mod och närmad e sig. Omkring
200 personer fiugo höra det glada budskapet.
Ui11·ch' eng

29/ 0

Ping·iang

Il/lO

94.

»Arbetet har gått sin jämna gång» och Herrens rike går framåt,
äfven om det ej går med stormsteg. Gud välsignar ock dagligen
våra själar, lofvadt vare hans namn I För omkring en månad seclan
hade vi glädj en att genom dopet upptaga i församlingen 14 personer:
(j män och 8 kvinnor.
Det var i san ning en högtidsdag. Vi få likt
såningsmannen så på en förhoppning. Herren gifver växten. Vi iiro
i allt beroende af hOlIom . Vi hafva bedt Herren om, att tio nya
vlatser måtte blifva öppnade för evangelium i hö,t och vinter.'
Eder i Herren

94.

Anna Jansson .

•Som du vet, ilr det krig mellan Japan och Kina. Man shlle
vin t.ro, att detta icke borde beriira oss hill', mell det gör det iin·
dock. Det ha.r ell tid varit ett förfiil'ligt bråk i staden och på bygden
Oln oss.
Det säges, att vi kriga med Kina, att vi hade lämnat

Uin·ch 'eng

"/12 94.

Alla mina lefnadsdagar upptecknade i Guds bok I Huru under·
bart! När jag tänker härp å, är det liksom tidcJI fär ett större värde,
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llagen med dess timmar och milluter en särskild vikt och betydelse,
äfven om ingenting särskildt inträffat.
I slu tet af augusti reste våra systrar Hilma och Augusta till
Shanghai. Då deras vagn stod färdigpackad på gården, hade vi ett
bönemöte på kinesiska i vårt lilla kapell. Vår lärare hade äfven
infunnit sig med sin lilla flicka för att säga farväl. Hans namn
iir Kuo.
En dag hade vi

besök af en kinesisk evangeli8t.

r·

Han vistas i Kli -uh, men har sitt hem och sin gam la mod er
här i närheten. Han predikade den söndagen i vårt kap ell och hade
till text ängelns ord till Lot i 1 il'Ios. 19: 17: Fly för ditt lifs skull
och se dig icke tillbaka och stanna icke på hela sl ätten. Fly undan
till berget, att du icke förgås. Hans tal var mycket uppväckande,
men äfven tröstefullt.
På onsdagen reste j ag åtföljd af vår portvakt Liu t iU Sllj.pi
fang, en evangelisk by, ocb blef vänligt emottagen af hans moder
och -syster. Sedan vi had e ätit och sam talat med de kvinnor, S01l1
kommit, gingo vi ut på gatan i byn. GansIm mycket fo lk samlades,
och vi talade för dem om den ende sanne Guden och hans son
J es us Kristus. På aftonen hade vi ett kärt möte JIled husets folk
och några andra;, Jag tror det räckte ett par timmar. Vi läste J oh.
3: 16-21. - Ofta när man talar till folket om deras själars frälsning,
får man till svar: >Vi äro blott landtbrukare; icke är det värclt att
tala till oss om sådant; vi kunna icke läsa.»

Vår lilla skola.
Då jag återkom från denna resa) möttes jag af en oväntad
underrättelse. Vi h ade tänkt, att våra systrar Frida Prytz och Anna
Eriksson den dagen skull e återkomma från Hochou, men i ställ et
kom ett bud med bref) att miss J akobson insjuknat i feber och att
dc ej kunde lämna henn e. Vi blefvo mycket. öfve rraskade och litet
oroliga) huru det skul le gå med skolan) ty just några dagar förut
hade vi sändt bud, att barnen skull e kOl11ma. Hvad var att göra "?
Vi beslöto att i förIitanue på Herren likväl börja skolan. Sekin e
Storhau g var för tillfället i Hai-chou) och det var beslutadt, at'. hon
skulle följande vecka resa till Taning, en mission sstation) som ligger
5 il 6 dagars resa härifrån, för att stanna där en månad och taga
kännedom 0111 arbetet där, som synes vara välsignadt af Gud . Då
Sekine återkom från Hai -chou, erbjöd hon sig att afstå från den till 
tänkta resan och i stället öfvettaga skolan, t ills Frida Prytz åter
kom. Vi voro all a mycket glada häröfvcr och sågo tydligt, att det
\'ar Herren ) ty in gen af oss hade sagt ett ord till Sekine därom, att
hon borde inställa sin resa. Således började skolan i riitt tid med

6 barn) och nu har antalet ökats med 5 nya elever) så att vi nu Il a
en li ten flock af J 1 små rara flickor.
För en tid sedan hade vi besök af en fin fru från Hai-chou.
Hon följde med Sekille Storhaug, SOIl\ äfven en tid bott i hennes
hus. Hon ville konlIna och se, huru vi hade det. Det var verkligen
glädjand e att se) huru väl hon t rifdes. J a, lwn stannade hel a två
veckor i ställ et för några dagar. H on sade, att h on ville h ädaneftcr
aldrig gTäla med sin sonhu stru, ty hon visste, att Gud tyckte icke
0 111 det. Hon sade äfven, att hon J,ände sig så fridfull och lycklig
hos oss.
Gud välsigue alla de dyra vännerna hemma) som hedja för oss.
Snart få vi alla samlas i det land) där ingen sorg och gr åt finns)
in gen synd) ingen död) ingeu skilsmässa mer) utan där vi få vara
med Herrcn alltid.
Edcr tiIlgifna

. FJ'edJ'ilw Hallin.
Ta-ku-tang den

2G/12

94.

Det var dyrbart fa möta våra svenska syskon i Shanghai och
ra vara med på deras högtidsdag. Mycket dyrbart skulle det hafva
varit att få följ a, l1leu norrut och fira jul hemma i Uin-cheng, men
Herren visade oss dock så tydligt sin vi lja i detta stycke) att vi ej kunde
tveka. Vi hafva i stället fått fira denna högtid hos engelska vänner
här i Ta-ko-tung, en dagsresa från den öppna ham nen Kin -kiang i
provinsen Kiangsi. D!!t var här våra svensk,t systrar från Am erika
studerade under sin första vist,else i Kina. Frida Prytz var deras
lärarinn a en tid. Här var upploppet) som Frida skref om, då de
»flydde för sina lif. . Men äfvell upploppet bar gocla frukter. Den
evangelist som nu verkar här på })latsen, full af nit fiir H enens sak)
yar då en af de soldater, som ledsagade systrarna till Kin-kiang.
Från den dagen börj ade han att söka H erren) Israels Gud, och fann
hOllOlll snart såsom sin egen frälsare. Nu försummar han intet till
fälle att vittna om .Iesus, och det kännes i anden) att han s hjärta
erfarit hvad han talar om.
Eder i Jesus lyckliga

Anna Folke.
Uin-ch'eng den s/1 05.
För att få något ombyte reste jag strax efter lIlidsOIlJmaren
öfver t ill Tong·cheo-fu, hvarest jag sedan stannade till elen 17 decem
ber. Sommaren yar mycket vann och pröfvande för min häl sa, meJl
nu sedan vintern börjac1e h ar jag känt mig ovanligt frisJc Herren
fyll er våra behof i enli ghet med rikedomen af sin nåd. - Han känner
noga till hvad vi bdlöfva, och hans nåd rä.cker för allt.
Jag har nu tillbragt min treuje jul i J{ina) och den riktigt
öfverLräffac1e alla min a förväntningar. Det. var visserligen en miss
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räkni ng, att syskonen Folke, Tjäder och Berg ej hunno upp från
kusten, men deras uteblifvande blef till en del Crsatt genom tre
engelska bröder, som ankommo hit och stann ade hos oss öfver helgen.
Vi hade riktiga festdagar tillsammans åtminston e i andligt afseende.
Två. af de nämnda bröderna hade ny ss kOlllmit ut på fältet och voro
fulla · af värma och lif. På julaftonen hade vi fest för söndagsskol
barnen, och det ä1' ju alltid roligt att fl vara bland de små - åt
minstone så länge man själf är liten. - Festprogrammet var ej stor
altadt jämfördt med en barnfest i Sverige, men så hafva vi heller
icke så stora fordringar här. Vi hade tal omväxlande med musik
och sång; så drucko vi te och åto frukt lll. m.
Vi lefva fOltf,trand e i frid och ro här i trots af krigsoroli g
heterna vid kusten. Vår Gud är i himmelen, och hans ögon öfver
fara hela jorden. J a, han ser allt S0111 försiggår och är mäktig att
leda äfven detta krig till sitt rikes befrämjande. Med afseende på
vår framtid så veta vi, att för dem som älska Gud tjäna alla ting
till det bästa.
Broderligen

välde. Vär käre ling-scng har med en mycket talande bild belyst
det sätt, hvurpå Killa uu gjort sig till godo västerns nppfillningar.
Telegmf, ångbåtm', ångl1Jaskiner af alla slag hafva hlifvit införda,
lIlen det visar sig, att Kina är lika hjälplöst som någonsin. Alla
deso<l uppfhmingar hafva varit till mer skada än gagn. Det beror
därpå, att detta. land li ksom tagit blol1lman af västerns odli Hg lllcn
föraktat roten, Ull" hvilken den framväxt, nämligen kri"tendo111cn .
Därför har blomman strax vissnat. Därför har ocksä frukten ute
blifvit.
Det är jll vackert tänkt af en kines, S0111 ännu bennner sig i
halfdunkle t mellan natt och morgon. Bedjen f(ir honom, att rättfär
dighetens sul må nppgå med läkedol11 i sina strrllar, j a att den måtte
uppgr\ öCvcr många kineser, ltvilku.s stulta hufvuden blifvit böjda genom
dessa nederlag.
Mättc detta nYlt är fri uppenbara för många, att Jcsus har
iifvcrvunnit.
Eder i den heliga striden förenade

Emanuel Bjö1·kebaum.

Aug. Hofstm,nd.
Uin -ch'eng
Tong-cheo·fu

9ft

95.

Från Hera synpunk ter kan mall finna, att vår ställning här ute
HU är lika säker som någonsin.
I alla händ elser består vål' trygg
het däruti, att .Jesus har öfvervnnnit. Emellertid skönj as redan
tecken, att hjärtan genom nyligen timade tilldragelser blifvit .för
beredda att mottaga sanningen. Detta är fallet med en ling-seng
eller licentiat här i" Tong·cheo·fu. Från barndomen har han varit ell
sannillgssökare, aldrig har han tillbedit afgudar. Under en längre
tid hal' han kommit hit och skaffat sig böcker. Af flera tecken att
döma ha.r Guds ande därvid talat till honom och lärt honom att
ställa sig i beroende af Gud. För ett par dagar sedan talade han
OIJJ, huru han en gång bad till Gud och blef bönhörd.
Vidare hal' han genom si na föreställningar förmått en mandarin
att komma på besök rätt ofta. Det gick så till, att nämnde man
darin en gång sade till honom: , Men hvarför går du så ofta till
utländingarna? De hafva ju ingen bildning. De förstå sig ej pä
Idassikema. >
>Jo det göra de visst . , sade ling-seng. Och därefter visade
hall mandarinen en tidning, som va.r skrifven på uen-li. Då utropade
den ne: .Men det här är ju riktigt klassiskt.» Prån den st.und en har
mandarinen ofta kommit hit i sällskap mell vår licentiat och därvid
läst både klassiker och simpel prosa. Denne mandarin hör ock till
dem som önska, att den nuvarande regeringen störtas_ Jag vill ej
prisa honom därför. Men man kan lätt förstå, Iwarför det är täm
ligen likgiltigt för kineserna, om det är en mandsjurer eller japanes,
SOlll regerar öfver dem, cHi. de i alla händelser äro under' främmande
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95.
. Afven VI aro svaga i honom, JJlen vi
skola lefva merZ hona/n af Guds kmft.»
2 Kor 1:'1: 4.

Jag blef så glad öfver uppropet till bÖllcdag. Välsignad vm'c
Gud, att han påminner eder 0111 att uppJIlam, till bön. Jag viiIItar
ifrigt efter, att den dag snart måtte komma, då Guds folk måtte fii
klart för sig, att det allra viktigaste i missionens arbete är bön.
Jag skulle önska, att Gud måtte uppväcka någon som kunde bringa
de n sanningen inför de troende därhemma.
Det kinesiska nyåret pågår nu, och folket har intet annat att
göra än att festa. I vårt rymliga gatkapelI samlas de därför ' hvar.ie
kv~iJl föl' att höra Guds ord. N u håller Hahne på att tala där. Ell
stor taklampa, SOIl1 nyligen blifvit uppsatt, utöfvar också en li ten
clragningsJaaft för många, och dessutom hafva affischer blifvit upp
klistrade på 100 ställen i staden.
.
Vi äro nu rätt många samlade här och vänta att få v~ilkomJla
de syskon, som ännu fattas, inom några dagar. Vi hafva en längre
tid lagt denna konferens fram för Herren, att hall i sin stom nåd
ville leda oss i alla de viktiga bcslut, som HU skola fattas. Ej mindre
än 4 II 5 nya stationer måste öppnas. Vi få nåd att utyidga oss, uch
cl~irför prisa vi Herren . Vi ligga också i bön till Gud om medel för
alLt dessa stationer. Vidare utb edja vi oss kinesiska medhjälpare i
evanp;clium. Berljen med oss I Folket här äro så vänliga och snälla,
och jag fiek ett riktigt varmt emottagancle. O, de stora fälten och
de få såni ngsmännen! När skall allt Guds folk blifva villigt?

E, Folke,
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Nyårsdagen var i11n e. F astän blott 3 personer stego vi tidigt
upp och saml ades till bön och sång vid ljus. Vi förnummo, att Her
ren var ibland oss. Våra hj ärtan ömmade för de skaror, som på
denna morgo n besö kte templen för att bringa afgudarne sin hyllning.
O Herre, fräl s (lem ! E fter mötet drucko vi t e tillsamman s, och serim·e
inLago vi frukos t. På förmiddagen kom mo värdens in för att önska ett
godt nytt är, och vi bjöqo dem på t e och frukt. P å eftermiddagen
hade vi bib elläsnin g. Fö ljande dag var söndag, och några shantung
kvinnor kommo till oss en stund. Vi bj ödo dem på te och talade
mcd dcm om Herren .. De hafva kommit hvarj e nyår, då någon varit
här på pl atsen. De voro därför ej obekanta med evangelium. En
af dem kom till min glädj e ihåg den sångvers, som jag lärde henn e
förra året . N u yilja de lära sig läsa. J ag gaf dem katekesen och
läste ett stycke därur för dem några gånger . De skull e lära sig
full ständigt hemma och komm a igen näst,l, söndag, lofvade de. F å
se, om de hålla ord . Hoppas få besöka dem någon dag snart. Vi
hafva hört, att Folke konnnit upp, och troligt vis blir det gemensamt
möte i Uin cheng nästa sönc!ttg. - Nu farväl. Bed Gud ofta för mi g
och andra Kristi sändebud i Sinims land .
I Herren tillgifn a
Anna EriksslYIl.
Ta-ku -tang

2% 95.
. Herren gifver sitt folk Juaft, Herren
välsignar sitt folk med fdch.

Under den tid S0111 gått hafva vi i sanning fått erfara Jesu
dyra frid i hjärtat och äfven, fast än vi äro i detta mörka hednaIamI,
fått bo här i frid , ostörda med våra studi er. Herren gifver oss också
kraft och lust att. stu dera detta språk. Hvad vi särskildt behöfva
är tålamod, ty det går sakta. Vi längta mycket efter att kunna
tala till folket. Ack, bedjen för oss, att vi snart måtte kunna tala
om J csu kärlek till des~a stackars kvi nnor, som längta efter frid , och
att vi särskildt måtte få nåd att vinn a sj älarna för J esus. Det är så
roligt, då vi någon gång fil. gl ut och besöka fam iljer, som vi känn a
och som bj uda oss ko mma., till okända kunna vi ej ännu gå. 0 ,
jag älskar dessa kära, kära kineser. Och jag känn er, att några älska
mig också, jag önskar att rik tigt fl bo och lefva med dem, då j ag
fått litet mera, af språket.
Detta är en fö rfä rli gt hår d och mörk plats, och afg udatempel
och afgudar fiml as hvart man vänder öga t, och ingen dag går, utan
att vi se och höra de förfärligaste tin g försiggå. Härom dagen då
syst er Buren och jag togo vår vanliga promenad kring en af de
många grafkull arn a utanför muren, sågo vi en gammal kv inna liggande
på en graf. Hon ropade och bad så högt hon förm ådd e, troligen

till den dö de, som h on sörj de. Det var förfärligt att höra den al"mas
jämmerrop, ho pplöst, förtvifladt.
Ack, 0 111 Guds folk rätteligen valmade upp och besinnade, att
vår konungs ärende hastar, så skull e snart äfven (letta mörka · Kina
blifva vå.r konungs. Att Herrens ord är krafti gt och kan krossa
hård a hj ärtan hafva vi ocksil, fått se här. Vi hafv a en tid särskild t
bedi t för e\rangelistens hustru, S01ll synts riktigt likgiltig och otill
gänglig, men Herren lade särskildt på våra hj ärtan att bedja för
.henne. Och hvad har händt ? F ör två veckor sedan blef hon en
kri sten, nu äl" hon så ifrig att tala lTled andra om J es us. J ag önskar
ni kunde se, huru lycJJi g hon är. Hon har redan begärt att få blifva
döpt. O, tacken Herren särskildt för denna själ l
J es us kommer snart.
E der ringa
E milia Sandbcj·g .

Lilla Luh-ih.
Så heter en af våra skolflickor. Anna W at~ berättar
om h en ne : Luh-ih är en stackars fattig fli cka, som hal'
varit h os oss sedan jan. 1894. Hon såldes af sin a för äldrar
vid 7 års åld er att blifva hustru till en man mellan 20 och
30 år. Hennes hem va r i Honan och henn es ma ns i Sh ansi.
Svärmodern var rysligt stygg mot henne och gaf h enn e
knappas t något att äta. Hela hennes kropp va r blå a f de
slag, h on hade fått af sin svärmoder, då hon kom till oss.
F attighuset ligger ej långt från vårt hus . En dag i jan.
kom en kvinn a från fattighuse t ned till oss och bad aU
Fredrika Hallin skull e komma dit och S l! på en stackars
liten fl icka, som hade ond t i sina fötter. Fredrika gick och
näl' hon kom dit, fann hon den lilla varelsen ligga på knä
på golfve t och spinn a bomull. »Jag måste spin na en vi ss
mängd, eljes får jag ingen mat», sade hon. Då Fredri ka
tagit af he nne de tras or, hvari hon var klädd, fann hon till
sin förskräckelse att fli ckan ej hade några fötter. Hennes
wärm oder h ade bundit hennes föUer så hård t, att hon h ade
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de förfärligaste smärtor i dem, men vågade dock ingenting
säga. Samma år var det en mycket kall vinter och den
lilla kylde föttarna som sedan föllo af. När de t upptäcktes
att hon inga fötter had e, ville de ej hafva henn e längre,
utan hvem som hälst fick taga henne. Stackars liten! Då
var hon såld af sina föräldrar och förskjuten af sina svär·
föräldrar, ja det kanske ej fanns någon som älskad e h en ne.
En man som såg h enn e hade dock medlidande m ed h enne
och förde henne till fattighuset.
Lilla Luh·ih kom då ned till oss för att vi riktigt
skulle kunna sköta hennes ben. Herren har hjälpt lilla
Lllh-ih så underbart. Hon är nn m ycket bättre. I som ras
var hon m yc ket illa sjuk, jag tror hon led af rödsot. Hon
var då så svag en lång tid, orkade ej krypa på sina kn än,
utan vi måste bära henne. Luh·ih är nu 12 ål' gammal,
och hon är ganska tung, men det är så härligt att få vårda
henne för Jesus. Sedan jag kom hit upp, har jag läst med
henne och det går så bra för henne. Innan hon kom till
oss kände hon ej ett enda skriftecken och nu har hon snart
läst ut katekesen. Ack, om I kunden se lilla Luh-ih i dag
huru lycklig hon är!
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Missionsfältet.
Sv, Miss. i Kina arbctsfält omfattar följande ulIlriille: 'J'ong
chcu-fu·prcfelduren med dc ss 10 Höicn Igrefskap) i ShCllSi, Pu·chcofu
distriktet Illed dess (j H sien och Hai-ch,wdistriktet med dess 4
Hsien samt staden Uiu.ch'eng i Shansi.

Missionsstationer,
Shensi.

I

Shansi.

,,

Uill.ch'ellg.
J·sh!.

'l'ong·cheo-fll.

,,
,,

NvöppJ/ade,
Liutsin,
Hsia-hsin,
Piuglu.

Hall·chcllg,
!'u·ch'eng.
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Transport
700: 75
1,331: 00
121: 13

Till böcker ur lJokfonden
Utbetald t »husfonden .
» skolfonden

:32,036: 25

2,152: 88

Revisionsberättelse.
Undertecknade, utsedda att SO Ill revisorer granska ::3l'ellska
Mitisionens i Kina riLkenskaper för kalenderåret 1894, rit härllled
afg-ifva följande berättelse.
Missionens inkomster och utgifter hafva under det gu.ng na
räkenskapsåret utgjort :

Behållning (len .'il dec. 18.94.
I Allm . Missionskassan
» Bokfondell .
» Husfonden .
Skolfonden
.. .. . .. .. ..... .. . ....... .. .

Inkomster:
118:
559:
1,331:
111:

44
35
00
13

855: öl

Kronor

3!J,544: 74

(I missionskassan i Shanghai fanns den 3 1 dec. 1894 Tls
1,990: 57 och i fonderna Tls 2,16ö: 71. Den 31 dec. 1893 fanns i
missionskassan Tlt 1,339: 8G).

Behållning' den 81 dec. 1893·
I all män na iVIissiol1skassan
» Bokfol1del1
» Husfol1den
» ökolfonden

10 4: 50
48i: 18
11: ()6
251: öl

2,11(): n2

Räkenskaperna äro med utmärkt ordni ng och reda ford:1 samt
lJehurigen verificerade, och få vi clärföre hemställ a om full och tack
sam a nsvarsfrihet för kommitten för den tid revisionen omfattar.
Stock hohll den 29 J [In. 1895.

Gåfvornedel:
Till allrn. Missionskassan i .~4ö poster (dåraf
4,000 kronor till hu s i Uin-ch'eng)
32,494 : 85
Till Bokfon'den .. .
ö25: 80
Slmlfol1den ... ........ ... ...
......... ...
2(11: \J7

Gustaf Kantzow.

Karl G. Magnusson.

Kapten.

In geniör.

:J3,;382:,,2

Räntemedel :
27: -i6
2: 78
Il: 96

Allm. iVIissionskassan " "
Bokfonclen ...
Husfonclen . '

Summa Kronor

Slutord.
42: 20
35/ >44: 74.

Utgifter:
Till Missionärern as underhåll, hyror för sta
tionel'1la och fom!lJr m. 111. (däraf 4,000
kronor till hu s i Uin·ch'eng)
24,225: 60
Utrustning' och reseumko stnader för utgångna
missionärer .
5,28~: 12
Omkostnader för annonsering', tryckning och
potio, mötesomko,tnader, resor och al'fvode
t ill sek reteraren m. m. ..
3,021: 53
Transport

32,536: 25
:32,0:36 25

Också under det gångna året haha vi fått erfara, alt
Guds dulslag f?"ån fonlom iiro sannfärdiga och trofasta.
Guds omsorg om missionärerna på fältet har varit så hjärt
lig och hans hjälp så härlig. Gemensamt med missions
vännerna hafva vi så många anledn in gar till tack och lof.
Alla behof hafva blifvit fyllda, och några korgar finnas
öfver. Våra syskon därute hafva blifvit bevarade vid hälsa
och arbetsduglighet, och arbetet har utvecklats i olika rikt
nmgar. Syskonen Folke hafva lyckligen återkommit och
mött mycken vänlighet af folket, och utsik terna till missio
nens framgång äro goda. Kriget har icke helle.' ännu varit
till något egentligt 111(\n för våra arbetare eller för missionen
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i allmänhet, tvärtom torde det få tjäna att främja Guds verk.
DetLa skall i synnerhet innerligt glädja alla dem som med
oss bedt till Gud, att kriget ej måtte få skada de .kära
missionsarbelarn:l och de infödda kristna.
Till sist ett hjärtligt tack till alla de kära mio>sionsvänner,
om bud o(;h - andra, som äfven under detta nu tilländalupna
arbetsli.l' med kärleksfulll intresse, ulhålliga förböner och
gåfvobidrag understöd t arbete!, så att det kunnat vidmakt
hållas o(;h utvecklas. Vi tacka Eder innerligt för all upp
muntran och bedja det Gud må täckas i mångdubbelt mält
löna Eder rör de gjorda uppoffringarna för hans namns skull,
göra vårt samarbete i evangelium fruktbärande till många
kinesers frälsning och uppfylla oss alla med fröjd och frid
i tron genom den Helige Ande, så att vi på ett ännu dju
pare sätt må få smaka och se huru ljullig Herren är, och
hvilken slor nåd det är alt vara med i hans verk och åter
föra i mörkret irrand e hedningar till den himmelske Fadern
och hans Son, vår Hel'l'e Jesus Kristus.

Herre! min Gud lir du. .Jag vill prisa dig, jag vill
10f'1junga ditt namn; ty du har gjm·t unde')'; dina 'rådslag
från fordom äro sannjänliqa och trofasta. Es . 25: 1.
He7-re! dn beskärde oss frid, ty allt hvad vi ha/va
f/.j07·t, det har du utriittat för oss. Es. 26: 12.
För Kommitt<-!en för Sv. Missionen i Kina.

Josef Holmgren.
Sekreterare .

Kommitteen för "Sv. Missionen i Kina":
H. Berg,
doktor.
H. Dillner,

J. von Holst,
l<anlmarl1el're.
E. Kjellberg ,
bro ksprttron.
.C. Tottie,

lmpten.

O. von Feilttzen, .
kom.- lmp ten.

Josef Holmgren, .

]mpten.

sekretel"are.

Adress:

Ombud
Ablgren, V., pn~t' l . Griingesberg.
A bls t rand, K. O., skolL, Risinge,
Finspong.
And ersson, A.,d:o , Torsby,Snnne.
Andersson, A., band l., Pingbo,
KYista.
Anjon, Joh., pastor, Trollebo,
Hen·J.jnngn.
Berg, :11'1 . E., h:mdl., Ödeshög.
Berg h, A., kyrkob., NIalrubiick
Bergb, K., dokto'r, Tranås.
BlolJJherg, K. M., skolL, Bäck
torp, Fellingsbro.
13lo1lJström, P., skol1., Bohr, Lin
desberg. .
Bodörff, P. A., kyrkob., Halltorp,
- V~rnanäs.
Boblin, A., skoll., Källnnge, Got!.
Carlsson, C. A. , kyrkob., Norm 
168a., Mantorp.
Carl berg, O., kyrkob erde, Hultsjö.
Dahlberg, F. G., skoll., Vedum
&, Götell ecl.
.
Dalin, A:, pred., OfvanlnYTfL
Didoff, A., ritlärare, Vexiö.
. Do.hlsteclt, L., po.st., Wilb elmina.
Elruers, O., lwmminister, Vånga.
Erik~soll, E., förste lärare, Falnn.
Graner, G., skoll., Motala Verkst.
Glista.fsson, A. , skolL, Borsta.
Hngberg, S. E., kyrkob., Snnd
~e ryd, .JÖnköping.
H all, G., h ellllHnnsiigare, Böne
ry d, Öcl es bög.

StockllOllll

landsorten.
Hallbel'g, A., l(yrkob., Friil1laryd.
Hedengren, J ., l:llldtbr., · Visbo
bammar, GlJestn.
Hultin, J. \V., skoll., 'l'orstorp,
Finspong.
Hnltkrant", K. J. , godsiig., Bjömö,
I Högsätersby.
Jobansson, S., banell., Eksjö.
Jonsson, P., hamll., Sigtuna.
Koch,C.O.,ta.JlClläkare,Linköping.
Kristoffel'sson, J., skol 1. , Sa.nda,
Gotland.
Lagerblad, O., boktr., Karl sballlll.
Larsson, P., sk01l., Hörsta., Kum la.
Lidb eck, R., sekreter. i K. F. U. M.,
Göteborg.
Lindberger, G. H., kapten , Ka lUlU.
Lindgren, J., skoll., Svartå.
Lindqvist., E ., skoll. &, orgelnist,
Resruo.
JJjnngqvi st, C., handL, lI1:nllsjö.
Lövenbjelm, E ., jä.gmästare, Sol
berga, Kilsmo.
i\'[ogensen, T., ba,nd1., Ingels tol'jl,
Svenstorp .
Norbäck, O., pastor, Enköpings
näs, Enköping.
Nyren, K, skoll., Möja..
Oclbner, C., r:'tc1m., Mariesta d.
Odbn er, J ., fabriköl', Lidköping.
Olofsson, J. F., skol1., Vik1o.ll,
Roma., Gotlnn d.
Olsson, P., hemlllansäga.re, Gra.n
by, Hallsberg.
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Ottauder, O. A. , ky rkoh. , Öster
v,Ua.
P ettersson, A., handl. , Linde.
Pettersson, C. E ., skoIL, Skatt
llngebyn.
P ettersson, P. E., h amU., Hvet
landa.
Ramsten, H., kapten , Malmö.
Risberg, P., komm. , Mörlunda.
Rosva.ll, A., skoIL, ESkelhem,
Gotland.
Hudberg,
E., kontraktsprost,
Vånga.
Sa.ndblom, E., apotek. , Jönkö
ping.

Sanden, Joh., kOllIm ., Steng:'mlen,
Högsjö.
Selldell, H ., proy.läk., Hedemora.
SiselI, M., skoIl., Mora.
Söderborg, A., skoIL. St. Mellösa..
Tbam, P., provinsialläkare, Gam
leby.
Thavellius, G., apotekare, Box
holm.
Torin, K., ky rkoh ., Fåglarycl.
Vidmark, V. , ing., H elsiugborg.
Willen, G., ky rkoh ., Bergunda,
Räppe.
Ölander, Alf r., inspekt., Tjustad,
Nelhammar.

Missionärer.
Erik F olke
...... . ..... ... . .
...... ankom till Kina 1887
Anna Folke (född Gran) ..
1888
Henrik Tjäder ...
1889
Hilma Tjäder (född Blomberg) ..
1992
Fredrika Hallin ._..
. ............ ... . .
1889
Axel Hahne ...... .
1890
August Berg ...... .
1890
Augusta Berg (född Hulander) ..
1892
Anna Janzon
1890
Frida Prytz ... .. .
1890
Emanuel BjörkebaUlll
1892
Carl F. Blom
1892
Angust Hofstrand
1892
Teodor Sandberg
1892
Robert Bergling
1892
Anna Eriksson
1892
Anna 'Watz ..
1893
Hugo Linder ..
1894
Emilia Sandberg
1894
Ebba Buren
1804
Emma Andersson
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