
62

Transport 11,977: 60 
Till andra. MiBSioDssäli skap . . .. . ..... . . 7: 20 
Saldo, deraf 2,980 insatt i Bank och kontant 

i kassan 335: 96 """""" """ . " "" " " " 3,3 15: 96, 
Kronor 15,300: 76 

Vid granskningen af räkenskaperna med dertill hö
rande verifiko.tioner he.r icke någoD a.nledning till e.m:närk
ning fÖI'ekommit, Vi hemställa derf6r, att full ansvarsfri
he~ måtte lemnes kassaförvaltaren för detta räkenskapaär, 

Stockholm den 9 maj 1890, 

p , Gmha"" 	 Jo", Lö/v.n, 
Grosshandlare. 	 Skolforestå.ndare. 

Rättelser!) 
Å .id, 4, 15 J'ud. nedifr. eldr: bedjer lä" beder, 


10, 19 uppifr. e,qa egen. 

13, l st:o:r:Q, svaren. 

26, 2 nedifr. kar har, 
,~ ) 	 26. 12 nppik Lindelivsrg Lindesberr,' 
27, 8 , !raml:r·idrla ) !ramsk1'ic 110. 

3J. 12 nedifr. åtnruter &t-nj,.ta, 
32 . 14 l ef)~tw(le lem7lande. 
35, 14, in, 22 uppif r. aur our. 

, , 16 nedifr. daylg daily, 
37. 4 nppifr. kommer komma. 

11 , Sk1'ifWff skrijvo. 
46, 10 nedifr. I:olpotör ko[pQrtJj,', 
48 , c , uppifr. adeles alldeleB. 
4!1. 14 nedifr. k11Sta hist'MI~ 

lum. 3kall.66, 13 de ":ola 
15,3011: 76, 

J' 61. 15 . uppifr. 15,300,' 79 

tö nll 
fl) PH. grund oJ den skrndsamn o' hvmmeCl korrekturet m!ste JD.!;:l.& r or· 

~rsber!l.ttel~en s.kulle binna blifva fllrdig Li ll årsmöte t, Insmög o stg nAg f[1. };: 
:relaurfel. De rilol t-LS hu.rmed och blJl.1JIl vi om bm.ulgc' öf\·erselJnde. 
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Tacken Herren! 

Tacken Het"rim, 1.t!"Opell hans 'namn.' 

.Vid en blick pli det flydda verksamhetsåret manas 
vi att träda fram inför Herrell, vår Gud , med innerlig 
tacksägelse. Anledningarna derti ll äro si'> många. 
Herren har i sanning låtit siu nåd rikligen tillflöda oss. 
Stanna våra blickar inom gränserna af vårt kära foster
land, finna vi så mycket som uppmanar oss till lof, och 
läte. vi dem fara ölver hafven bort till det aflägsOa 
Kina, sä mötes vårt öga äfveu del' af mänga anled· 
ningar till tacksägelse. Det är derf6r sllrdeles ljufligt 

att efterkomma profetens maning: Tacken Herren I . 
Redan vid årsmötet HIt Herren skurar af v~lslg· 

nelse regn~ ned ofver oss. Hans ande val' i sanning så 
kraftigt nära. Vära hjertan fröjdades och vi egg":des 
till mera brinnande nitälskan för kinesernas frälsDlog· 
För detta tacka vi Herren. • 

Vi hafva haft bönemöten för missionen hvruj e tor'· 
dagsaftoll allt sedan i sept. , då vi fått bedja om själarS 
frälsning i Kina och om rik välsignelse öfv er vära k~rd 
syskon derute, öfver deras utgäng och illgäng blnn 
kinese1'lla och öfver alIt deras arbete. }<'ör detta tacka 
vi H erren. . 

Den andra söndagen i april !ingo vi, med fleZ 
smA. bönegrupper i hufvndstaden och med mänga ~18lA
dana i olika delar af landet, bedja det Herren n 
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gifve. våra missionärer fast fot i Shensi och om en 
kraftig väckelsens ande ofver hela provinsen. Ifriga 
bönerop uppstego ur mänga hundra hjertan. Vi veta 
det. De kunna ej blif"a obesvarade. Gud skall gifva 
det ombedda. Vi fröj das derö.t och tacka Herren. 

Intresset för missioneu i Kina har ökats betydligt 
bland de troende i vört kllra fosterland under det år som 
gått. l måuget bjerta hnr Herren fätt tända en belig 
missionseld. Personer, som förr voro likgi ltiga för 
Kinll.missionen, brijlDa nu af helig nitälskan aLt främja 
och understödja densamma pli det sätt de kunna. För 
detta tncka vi H erren. 

Herren har gifvit oss ilere nya medarbetare (om
bud), som med fröjd medverka till kinesernas fräls
ning. Och de ombud, som under f(lrra liret invaldes, 
hafva i allml\nhet nitiBkt verkat för att väcka intresse 
ior Herrens verk i Kina. För detta tacka vi Herren. 

Flere bröder och systrar, som Herren fö rt i vår 
Väg, tro vi att han skali sända till Kin a. För detta 
lacka vi Herren. 

Bidrag hafva influtit sä rikligen till missionen, att 
ingenting fattats. V ära bröder och systrar hafva fdtt 
aUa sina behof uppfylda och det så härligt, att .det 
blilvit mer ~n 12 korgar öfver. För detta tacka vi Herreu. 

Under året hafva vi fått utsända 4 missionärer, 
2:ne b"röder och 2:ne systrar pä missionsfältet. Hen·en 
ha, pä ett särskildt sätt vederqvickt deras bjertan och 
~"lPlt dem under arbetet med det svåra språket, och 
" "ro sannolikt nu pil väg bli Shen01 för att för

enlflt Slg med v1\ril syskon der . För detta tacka vi 
erren. 

k Vid vårt årsmöte låg syster Hallin sjuk i smit!
d°PPDrna 1 y nng·chau. Herren räddade henne ur 
hlidens käftar och återstäIde henne till helsan. Nu är 
~n np!?e i Shensi bland syskonen. H erren har fört 
\llf~': dlt, och syskonen äro ~lada att hon kommit dem 

'Jelp. För detta tacka VI Herreu. 
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Likasä bar Herren fört broder Tjäder upp till 
Shensi. H~n lemnnde spräkskolan i Ganlcing i apri l ocb 
uppnädde Uin·ch'eng den 11 juni efter en lycklig resa. 
Han vistas nu i 'l'ong-cheo:fu, en siar stad i Sbensi, till
sammans med en infödd broder för att öppna. denna 
stad fö~ evangelium. För. detta tacka vi Herren. 

Vära syskon }<'olkes vara en' tid utsatta för förföl
jelser. För dem som l\lsk~ Gud samverkar o.llting till 
godo, sä att vi vilja tacka Herren äfven för detta. 
Säkert· är att de ej blifvit sämre .missionärer föl' de 
svårigheter de baft att genomgä. Ocb vår Gud har 
bevarat dem, sä att icke ett bär har fallit af deras 
bufvnd. ~'ör detta tacka vi Herren. . 

Trots motgängar i ,erksambeten hafva de ej fällt 
modet, ej uppgifvits, ulan varit· frimodiga och jublat 
öfver det evangelium, som nr en Guds kraft till fräls· 
ning för bvar och en som tror. För detta tacka vi 
Herren. 

De hafva haft många tillfällen att utså lifvets ord. 
Flere själar bafva varit påverkade af sanningen ocb 
bland dem några verkligt sökande själar. Hari som 
begyn t ett godt verk, ban skall också rullborda det. 
För detta tacka vi Herren. 

Tacken HelTen, ty han är god, ocb hans nåd varar 
evinnerligen. Tacken alla gudars Gud, ty hans nåd 
varar evinnerligen. 

Utropen hans namn. 

Utropen, beter det. Det är således ett stort namD
Det skall utropas bögt och tydligt. Och detta Icke 
blott af en och anna n, nej af många, af härolder. De~ 
är sä mänga, mänga som behöfva höra om det, OC 

dericir skall det ropas ut. H vad är dä detta för namn? 

Ack, vet du det icke, hör det dlL Det är det kära 
Jesusnamnet, frälsarenamnet, det namn som nr öfver 
alla andra namn ocb lör bvilket alla knän skola böja 
sig, deras son, äro i himmelen, pä jorden och under 
jorden. 

H vem skall utropa detta namn? Den som ~ser 
vatten med fröjd ur frälsningens brunnar, den som har 
(l~n helige Ande och har blifvit kallad till ett Jesu 
Kristi vittne. Till sådana beter det: Prediken evan. 
gelium för hela skapelsen .. 

Hvad drifver oss att utropa detta namn? a) Kär
loken: Vi älska detta namn. b) Det vatten vi druckit: 
net vatten, som jag skall gifva honom, skall blifva i 
bonarn en källa med springande vatten till evinnerligt 
lif. c) De väJgerningar vi rönt af Herren: Jag vill 
hetala Herren mina löften. Jag vill predika ditt namn 
i den stora församlingen. 

'För ' bvem skall hans namn utropas? För alla 
folk, slägten och tungomål. För bela verlden således, 
för en död kristenhet ocb för en sjunken hednaverid. 

Hvarför skall bans namn utropas? , För att en 
döende och försmäktande verld skall vinna fr!llsning, 
ty de.t är frfilsning, förlossning och bopp i detta namn. 
Det är sålunda värdt att utropas. 

Kära Guds barn, blifven då bärdlder som utropa 
hfllls namn till frälsning ocb bopp för andra, der 
I gäll fram om dagarna. I vördade gamle, som stån 
~~ra grafvens brädd, samlen edra krafter och utropen 
' UUIS namn. I kära unga män ocb qvinnor, .utropen 
~s namn I .Ropa ut och spar icke!. Och l, al. 
I de Bmå barn, utropen äfven l bans namn. Det 
lILAste ropas ut. Om vi tiga, skola stenarna ropa. 
J::!om oss då alla hjelpas åt. Lätom oss i korus utropa
l4ln sbamn, ty det är icke något annat namn under himme
Irais land menniskor gifvet, i b vilket vi skola blifva 
bo ta. . Låtom oss ropa u t hans namn, så. att det 
ak~ till verldens yttersta gränser, ty i hans namn 

a hedl1ingarnn boppas. Lätom oss ropa ut bland 
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bedningarna att Herren är konung, att vår hjelp är 
bans namn. 

' 1. 	 Ropa ut bland hednafolken, att väl' Gud är kung! 
Ropa ut! Ropa . ut! 
Ropa. ut till hvarje men'slta: Kom, stäm in och sjung ! 
Ropa ut! Ropa ut I 
Ropa ut med helig vördnad, att han segra skall 
Ocb 	 med fridens milda spira stym verlden all! 
Ropa ut med jubeltouer, bu.r än böljor slå, 

Att hån tronar öfver vattnen i aH evighet ändå. 


2. Ropa ut att kungaspiran är i J esu hand ! 
Ropa ut ! Ropa ut ! 

Ropa ut till hvarje men'ska : Slit din bojas band! 

Ropa ut ' Rop. ut! 

Ropa ut ibland de sorgsna, att han lefver än ! 
Ropa ut ibland de trötta: Han är eder vän! 

Ropa ut ibland de fallna: Han er frälsa kan! 

Ropa ut bland dödens fångar: Han ock döden öfvervann! 

3 . . Ropa ut bland hednafolken om hans kungapl'akt ! 
Ropa ut! Ropa ut! 
Ropa ut för bvalie men 'ska om hans leärleks makt . 

. Ropa ut! .Ropa ut! 

Ropa ut på alla vägar i ditt eget land, 

Låt det skalla öfver hafven 'bort till fj errall strand ! 
Likt ett bnls af mång. vatteu klinge sångens ljud, 

. Till dess jordens alla slägteu st.ämma in och prisa Gud! 

YTTRANDEN 
AF FRAMSTÅENDE ARBETARE I 

HERRENS VINGÅRD. 

I 
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yttranden 

af framstående arbetar e i Herrens vin gård. 


Vänta stora ting af Gud. 
Vllga stora .ting för Gud ! 

W. Gar,y. 

* • * 
Om jag tänkte någonting skulle hindra mig frän att 

dö för Kinas frälsning, så"skulle denna. tanke krossa mitt 
hjerl•. 

. Samu,l Dy,,.. 

"" '" *' 
Vlsst h:i.r Sverige mycket godt att bjuda mig framför 

Abe.."is inien, men jag lä.ngtar dit ut igen , J a,g vill lefvo. 
och dö derute. 

L undahl. 

* '" "" 
Det är min fulla öfvertygelse att, om Kristi försa.mling 

vore hvad hon borde va.raJ så skulle icke 20 år hiUDS. 
förgå, innan korsets evangelium blefve predikadt för hvarje 
menniska på hela. jorden. 

Mis~ionsveteraoen U. Calhoun, 

:1' ~, 
~, 
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0, det är ett härligt ~erk! 

Jag haJ' icke för vana att intala unge män att egna 
sig ät missiousverketJ emedan jag har en verklig afsky 
!.ör mennisko-inspil'erad e missionärer) men jag kan icke lä.ta 
detta tillfälle gå mig ur händerna utan att berätta för eder , 
unge män, som bereden eder för predikokallet, att jag 
Reka.r Gud uppriktigt och innerligt att jag är missionär. 

Jag har aldrig ängrat det steg, som jag tog för mänga är 
sedan, tvärt emot mina bästa vänuers eftertryckligt uttalade 
önskningar; och om nritt bjerta brinner af någon ,innerlig 
åatundan, så är det den, ' att det måtte beSkiras mig att 
l.rv.. och dö i arbete och lidande fö r Kristus bland hed
ningarne. 0 , det är ett härligt verk ! J ag känner intet, 
som kan jämföras med det, som är så verkligt, så Degen· 
Ilyttigt, sä apostoliskt, .så Kristus-lik t. Jag vet intet arbete 
som bl'ingar Kristus så nära själen, som ställer menniaknn 
i et. sä fullkomligt beroende af Gud och som sI. uppen· 

'harar det verkliga, det härliga och det gudomliga i det 
Mm, gamla evangeliet. Och tänk sedan på värt höga 
~y ft<lJJlål! Vål·t rop är: Kina för Kristus ' Indien för 
Kritl,tu8! Ved den för Kristus ! Tänkom oss KiDa och 
dosa hundrat~ls mill ioner 8:18om blifvRnde vår Herres o,ch 
hans smordes', Det ligger nägonting st.orartadt i denna 
tank!), Fins det ingenting eggande för själen i denna 
nlaigt? Är icke detta ett hjeltedåd, värdigt församlingens 
8t6rgf.a, ansträngniDgar och de ädlaste krafter af de mest 
~~fv:ule bland eder. Och tänken sedan på den outsäg. 
~" f~rml&.nen och äran ~tt hafva del i ett verk, som är 
~nldt att . få en eä härlig utgång, 0 , nnge mä.n, tänken 

Il:' dotta ! Öfvervägen salten grundligt ! Och om du för
~er Herrens röst och han bjuder dig a.tt gå, så tag 
~gt upp korset och gå äatad, och du skan aldrig upp
\rä~~' att tack,il. väl' ,H~rre Jesus Kristus, att han räJrnat dig 

Ig att bbiva mIsSIondr, 
GrijJith John. 
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H vad är missiollssilllle 1 

R vad är missionssinne ? Ju det ett vanligt intresse 
eller nägot slags deltagande i allmänhet lör bedningarue, 
bemma och i utlandet? - Är det en kall ocb beräknande 
kärlek för dessa millioner olyckliga, som hafva så länge, 
ja, o.lltför länge försmäktat i syndens och dödeus mörker? 
Nej, min vän, ett sådant sinne skull e aldrig kunna omvända 
v6rlden och har aldrig visat sig vara den hemliga drif
fjedern eller kraften i ett sjelfuppoffrande ocb lyckligt lif. 

Det måste vara ktt,·lek, det är sant, mon det måste 
vara den brinnande kärleken, den bängifna kärleken, den 
kraftiga, allt omfattande, allt försakande kärleken . Gif akt 
på missionären, som lamnar sitt hem, sin slä.gt , sitt fäder
nesland och eJ:J.a de beqvämligheter han är van vid, för 
att gä ut till främmande länder, der han är omgifven al 
afgl.1deri och vidskepelse, är utsatt för otaliga faror. R var
för gör ban detta? Är det af ett blott deltagande lör 
deras timliga och andliga väl, som omgifva honom? 0 , 
nej, han gAr ut, drifven af den Kristus-girna och Kristus
lika käTlek , som brinner i bans hjeTta ocb som bokstaf· 
ligen förtär bans lif. 

Det äl' missioIlssinnet, som korsar batvell, SOlll bestiger 
de molnbetäckta hergen, som genomtränger de mest aflägsna. 
trakter och 80m seglar rundt omkring verlden, om det ock 
blott vore får att frälsa en enda själ. Det är missions
sinnet, som kan inandas den giftiga pestlufteD, soro b~r 
tunga bördaT, 80m trotsar fiendskapen och som ler åt omÖJ
ligheten och utropar: J) Det måste ske, det skall ske!» 

Det är missionssinnet, som uthärdar alla uppoffring~r 
och som dör, om så fordras, och skulle, om det vore l~öl
ligt, utstå hundratusentals dödssätt, för .tt likt sin gudomhge 
föregångare kunna gå omkring och göra väl. 

N u viu jag blott tilJägga, att det måste äfven fiun~ 
gifmiJdhet, ty det kan icke finnas missionssiune, der dp, 
icke nnnes en samvetsgrann Kristus-lik gifm ildhet. 

Alf,·ed GJckman. 
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Trosmelllliskol' , 

Om det endast vore förbehållet englal'De att deltaga i 
missionsarbetet, så skulle det blifva ett ölverflöd af fl·ivil
liga bhmd de heligaste och kraftigaste andarne, men menni· 
Eikol' hafva i allmänhet blott föga tro v~re sig att mottaga 
eller gifva nM, Om vi vilja draga våra medllleDluskor till 
Gud, sä må.ste vi likasom J ohannes döparen vara fyMa af 
den helige Ande . 

Må de kristna följa den helige Andes maningar och gå 
framlit i t ron, i full viEshet om Guds bjelp ocb ledning. 
Allt verklig~ :missiousarbete drifves helt eukelt genom tron 
på Gud. Missionfu·ell ser upp till honom i allt. Det är 

d som bär ansvaret för honom, leder honom, bereder 
väg för honom och hjelper honom i allt. Missionären lem~ 
nar ' sig sjelf, bela sitt arbete och allt han eger odeladt i 
Guds händer ocb. öfverlåter ä-t honom att ordna. allt, såsom 
han anser blist; och all t blir då ordnadt för missionären på 
~tt, sätt, som vida öfvertl'äffar hans högsta önskningar och 
fUrhoppningar . Han vistas hOB sin konung. Konungen uppe· 
hlllier honom i hans arbete, och han är t rygg. Gud är 
h.UB konung, oqh han beskär seger åt Jakob (Ps . 44: 5. 
..Bibelk. öfvers.) 

All Bann tro innehär någonting af dristighet. I (ron 
på Guds . löften och hefallningar väga K riEti stridsmän 
mycket, och de , blif~a icke besvikna i sina f6rväntningar. 
Do gå hvarthelst Gud sänder dem. De försök. hvilket 
~~bete, 80m '. hel ~t, Som Gud gifver dem att göra, ja de gä 
P_~ vattnet, om Hen en befaller dem det . Och han, SOlD 

ga rver tro, skall vittna derom, såsom han gjorde med dessa 
gato.la troskömpal', om hvars trosgerningar hela Guds ord 
har vittneSbörd. Vi bafva aldrig hört tal... om någon 
Bann kristen, sorn ängrat att han blifvit IIlli:?s ionäl', eller 
~? blifVit bee~ilrell i. sitt . rbete, eller som funni t Guds 

ten otill förlitlIga. VI . balva. aldng hört, .tt vänner till 
ll4gon !lli.ssionär ,ä1).grat, att de utsändt honom. lf\'ån apost
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Rvad är missionssiuue ! 

Rvad är missionssinne? Är det ett vtl,nligt intresse 
eller något slags deltagand.~ i al1mänhet för hedningarne, 
hemma och i utlandet? - Ax det en kan och beräknande 
kärlek för dessa millioner olyckliga, som hafva så, länge, 
ja, n.11 tför länge försmäktat i syndens och dödens mörker? 
NeL min vän, ett sädant sinne skul1e aldrig kuulla omvända 
verlden och har aldrig visat sig vara den hemliga dl'if. 
fjedern eller kraften i ett sjelfuppoffrllJlde och lyckligt lif. 

Det mäste vara ~ä'rlekJ det är sant, men det måste 
vara den brinnande kärleken, den hängifua kärleken, den 
kraftiga, .llt omfattande, allt för,abnde kärleken. Gif akt 
på. missionären, som lemnar sitt hem, sin .'31ägt, sitt fäder
nesland och alla de beqvämligheter ban är van vid, för 
att gå ut till främmande länder, deT han är omgifven af 
afgudel'i och vidskepelse, är utsatt för otaliga faror, Hvar~ 
för gör han delta? Är det af ett blott delt.gande för 
deras timliga och andliga väl, som omgi fva. honom? O, 
nej, han går ut, drifven af den Kristus-gima och Kristus" 
lika kärlek, som brinner i hans bjerta och som boksW· 
ligen förtär hans lif. 

Det är missionssinnet, som korsnr bafven, som bestiger 
do molnbetäckta bergen, som genomtränger de mest aflägsna 

trakter och som seglar rundt omkring verlden, om det ock 
blott vore for att frälsa en enda sjä1. Det är missionS
sinnet, som kan inandas den giftiga pestluften, som b~ 
tunga. bördor, som trotsar fiendskap en och som ler ät omöJ
ligheten och utropar: , Det måBte ske, det skall ske!' 

Det är missionssinnet, som uthärdar allo. uppoffriuga,f 
och som dör, om så. fordras, och skulle, om det vore DlÖJ" 
ligt, utstå hundratusentals dödssätt, för att likt SID gudomliga 
föregångare ]mnna gå omkring och göra väl. 

Nu vill iag blott tillägga, att det måste äiven finu'" 
gifmildbet, ty det kan icke finnas missionssmne, der df\(' 
icke finnes en samvetsgrann Kristus-lik gifmildhet. 

Alf,·ed Cock",an. 
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Trosmennisk.ol', 

Om det endast vore (örbehållet enghu'ne att deltaga i 
missionsarbetet, s1> skulle det blifva ett ötvedlöd af frivil
liga bland de helignste och kraftigaste andarne, men menni, 
skor hafva i allmänhet blott föga tro vare sig att mottaga 
,eller gifva nåd. Om vi vilja draga våra medmenniskor till 
Gud, så måste vi likasom J ohannes döparen vara fylda af 
,len helige Ande. 

Må de kristna följa den helige And .. maningar och gå 
framät i tron, i full visshet om Guds hjelp och ledning. 
.Allt verkligt missionsm'bete drjnres helt enkelt genom tron 
på Gud. Missionären BeJ: upp till honom i allt. Det är 
Gnd som' bäl' ansvaret för honom, leder honom, bereder 
v:1g, för honom och hjelper honom i allt, Missionären lem
n •. r sig sjelf, hela sitt arbete och allt han eger odoladt i 
Hnds händer och öfverlåter åt honom att ordna all t, såsom 
han anser bästj och allt bEr då ordnadt för missionären på 
('lIt s,ätt, 80m vida öfverträffar hans högsta önskningar och 
!of1hopprungar. Han vistas hos sin konung. Konungen uppe· 
håller honom i hans arbete, och han är trygg. Gud är 
hans konung, oqh han beskär seger åt Jakob (ps. 44: 5. 
13i1'olk öfvers.) 

All saun tro innebär någonting af dristighet. I Iron 
pl'i G~ds . löften och l,J efallningar våga Kristi stJ'idsmäu 
JnyC'.ket, och 9,e blifva icke besvikna.i sina förväntningar. 
Do gå hvarthelst Gud Bänder dem. De försöka hvilket 
BrbG~e som . hel~t. som Gud gifver dem att göra, ja de gå 
'P ~ va.ttnet, om H erren befaller dem det, Och ha.n, som 
g.Iver tro, skall vittna derom, såsom han gjorde med dessarwa . troskämpar , om hvars trosgerningar hela Guds ord 
iI.t Vlttnesbörd. Vi hafva aldrig hört talas om någon 

Bann kr~teD, som d.))grat att ba.n bli fvit missionär, elle!' 
:~ blif~it besviken i sitt arbete, eller som funni t GndB 
n r..: ot?llförlitbga. Vi h.tv. aldrig hört, att vänner till 
lfl u nllBSlOllär .ångrat, att de utsändt honom. Från apQst, 
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larnes dagar till nä.rvarande tid harva allå sanna mISSIO

närers erfarenhet vari~ den samma. J esus sade .till sina 
lärjungar: ,När jag 'Utsände eder ufanpenningpung ochnmsel 
och skor, icke har val eder något fattats? Och de svarade: 
Intet!, Luk. 22: 35. 

Lälom oss för alltid upphöra med att säga aU vi gifva 
upp 'flågot. Ty vi gifva icke upp någonting genom att 
blifva missionärer. Men vi mottaga '-mycket. Gud g1Jver 
och icke vi. K,·istus gaj upp mycket och vi vunno. allt. Då
vi b1ifva lika honom, kunna vi kanhända gifva upp någon
ting och vi själfva motlaga det utJofvade hundrafaldt. Det 
kristna [ifvet är ett lif af Mn, af mottagande och af gir 
va*de. Samme mästare som sade: l> Bedjen och I slrolen 
få») sade äfven: »Hvilkert, som har) honom skall varda 
gifvet, och han skall hafva (j/ver nog. '~ GifveD J och eder 
skall varda gifvet ett godt mått, packadt, slmkadt och 
tjfverflödande». Samma ord: lIeder skall varda gifvet», be
gagnas vid ~lla tillfällen, hvilket visar oss 'att bedja» är 
siittet >att få; aU hafva är sättet att få .6f ver nog_ och 
,alt gl/va. är sättet att få ,6fverflödande •. 

Om någon tviflar, huruvida Gud har kallat honom till 
detta. a,rbete eller ej , så kunna hans tvifvellätt undanrödjas 
genom ett uppriktigt svar pä tvd. enkla frågor. Den första: 
»Kan jag gå ut?», och den andra: , Vill jag gå ut, om 
Gud sänder mig?» När hjertat är fyldt af tro och kärlek, 
sä försvinna tio tusen svårigheter och hinder ögonblickligt, 
och menniskor· blifva villiga, ia, trängta efter att få göra 
allt, hvarigenom Återlösarens rike kan hlifva fÖl'härligadt 
och röna framgäng på jorden. 

Robert Clark. 

Dr. Li"vfngstone, 

»Min J esus, min kOilUng, lnitt Iif, ulitt allt, jag leIU~ 
nar mig åter till dig., . 

»Ingenting jordiskt kan förm! mig att i förtvtflllJl 

'gifva upp mitt arbete. J ag hoppas på. Herren, min Gud, 

och går framå.t», yttrade d:r Li.vingstone. Han fullföljde 
äfven sina forskningar, men slutligen var den energiske 
mannen alldeles bruten. De hade uppnått Dala, och som 
han icke kUllde fortsätta, bygde hans följeslagare en hydda · 
och lade honom under dess skugga. Följande dagen lll.g 
han stilla och g jorde endast några frågo·r. Morgonen. den 
4: maj 18 73, då haDs vänner komma in till honom i da.g
gryningen, brann haDs ljus fortfarande, och han knäböjde 
vid sin säng med sitt ansigte nedtryckt i kudden. Hnn 
hade dött, tvifvelsutan bedjande, såsom han bruka.de for alla 
han älskade och för detta kära. land, som h(Hl offrat trettio· 
tre år af sitt verksamma lif. 

De rader, som han nedskrifvit i sin dagbok på sin 
sista föde18edag under sitt äfventyrliga lif, afslöja på en 
gång hans bevekelsegrunder och det allvar, som präglar hela 
ba.ns .1efnadsbnna : 

»Min J esus, min konung, mitt Iif, mitt allt, jag lem
Dar mig åter belt åt dig.» 

. 0, låt mig bedja ännu en gång för Fidji! . 
Vid John Hunts dödsläger stodo några vänner, som. 

just hade förenats uti att öiverlemna. sin stom, tryckande 
sorg åt honom, som tagel' omsorg om de sina. Då de be

. itl'"'~lrtade den döende missionären, märkte de, huru han fort
{"Or att tyst gräta. Om en stund tilltog hans oro, och han 
tmyftade nästan fÖl'tvi.fladt. Slutligen utropade ha.n: »Herre, 
""'äleigna Fidji! Fräls Fidji l Du vet, att min själ har 
:iiltkat Fidji; mitt hj ärta. har utmattats i arbete för Fidji! » 

Det var ingen sorg föl' hans egen skull, som kom 
d~nne kristne att grAta. Hans evighetsutsigt var en moLn
~l klarhet, och haD hade i säkert förvar sina skatter - SiD 
u~'u och sina barn - i himmelen. Men det var något, 
~m låg han~ hj~rta närmare än dessa. Detta, åt hvilket 
hf1JJ. egnat sm sJäls kraner, skulle han nu lemna. Han 
~:e let:'at för Fidji, och hvalje hans t~nke, önskan, ~Y~ 

.t""fvan hade länge gått upp l detta - Fld)ls
otnviln.delse. 
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Sed.n nägra veckor hade .han blifvit tagen frAn sitt 
arbete, bans röst lörstummad och bans band kmftlö~. Lik
väl uppbörd. ban aldrig att bedja för öns befolkning; men 
UD skulle !ifven baDs böner Dpphöra. Aldrig förrän då 
hade han känt, huru Fidji h.de blil'vit ett med hans lif. 
Ocb i denna ytterliga svaghet arbetade ocb kämpade anden 
inom honom med denna stora börda. De, som stodo om
kring honom, fruktade .tt lå se bonarn alltför uppskakrul 
och försökte att lugna honom. Herr Calvert sade: »Herren 
vet, att ni älskar Fidji. Vi veta det. Fidji ' kristna veta 
det, och bedningarne pä Fidji veta det. Ni har arbetat 
outtröttligt på Fidji, när ni var stark, nu är ni, svag och 
måste vara stilla. Gud skall 'frälsa Fidji. Han håller på 
att frälsa Fidji.» 

Vid dessa ord bier den döende missionären lugnare 
för ett ögonblick, man grät fortfa.rande. Bördan var ännu 
qvar, och hans ande, stärkt af det eviga luvets kraft, ska
kad. den svaga kroppeu, så att han reste sig upp och lik
som leastad. den tung. bördan ned yid korset. Och i det 
han l. ttMe berr Calvert med den ena banden och upplyf
tade den andra - kraftig , ehuru darrande - utropade han: 
»0, lät mig bedj a ännu en gäng för Fidji! Herre, föl' 
Kristi skull, vfllsigna Fidji! Fräls Fidji! F"äls diD. 
tjenare, fräls ditt lolk, fräls hedningame på Fidji !. 

Sedan hau bedit denna bön, låg han alldeles stilla, och 
hane frid rörblel ostörd. 

KOMITENS 

FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA 


HEMARBETE 


l MAJ 1890-30 APBJL 1891. 
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Missionsmöten i Stockholm. 
I. 

I Missionen firade sitt 3:8 drs1'Jlofe Kristi himmelsfärdsdag 
(d. 1 5 maj) i kyrkan vid F Joragatan. 

Kl. 10 samlades en ej så liten skru:a af Herrens vänner 
for att nedbedja välsignelse äfver missionsärernas a.rbete i 
Kina, äfver verksamheten hemma, öfver dagens möte och de 
systrar som skulle afskiljas för miasioul:;arbetet. Efter böne· 
mötets slut kl . 11 a.fsjöngs den bekanta psalmen: lIl Hela. 
verlden h'öjdas Herren ', hvarefter kapten J. Ablberg med 
ledn ing af J esu sista ord på jorden till sina lärjungar, 
lYIatt. 28: 18 , 20, he!sade mötesdeltagarna väUcoUlna. J_ifligl 
ooh klart påminde talaren om J esn s tora. makt, om bans 
kärlek till oss' och den DM han sä gerna vill 'bevisa oss; 
den att göra oss till sina lyckliga barn, hval'efter vårt upp
drag sedan blefve att sprida ki;unedom om denna kärlek 
ocb nl1d till de många, som derom ännu intet veta - hemJDa 
eller ute i Kina, allt efter som Hen'en finner föl' godt, 
J esns är med alla dagar; vi bafva endast a.tt utföra hvad 
ban bjuder, 000 han sjelf skall se till att kraft blir oss 
gifven ocb hans namn blir äradt och förhärliga.dt. 

Härefter gjorde selueteraren några utdrag m· årsbe
rättelsen, som påminde om Guds stora t.rofasthet 0(:11 -väl
signelse rmder det flydda äret. 

Komminister G. WilUm höll nu föredrag Mvet" Joh. 
17: 24-26 och yttrade dru·yjd bland annat: 

Är det någoD, som har hjerta. föl' menruskors barD, sA 
är det Herren Jesus ! Jordiska. vännerS bjertan kuuII!). 

visserligen öppnas, men de kUlllla ock tillslutas; J esu hjert"-Il. 
aldrig I När ett barn lemnar sitt hem, säga föräldrarna 

ofta, och det med rätta: Välj CD god vän, din framtid 
kan hero derpå! Och säg, kära själ , längtar ej du. äfven 
efter en väri, som du knll kasta dig på, ät bvilken du kan 
anförtro allt, allt? Jesno. är och vill blifv. denne vän. Välj 
honom, han har länge se' n valt dig! Du ska11 aldrig be
höfva angra det. Vår vilHärd ligger honom om hjerlatl 
Vårt kapitel visD,1" oss i början, underligt uog, att Jesu 
egen välfärd läg' honom om hjertat: »Fader, fÖl'härliga din 
Son». Men l.lled detta. Sonens förhärligande val' lärjnngarnes 
innerligt förenad, vi se de t af hans bön v, 21- 23, och 
icke blott lärjungarnes , utan hela. vel'Idens välfärd skymtar 
fram ut,i denna bön. Jesu härlighet skall blih·a vär här
lighet I - Huru mycket ligger ej i detta lilla ord /ut'-/ighet. 
R,'em kan och vågar t.o.1a derolU n·u i det är och förl)lir 
dock något stort, som J esns vin gifva sina lärjungar! Jesus 
vill! Han beder icke hä.r, sJ~e din vilj e, utan; jag vill! 
Hans bön har skiil för sig, hvarföre den måste uppfyllas. 
För det 1 :sta, »enleda.n du har gifvit mig des8a. och för 
d~ 2:w,a. :temedan du ha.r JJ.1skat mig. _ - När du har 
gifvit mig dem kan dn ej anDat än göra så, att jag får 
dem aUa med mig. - alskade! En fråga: ' är du gifven 
rlf Fad,.." åt Son"" r, Och har du blifvit lös, hlifvit HelTena, 
Bä stanna ej; löp uppåt och hemåt. Skåda efte.. den här. 
lighet, som väntar dig, och efter Je&'Us! Se på J esus, och 
QUI du sel' stadigt på honom såsom i eu spegel , så skall 
b"". härlighet meddelas dig, 2 Kor. 3: 18. Se uppåt! 
Ulver jorden I Och Gud skall tillsamman med sin Son fora 
([.ig säkert hem; icke släpa dig, utan bära dig, om så be. 
h~h>es. Kom ihäg Es. 46: 4. Liyg i Jesn fawn, och det 
~. hem. H al' du legat del' femton år , ligg qvar l Han skall 
a.t Im:et göra ett bannhel'tighetskäril, som kan a.nvändas 
~l att bära ut välsignelse, om det så gäller, till de mörka 

oden. Och måtte Herren få sända ut många sltördemän. !::'Ul. öppnas på alla håU, skördetiden är inne och Jestt 
komst för banden. 

h net är därför så vigtigt att vi sjelfva blifvn välsignade 
~ så göras till välsignelse for dem som fjerran ä ro, att 

.5 dessa måtte fä del af Kriat i härlighet. 
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H'ärpå följde invigningen af de utgående mlSSlOIlS

systrarna. Sekreteraren talade dessfbrinnan om .Jesu .fattig
dom och ringhet - 1 Kor. 8: 9. Jesus älskade' oss mycket, 
outsägligt mycket, I sin kärlek tog han vår fattigdom, 
vår ringhet, vår krankhet och sveda på sig och gaf åt oss 
i utbyte sin rikedom, sin härlighet och sin g lädje. Han 
bIef fattig för vår skull, att vi genom hans fattigd om skulle 
blifva rika. Sådan var hans godvillig het. Och rika. och 
lyckliga hafva vi i sanning blifvit. Vi äro barn och a1'f
vingar till evig härlig~,et och ära och fä motse en evig 
glädje, D.rför måste och vilj. vi ",beta för .tt andra skola 
komma till samwa lyckliga ställning, till bvilken vi genom 
Guds Dän kommit. Då vi gifva hedninglJ.rne evangelium , 
skola de komma dertilL ' 

Vidare framhölls Guds kärlek och vishet, i det ha.n ut. 
vä.ljer det svaga for utförandet af sitt verk på. jOl·den. Han 
gör detta för att hans namns ära måtte bHfva så. mycket 
slön'e, Till sist stäide taL nAg.'a stärkande och uppmun
trande o.;d till de utgående systrarna. 

Missionä.rerna erhöllo nu såsom minnesord af kapten Ahl
berg E~, 26: 4; .f d:r H. Berg Uppb, 2: 10, af kommi· 
nister Willen l Mos, 28: 15; .f d:r G, Berg 2 Tess, 3: 5 
samt af Joh, Palmqvist Uppb , 22:'19. 

, D:r H. Berg .fslöt nu fBnniddogsmötet med ett kortare 
men g ripa.qde anförande. utgå.ellde från.Tesu ord i Matt. 20; 6, 7: 
'Hva,rjöre sMn r Mr hela dagel! fåja'nge ? De sade tia h()nom: 
Emedan ingen har legt oss, Då sade han till· den>: Gån 
ock r "ti vingården, och hvad skäligt ar skolen r jå, 

AfskedslUöte för de ntgående miss ionä.rerna hölls på 
samma lokal kl. 6 e. m. Det öppnades medels afsjungande 
af den bekanta sången: .SIå "pp, stå upp for Jesus, dn 
korsets kämpatrupp l>. Följde så tacl<sägelse och bön. 

Rapten Ahlberg talade derefter om vigten af att v"", 
ledd, verkligt ledd af Guds Ande, om vi annars äro födda 
ofvanefter. V i hafva. att gå raka 'vägen, som Guds A.nde 
visar, och då skoln vi fin na att vi komma rätt och få fröJdas 
åt att hafva uträttat Herrens befalIDingar. 

D:r H , Berg anförde Matt, 5: 14: .r II.nm. verlde"' 
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ljus, . Ljus äro ej afsedda till prydnad" utan till att lys.,. 
men alla ljus äro ej afsedda att lysa på ett ställe. He.rrens 
mening är att verldens ljus skola lysa äfver hela verlden. 

Kammarherre von HoJst ci terade Jer. 1: 9: »8i ja-!J 
viU lUgga mina ord i din '/tun., Alla som äro födda af 
Gud äro kallnde a.tt vara .Tesu Kristi ~'ittnen , och sjelf ett . 
vittne vill jag på det luaftig8,ste frnmbållR det eviga. lifvets 
verklighet, 

D:r G. Berg frin Nässjö talade innerligt till systl'::t.l'Da, 
Bom skulle ut på missionsfältet, och till alla , utgående från 
2 Tess, 3: 5, 'Herren sfyre edra 7~'ertaJl till Guds kll.rlelc 
och Kristi iålanwll, 

HandJ.. A. Pettersson, Linde, betonade huru stora fräl s
ningsrikedomar vi hafva i Kristus med Kristi ord: »Jag 
hllr ko",mit på det att de må llajva lifoehkojva ~fverncg " 
Bilsom grund, 

Komministm' Wi1len ta lade ötver ol'den ; H Ii'}' lir tinnu 
"nu. Apotekaren Niklasson stäido med anledning af 1 Petr. 
~: 21. .I ären kallade att efterfölja Rristi fotspår . eD 

!ll1lerlig uppmaning till alla, som voro inne på vägen, att 
följa .Tesus troget och vandra i hans fotspär. 

Sekretera.ren läste derpå tvänne bref från missionä.r 
E, Folke, hvarefter de utgående missionärerna fingo till. 
1i11le att taga afsked och säga några minnesord , De 
~Jttde några hjertliga ord ,hvar, och lenmade fröken JanzoJl 
P., 32: 8, fröken Prytz 5 Mos, 33: 27 och fröken Löwen
adler Luk. 19: 40 'silsom afskedsord, ' 

En härlig syn företedde derefter den till tl'tingsel fyJdn 
kYl"kn.u , då. sekreteraren fl'amstälde den h-ägan, om de för. 
samlade ville genom Att räcka upp händerna vis:t l;\tt det 
~~ en hj elptrupp hiiIhemma, som hade på sitt hjerta att 

.'.re. för dem som äro i striden. Det var i sa.nning dj l1l)t:ltande 
. att .~e de m~gR. händer s~m .~ppräcJctes I ~.dsom 

~c, 13n tIll ' vannernas mtresse och förboner. Så sandesn:Rll illgar till syskonen i Kina och till bröderna i London. 
ko Il ~~l'U , min~esrika du-?en _afslöts derefter med 'bön ~f 
cIulQn~niBter Wlllell, och till Sist uppstämdes sången; Vll1 

Qli'ita mig der hemma etc. 

•" • 
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II. 
Söndagen den 7 dec. VOJ' et t missionslllöte anordnat i 

bllfvudstndeu till främj ande af intresset för Guds verk i 
Kina. Mötet, som hölls i h..-yrkaD vid Floragntan, började 
kl. 11 f. m. med eu tross täl'ltande predikan af d:r Berg. 
Talaren valde till text de för missionens fraJDgång löftes
rika orden i Es. 55: 10-13. Föredraget omfattade föl
jande punkter. 

1). Onlels mliktiga k,.~rt till att omskapa oc" fö·mya. 
»Det skall icke vända t illbaka till ru.ig fMö,ngt, utan göra 
hvad mig täckes och hafva framgång i det, hval'till jag 
l1t.9änder det.» 

2). Missi~"Mernas lycka. •Ty med glädje skolen I 
utgå och med frid skolen I varda ledsagade. Bergen och 
högarne skola för eder utbrista i juhelsång, och alla mar
kens träd skola klappa händerna.» ,Talaren bade fu nnit, a.tt 
ulla tl'ogna missionärer utgingo med glädje. Skilsmessa.n 
från anförvandter och vänner kan förorsaka en ti llfällig 
smäda, men i hjertats djup rMer gläd je. Och d!. de komma 
hem till sitt fosterland, längta de tillbaka ut på missions· 
fältet. 

3). Förandringrn på missions/altel. ,I stället för 
törn~ sJmll cypress uppvåxa och i n~isslfl,ns ställe skall 
myrten uppväxa, och det skall vara för Herren ti1l ett 
evigt tecken, som id,e skall utplänas. ~ 

Härert~l' predikade pastor C. Hanseu, Evad, Som utgick 
ifrän dagens högmessotext Luk. 17: 20-30. Tillkom.m, ditt 
,'ike var tolnrens ämne. Offren och allehanda bild verk 
gamla testamentet pekade hän mot ett Guds rike. D etu: 
rike kom med Kristus. Det var så ringa och oansenligt l 

sin begynnelse. Himmelriket är likt ett senapskorn, SOUl 

en man tog och sådde i sin åher, hvilket ·väl är miDdre 
ön andra frön, mon när det har vu.....at upp är större äJl 
nndra kryddväxter och blifver ett träd, sA att himmel~S 
fåglar bygga sinn nästen på dess qvistnr. Kristi rike 3r 

deticke färdigt på eu gång,. det utvecklas så smån ingom, .
måste halva sin förberedelsetid, hindren måste uudnnröd] fls. 
Men under det tusenåriga riket skoJl det framträd a i kraft. 

Såsom skäl för lllissionsnrbetet'9 bedrifvande framsttiide 
tahu..n; l ) .J esu befallning: Gören alla folk till lärjungar. 
2) Hedningarnes nöd och stora bebof af evangelinm. 
Om l'esultaten icke alltid blifva så. storslagna, så finge man 
ej fälla modet utan ihågkomma, att en själ tir mern värd 
än allt silIver och guld . 

Löjtno.nt Dillner ruslö\ förmiddagens möte med bön . 
Kl . 6 e. m. höll missionssekreteraren J os.ef Holmgren 

.tt mis"iollsföre,hag utgltende ifrån orden Es. 53: llo 
Derför att han, sjitl har a,·betat, skall han se och. mllt/as. 

Härefter kom ett trösterikt föredrag af inspektor Job. 
Hedengren, Hjortsberga, öIver Es. 40: 1, 2, 9, 30, 3lo 

Kapten von F eil itzen uttalade en önskan att , helighet 
lIerranom:D måtte stä skrifvet i hvarje hjerta och afslöt 
mötet med innerl ig bön om väls ignelse till det ord, som 
u.uder dage'u blifvit Iltsådt. 

III. 
D:r E . Berg bal' hlUlit tvänne missionsföredrag i huf~ 

vlldsoo.den : ett å K. F. U. M., Kungsgatan 2, och ett å 
rkss filial ä Söder. . 

I V. 
Sekreterareu har likaledes hällit lllissionsföredrag el 

K. ]f. U. M., Kungsgatan 2, och i Immanuelsförsamlingen. 

v. 
Under janua.ri hölls en missionsfest af mera privat 

kal'wkter för Kiunvänner. Omkring 120 personel' del
to~ i den. Inga föredrag förekomma, utan upptogs tiden 
mad tackSägelse, bibelsamt.al! bön oeh sång. En innerlig 
~roderlig ande rådde, och samvaron kändes på allt sätt 
gUHtg. Herren uteblef ej med sina välsignelser, utan lät · 

0Iu öfverflöda till oss. Hans namn vare pris och ära! 

VI. 
rör J. ~ars höll syföreningeu, Som i hllfvudstaden arbetar 
ko ~IDISSlonen sin fÖJ'säljning. hvarvid föredrag höllos a.f 
badnut61edamötel'Da för icke set fä åhörare. Mänga böner 

6 Qppsändts till Gud om välsjgnelse äfver försäljningen, 

http:bibelsamt.al
http:janua.ri
http:L�jtno.nt
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och de blefvo ej ohörda. Herren uppmuntrade de kära 
syatrarna myck et. HelTen gjorde vida utöfver alla for
väutnillgnr. Herrens Ande var hela dagen så IjuBigt nära. 
FÖ1'säljnlngen inbragte cirka 950 kronor, hvartill kommer 
värdet, omkring 600 kronor, af en större tafta i olja, skänkt 
af en känd SVBDSk djurmålare. 

VII. 

BönemMen för missiunen hafvG hållits bvarje torsdags
alton i kyrkan vid Floragatun allt sedan i septembeJ'. 

Dervid bar man i allmänbet gMt sr. till väga, att först 
nägot Guds ord lästs och nägra ord y,tTOt. öfver det läst. 
med anslutning till missionsarbetet. Derpå hafva följt med. 
delanden från missionsfältet och bön för missionärerna och 
för Kinas frälsning. 

Vi hafva redan fått skörda välsignelse af dessa möteI;l., 
och vi vänta att skörda sådan i RnDU högre grad. Förr 
HU de ropa vill jag svara, och medan de ä.nnu tala vill jag 
bönhöra, säger Herren. 

Missionsmöten i landsorten. 

För systrarna Anna Janzon, Frida Prytz och E. Lö
wenadler böllos afskedsmöten i Södertelje, Tranås, Nä.ssjö, 
Jönköping och Göteborg, bvilka möten enligt ingäuguo 

undeuättelser varit till stor glädje för missionlivännerll El. P~ 
de nämnda platserna. Så skrifver en broder frän Tranås: 
.Först och främst tack för det kärn besök af våra utgäsnde 

missionssystrnr, som vi fingo emottaga Pingstaftonen ooh 
tpingstdagen. Gud välsignade oss så rikligt, Bå att vi vore rigtjg
 

fylda af fröjd ocb den belige Ande. Vi jublade i v.'" 

själar. Blida dagarne var mycket folk samladt å mi.sions

. buset. Br. G. B. var älven hör. ,Han och jag bjelpteS 

lit att tala, och sedan afiade vårp. kära systTar korta trOs' 


tacka3 Dlwtlofriska vittnesbörd. - Folket häT äro mycket 

flir deras besök. " Äfven från de öfriga platserna. mottog<> 

vi. liknande skrifvelser, 
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Missionär Axel Hahne nttryckte en Bnskan att före 
airesau till Kina fä göra ett besök i bemlandet för att bli 
mera känd af missionsvännerna. Komiten ut frågade sig mr 
;Bl'oomhalls. selo"eteraren i China Inland Missionen, räd, 
hvilken tillstyrkte Hahnes hemresa. Han fick således 
reSe. hem. Under en och en half månad !"este han om 
kriug i mellersta och södra Sverige och höll föredrag 
på. följande pla.tser: Säfsiö, Wexiö, Alfvesta, Kn.rlshamn , 
Ronneby, Kristianstad, Hessleholm, Höör, Eslöt, Malmö, 
Landskrona, Halmstad, Hvetlanda, NäBsjö, Jönköping, Gl'enna, 
Ostanå, Hjo, Skara, Lidköping, Marieatad, Karlstad, Fageräs, 
Linde och Kumla. 

Broder Habne emottogs mycket hjertligt af missions
vännerna hvart han kom, och många uttryckte sin glädje 
öfver .tt få göra personlig bekautskap med honom. 

Sekreterarens resor i landsorten , 

Sekreteraren hn.r under det gångna verksamhetsåret 
mretagit längre och kortare resor till landsorten och hållit 
missionsföredrag på följande platser: Hedemora, Sala, Gu
.taf~berg (i kyrkan), Oden,.la, Köping, Arboga (i stadens 
kyrka) , Örebro, Halsberg, Motala, Vadstena, Skeninge, 
Ödeahög, Linköping (i S:t Larskyrkan), Eksjö, Forsertun, 
S~ajö, Hvetlunda, Holshy, MarieIund, Nye, KOl'sherga, 
Vex.lö, Alfvesta, Karlshamn, Ronneby, Christianstad, Hess
lobolm, Eslöf, Malmö, Landskronu, Halmstad, Göteborg, 
Alu1gaås, Grenna., Östanå, Hjo, Skara, Lidköping, Marie
BUtd, Nom (i kyrkan), Fornaboda, Linde, Sigtuna"· En
MpiJlg (kyrkau), Kristinebamn, Skarped, Stäpalors, .Sunds
~ik, .Askersby, Tomtbult, GetkälTI, KarlBtad!'Ku~la, Or~~l'o, 

ofata. och U psalu. Förudragen hafva varlt tall'lk t hesokta :m ähörda med en uppmärksamhet som ådagalagt stort in
eSSe för Guds verk i Kina. Kinas hesökelsetid är san

-UgCll för handen, och Herren kallar sina barn men i 
'It.rt. land att energiskt taga del i dess evnngelisationsarbete. 
..t., J{?l!litl>n beder att få uttrycka deu varma.te tncksä-

G tIll allA kära missions vänner, som samarbetat med vår 

http:varma.te
http:Oden,.la
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sekreterare under haDs resor och visat honom sä mycken 
vänlighet och hjelp. Herren välsigne en hval' af eder och 
löne eder lör hVlld I balven gjort. I hnfven sätt åt eder 

rlittflird ighet, och I skolen skörda i mån af nlld. 

Komiten 

Ingen förändring har under det flydda vel'ksnmhetl:l
året egt l'um inom komitkn, utan äro komiteledalUöterna de 
samma som vid förra årsmötet, näm ligen Kapten John Ahl· 
berg, ordförande, Doktor H . Berg, vice ordförande, Löjtnant 
H . Dilloer, Kapten O. v. Feilitzen, skattmösInre ocb Josef 
Holmgren, sekreterare. 

Tjugutre sammanb.'äden hafva hällits. 

Ombud i landsorten äro: 

Handlnnde Magnus Berg, Ödeshög ; Dokwr K. Bergh, 
Tranås; Skollärare P . E. Blomström, Mårdshyttan, Nora; 
Kyrkoberde C. A. Carlson, Normlösa, Hanwrp; Skollärare 
L. FJ'endio, Fornaboda, Lindesberg i Skollärare A. GustaL.,
SOD, Bolsta., Örebro; Pastor Hansen, R varf, Ekedalen ; I n
spektor J . Hedengren, Wikbobolm, Gnesta; Skollärare J. 
W. Hultin, Torswrp, F inspong; Godseg,re K. J. Hult· 
krantz, Björnö, Högsäters hy; Handlande P. JonssoD, Sig
tuna; Boktryckare O. Lagerblad, Karlsbamn; Rädman O. 
Odbner, Mnriestad; Fabrikör J. Odbner, Lidköping ; Konllnl
oister O. A. Ottnnder, Norrköping; Ht:mdl. A. PetterssOD, 
Lindesberg; Kapten H. Ramsten) Malmö; Komminister JOD. 
Sanden , Stengå..rden, Högsjö j Ingeniör E. Therm:enius, Hals
berg; Pastor K. Torin, Janserad; Ingeniör V. Vidm:11'k, 
Helsingborg; K omminister G. Willeo , KUlllla. 

Af dessa halva' följande bröder kallals under året: 
Handlande H. Berg, Ödesbög; Skollärare P. Bloroströlll , 

Märdshyttan, Nora; Kykoherde C. A. Carlsson, NormlöSt': 
Mantorp ; Skollärare L. Frendin, F orn.boda, Lindesbe~ ' 
Pasw,' C. Hansen, Hyarf, Ekedalen ; Skollärare J. . 
Hultin, fl'ol'storp, Finspang ; Godsegare K. J. Hnlt]c}'autz, 

, 

Björuö, Högsätersby; Boktryckare O. Lagerblad, Karlshamn; 
Pastor K. ToriD, J onseredi Ingeniör V. Vidmark, H el
singbol'g. 

Ett al ombuden bar kallats till den lrimnferande för
samlingen i himmelen, näml. Med . Doktor Gustaf Berg i 
JönkBping. Lugnt och fridfullt , som när ett ba.rn inslumrar, 
rosomnade han i tron på sin frälsare den 21 April. D:r 
Berg var en mycket varm missions vän och en nitisk och 
outtröttlig medarbetare i Kinsmissionen. Hela hans själ 
brann af helig nitälskan [Öl' Guds verk bland Kinas folk. 
Det.. 5.1' del'före med stor saknad och sorg vi tänka pä at t 
Lan är borta ur väl' luets. Vi känna oss dock mycket 
tacksamma till Herren f Öl' den t id vi fingo ega honom, och 
lära af hans oegennyttiga ocb hängifna arbete för Guds 
verk. I frid gick han hem, frid har han lemnat efter sig. 
Frid vare hans stoft och välsignadt hans minne. 

Soliga äro de döde som dö i Herren. Ja, Anden sä.ger 
ntt de skola hvila sig ifrå.n sitt arbete, och deras geruingar 
skola lölja dem eftel". 

Missloniirskandidater. 
F lere män och qviallor hafva anmält , att de önska. utgå 

siitlrJln fl1issionäl'el' till Kina. 
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Utsända missionärer. 

Missionen har haft den stOl'a. glädjen att under detta 
verksamhetsår utsända 4 mjssionärer till Kina, nämligan 
August Berg, A..-..::el Hahne, Anna Janzon och Frida Prytz. 
Omkl'ing 21/2 månader före årsmötet reste bröderna till 
LondoD, och systrarna reste dit stra.x efter detsamma för 
att vistas der några månader före afresan t ill Kina, dels 
får praktisk ötning i engelska språk et och dels fÖ l" andra 
oödiga förberedelser , De bodde under sin vistelse i London 
på China Inland Missionens missionshem och fingo der 
erfara mycken innerlig kårlek. Äfven mottaga de all den 
hjelp de behöfde. 

F örsta dagarne i september afreste systrarna Anua 

Janzon, Frida Prytz och Ebba Löwenadlel' från London. I 
Port Said förestod likväl en skilsmessa. Frt'lken Löwenadlel' 
kunde på grund af sjukdom ej fortsätta resa D längre ntEl.il 
aödgades att återvända hem. Hon har (såsom syues tlf 
revisionsberät telsen) återbetalt de medel missionen ut· 
betalt får henne. I medio af oktober ankomlno våra gy
strar till Shanghai. Första deleu af deras r esa var mycket

förbehaglig, men under senare delen hade de storm. Uta,u
knsten af Honkong voro de nära att förlisa. Vattnet slog 
in i maskinrummet och släckte elden i ängpanuan ett p~ 
gånger . Herren räddade dem och lät dem uppnå den 6t~bal 
terlängtade hamnen. Ett" r några dogars uppeh!.U i Sbang 
for tsatte de resan t ill Yangchau, der Ch. I. M. hitr stD 

31 

språkskola föl' de qvinliga missionärerna. Här vistades de 
tills dagarne före jul, då de reste till Kao-iu, der de flngo 
fortsätta med språkstudiet o,.b älven något taga del i v",·k
samheten som pågår der . 

Bröderna Berg och Habne resto ifrån London den 2 
oktober och anlände efter en mycket angenäm resa till 
Sha.nghai redan den 13 nov. Der gjorde också de ett 
uppehåll på några dagar och fortsatte resan till språkskolan 
i Ganking. Herreu bar välsignat vära syskon under det 
hårda arbetet med språket och r ikligen vederqvickt deras 
J~ettan. Det är ett sval' pä de mänga varma böner som 
hlifvit uppSända till Gud lö,' dem. 

I marS skulle de bryta upp Irån Ganking lör att res. 
mot norden till vårt missionsfält och fÖl'eua sig lned de 
syskon ifrån Sverge, som der motse ders-s ankomst med 
I!lfidje. Resan räcker omkring 2· månad",·, och vi lägga våra 
kllr. mi ssionsvänner på bjert.t att ifrigt bedja för dem att 
d. 	lyckligt måtte komma Iram till ruålet. 

Under vistelsen i Shangha,j anlade bröderna. kinesisk 
oh'iigt. Broder Berg sk,,!vel" härom: 

P å Iredagen lörsågos vi med våra runesiska kläder. 
Det ena plagget kom eller det andra, ocb vi hade att prolva 
vAta olika perse'dlar pi samma sätt som soldaterna hos eu 
kompanichef. Der kommer den kinesiska mösiowakaren med 
ailJ n. runda, bjärta mössor med röda knappar, glad åt att 
II. pI. en gäng sälja 9 stycken; der skomakaren med tyg
eko"••, försedda med tjocka sulor al ett slags pappers 
1838131\ och utvändigt en lädersula, samt inga klackar; deg 
tkräddaren med diverse plagg, hvilkas namn är rätt svårt 
~ åt-el'gifva 'på sve~ ska. ~1ell ,innan vi kunde pätaga oss 
.""",:,, underliga kläder, VId hvJ!ka man dock mycket lätt 
:::;:;r sig ocb som äro mycket praktiska, måste dock bar: 
a~ e D komma ocb uträtta SItt uppru·ag. Huru nUgär da 
~ ope.ation? J o, du sätter dig pA en liten stol, krinr 
~l eu knytes en handuk ocb framför dig, på en annan 
a. . står ått handfat med varmt va tten. Ölve. dett·a måste 
lit 	b~kedligt böja bulvudet, hvnrpå barberaren gång på 

gaug genomblöter håret, så att det blir uppmju
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kadt. Derpå rakas framdel en al hulvudet jemte nacken 
f Cen 6ng runat k riDg hufvudet), håret som är leronadt qvar 
I kammas bakåt, och om det är tillräckligt långt, som mitt 
- var, inflätas i detsamma Bn lång svart kinesisk fläta, i 
ändarnB försedd med silkestofsar, så att den räcker ned 

[ till knävecken. I annat (all fastsys den i mössan, som 
\ alltid bäres på hufvudet, inne som ute, undantagandes då 
' det är va.rmt. Har man helskägg måste ronn afraka det

B3mma.. lSåv idt man ej är 30 år, mustascher anläggas. 
De flesta missionäreJ;'na behålla dock sinn. must.n.c.her och 
lripeserno. förundra sig högeligen öfver deras storlek . Deras 
skägg",äxt är nemligen mycket kleu, och med en viss stolt
het ser man dem rycka i några fä . käggstrån . Är huf 
vudet väl rakadt kan man påtaga kliidedrägten, och obe
&lo:i fligt komiskt ä.r det att se den förvandling flere genomgå 
till det yttre. Det händ<er Hera, SOlD det häDde mig, att 
de som varit tillsammans flera veckor dRgligen ej igenkänna 
hvarn.ndra. Men saken .bnr sin a.llvarliga. betydelse. Det 
är ej utan s in mening missionären anlägger dell kinesiska 
beklädnaden. Likt Paulus, som !Br judo,rne blef en jude, 
för dem som vara utan lag j som vore han under lagen, 
för de svaga, som vore han svag (1 Kor. 9 .), så vill ock 
missionären blifva »allt för alla, lör att på .nt sätt fräl" 
llägn:u. Naturligtvis igenkänner jn kinesen främlingen j 
men pä ·s.mma gång tycker han · om, att denne kläder Big 
som han sjelf. För missionärep. är det tidsbesparande, ty. 
alla frägor om de olika ew'opeiska klädespersedl~ne uod
vikas, och penningebesparande, ity Mt främlingar , som re~ 

.\ i det inre af Kina fä betal, betydiie;t mera, om de ej 

j äro klädda som kineser. 

C. 	 ;H. Tjlider 
1 

bröt upp ifrän Ganking den 4 april och styrde kosan IIl0 

Sh.nsi. E an tog den f.rliga vägen genom HODau. Herr<>JI 
bevarade honom från alla {aror, och efter 56 dagars r~ 
'D lände han lyckligen till Uinch'eDg den 11 juni:. t-:I 
resan var mödosam och på. mänga. si~tt beft'ärlIg ar flo 
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att förstå, men Herren lät vår broder erfara s in särskilda 
omvårdnad.. 

Om framkomsten till Uinch 'eDg berättar bl'. T_ följande: 

, Vi anlände dit den 11 juni vid 9-tiden på qvällen. Min 

ledsagare Cban fick snart ffttt i 	en man, som visade oss 
hvar utländing.rne bodde vid Fu-hang-Fugatan. ·Under 
tideD satt jag pI. lasset och bad Gud innerligt, att jag 
måtte blifva till verklig hjelp och välsignelse för väm . 
syskon. Så komma vi fram till stora. porten, och min kÖl'. 
Iwell bultade på väldeliga. . Någon svarade inur!n. Han 
herättade dem, att jag ankommit, och om några min·l.Iter kom 
bl'. Folke ut och tog emot mig. Jag helsade enligt ki
nesiskt sätt (en djup bugning, hvarvid händerna förns till 
S:llDlD.ans ned till fötterna, kroppen intager sin vanliga upp
råtta ställning, dl. händerna föras upp i jämnhöjd med 
ansigtet, hvo.refter armarna falla 	 tillbaka i sitt naturliga 
läge). Sedan jag helsat på fru Folke och vi uttryckt vår 
ta<>ksamhet till Gud ä ömse sidor, att han fört oss till sammans, 
intogs qvällsvard. Strax efter måltiden hade vi ett sär
.iliJ.dt tacksägelsemöte in för Herrens ansigte. Herren hade 
vällsignat mig under resan, och nu 	välsignac:Ie hnn mig vid 
framkomsten. Ära, vare hans uftmn! » 

I vin-ch'eng stannnde nu broder Tjäder någon tid och 
studernde fö,· en infödd lärare. Sedan har baD gjort Here 
miaiioD.'.lresor .med bro Folke. I början af januari vistades 
hatt i Tong-cheo-n, med en infödd broder. Derifrån skref 
han den 5 jan. följande bref: 

Tong-cheo-fu den 5 jan. 1891. 

Broder i en gemensam tro! 

, Min själ är fyld med fröjd i dag, ty Gud är på vär· 
~<Ia! I dec. förra ål·et gjorde jag eD resa upp t ill Piug

fll::,ng- för att der . betala vår ~:pium-n:ediciDräknin~. Hom
låUrn dagen före Julaftonen. Of~~r lulen voro VI alla 4 
lOf8arnman~ omkriDg Guds ord i Uiu-ch'eng. H~rren vo.re 
hj Qch pns ! J esus; försonaren och frälsarGn fröJdade våra. 

ertan, dl. vi ihägkommo hOllOm såsom vid denna tid på 

3 



34 

året gifveo' A.t ved den. Dagen före nyårsaftonen afreste bl'. 
Folke och jag hit öfver till Shensi, qvarlemnande systrarna 
i Uin~ch ' eng for att studera. 

Hår i provinsen SElEa vi förbereda platser för de kOID
mande bröderna och systrarna genom a.tt byra bus pi olika 
ställen i städer och på landet och söka, genom att bo kor
tare tider pä hvarje ställe, göra de infödde vana vid utlän
dingars närvaro. 0, dyra syskon, bedjen särskildt och 
mycket för oss! J ag kommer ' att med en kristen lärare 
söka öppna denna stora stad genom att tidtals bo här och 
studer l,t och dymedelst vänja folket vid »iallg.-reu» d. v. s. 
vid utländingar och deras närvarO. Herrens äl' äran som 
gifvit mig krafter att göra några hamsteg i spräket. De. 
är så dyrbart, då folket börja att förstå mer och mer af 
hvnd man säger, och då man sjelf mera bÖliar förstå. dem, 
Under resan i Shan-sl i decemher förra året besökte jag 
Tju'-o , Ping,..iang-fu och Hong-tong , den sednare stationen 
med öfver 400 medlemmar. Då vi (tjenaren och jag) på 
hemvägen en kall a.fton i månskenet redo in uti den först
nämda staden för att besöka bl' , Kay l hvad tron I mötte 
värt öra, om ej tonerna af den vä.lkändo. engelska sången 
»Re leadeth me, oh, blessed thought! Oh I words with 
heavenly comfort fraught )j, sjungen af en kinesisk så'ugar
skara med vår engelske broder som ledare, Ett ofrivilligt, 
hörha,rt »Pris ske Gud» banade sig. väg öfver mina läppar. 
Efteråt predikade vär broder för en folkhop af bodbetjenter 
och dylika, som ej kunna komma på dagen, samlade vid 
tonenla af sängen och handklaveret. O, bedjenJ a.tt Gud 
äfven mätte så öppna denna provins för sin Sons Jesu 
Kristi evangelium! J ag är vid bästa helsa, Eu innerlig 
helsnjng 
bedja för 

till 
08S. 

alla som älska oss i J esus och dagl'igell 

Ett linga vittne för Jesus 

C. H . Tjäd"r. 
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Fredrika Hallin. 

Det var bestämdt att syster Hallin skulle företaga 
resan till Sbansi samtidjgt, med Tjäder, H on hiudrades 
dock härifrän genom sjukdom. Hon insjuknade nemligen 

. i smittkopporna och måste ligga til.l sängs under flere. 
veckor. H erren hjelpte henne igenom den svåra sjukdomen 
och hon tillfrlsknade så småningom. 

Den 29 oktober anträdde hon resan från Shsugbai till 
Shensi. Hon reste öfver .Tientsin eller samma väg som 
missionär F olke för 4 år sedan. Efter en lycklig om ock 
mödosam resa fro.mkom hon till Uincheng den Gdecember. 
Hon var dock icke tt·ött· af resan utan kände sig tvärt om 
uppfriskad genom densamma,. 

Vid hennes ankomst blef det stor glädje i den lilla 
kretsen. Broder Tjäder skrifver till en vän med anledning 
af hennes ankomst: J>Du kan tänka dig allas VM glädje, 
då nu Gud bär i hjertat af det hedniska Kina red.ii hur 
fört oss fyra svenskar tillsamman för att inför dessa afguda
d.~Trkare vitna om den ende sanne Guden och den han 
alin.dt, Jesus Kristus. 'Tänk Guds trofasthet och led ning', 

Fröken Hallin skulle stanna. vid Uincheng tillsammans 
med fru Anna F olke för språkstudier. Mått.e Herren i 
rik,t mätt välsigDa bennes arbete med spräket och sedan 
gift.a henne rika tillfällen att utså lifvets säd och slutligen 
gifve ban henne en rih· skörd, en ska.ra frälsta kineser, 

E . :I<'olke med fru. 

Syskonen F olkes hafva under det år som flytt verkat 
dG!s i Shansi och dels i Shensi och i dessa provinser ut:t det lifvets ord, som är en Guds krift till frälsning 
L.. hvar och en 80m tror och som ej kan återvända 
vuktlöst. 

h Under första delen af året hafva de haft stora svArig
io~ att kä.mpa emot. Dels vara de msatta för f~rföl. 
af c af hedmngarna och dels ble!vo de forda bakom ljuset 

!a.1Bka bröder , SOlD insmugit sig bland de nyomvände. 
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Svårigheterna uppstodo i Shensi mf?n !3pridde sig äfven till 
Shansi. . 

Det är i den östra. delen af Shensi, som våra 

I 

syskon arbetat. Missionär E. Folke har tänkt sig detta 
omräde med den stora Singanslätten såsom centralpunkt 
för en kraftig verksamhet. Emellertid har detta om
räde varit mycket svåråtkomligt. Folke kunde icke 
genast slå. sig ned här utan valde Uin·ch'eng i Shansi 
till hufvudstation för att derifrån göra unders5kningsresor 
till Shensi. Flere sådana företogos och lok.ler erhöllos i 
"Uep,.an, Singan, Tong-cheo och SaD~Yiian. Arbetet började 

\ så sakta och oförmärkt som möjligt. Till en början var 
) allt lugnt och stilla och arbetet syntes lofvande, men i 

februari 1890 började svårigheter visa sig och utv:ec~ade 
sig derhän, att det b1ef nödvändigt att för någon tid ned· 
lägga arbetet på stationern(l,. I Ueinan stälde katolikerna 
förlidet år till farliga förvecklingnr. EhUl1l då bilagda, döko 
de åter upp i år och hotade en tid att tillsluta dörren 
helt och hAllet för evangelium i hela provinsen. Förf6ljelsen 
var så stark, att broder Folke ej uppenbarligen vågade 
besöka opiumasylen. Mandarinen ifrä.n Singan fängslade 
dem, som voro invecklade i affären. De infödda känna 
ingen skilnad mellan katoliker och protestanter. »Båda 
tillbedja Jesus», säga de, »det är ju detsamma. » Och så 
fä "de protestantiska" missionärerna lida mycket för de 
katolska. Detta är ofta händelsen. 

[ På stationen i Ton~-cheo-fu nppstodo också svårighe~r; 
så att a.rbetet miste lllställas. Der var dock en familJ 
mycket " påverkad af evangelium, och vi hoppas att den 
blef förd !rån död till lif. 

I Din-ch 'eng måste äfven arbetet upJ:.lhöra en tid. 
Lok~lern~ i de, olika städerna blefvo dock bevaroile för 
missionens räkning. 

På sommaren inträdde åter lugn. Med mycken för
sig tighet återupptog br. Folke arbetet i Shensi i början of 
september, och sedan dess hal' han fått arbeta utan .o.tt 
störas eller oroas, enligt hvad han ' berättar i ett eDskIld t 

bref .f den 9 februari 189 1. Mång. till fällen hafva g ifvilS 

37 

honom "och hans hustru att utså den ädla säden. F lere 
personer hafva blifvit påverkade at evangelium, och några 
synas allvarligt sökande. 

Nära San-Ytian lät bl'. E. Folke under Sommaren upp 
föra åt sig en lerhydda. Enär detta hus helt och hållet 
liknade det hus, hvari infödingarne ho, väckte det ej något 
särskildt uppseende. Liiget är utmärkt. Det är blott en 
.half svensk mil till San.Yiian, en mil till Kaoling, eu dags
reSa till Ueinall ocn Singan, provinsens hufvudstad, och 
t,vå till Tongcheo. Dett.a är således ett utmärkt missions
fält och har u trymme för många arbetare, men vi vilja 
låta F olke sjel! berätta härom. Han skruv." från San. 
Yiian den 13 oktob",' 1890: 

Kära"Bröder! Frid! 

Denna gång har jag en särskild anledning att bedja 
mtoa bräder förena sig med oss i tack och . lof. I veten, 
hnrn ·länge bedjande händer uppräckts för Singanalätten 
af våra bröder i fl.udra land, och h.m' m!\uga försök ha tid 
eSter annan blifvit gjol'da att organisera missionsverksamhet 
hat', men alla mött ett afgjordt motstånd af mandarioerna 
or.h aristokratien. I hafven nog också. med Eder t intresse 
"~h Edra förböner vari t här, allt sedan Herren rigtade vår 
uPPuläl'ksamhet på detta sto~ra fält." Det har ofta . sett nt 
SolD. om det skulle lyckas at.t bosä.tta sig här, Plen sä har t ' 

'te: en .storm kommit och gjort hoppet om intet den gången. 
Dell1 i.\lJ: säg en tid mycket lofvande ut, men snart hrö.to 
föl'fQljelserna lös,' och det lilla förtroendet för oss sopades 
nästan bort. I T 'ong·c heo hotades vi af falska bröders 
lll2l.g. Under sädan. vexlande erfareuheter blef jag så 
~"'t:iiuk.am på .äfven goda tecken, att jag ej alls vågade.::s...lJågo~ hopp, när på försommaren några iufödda ~rödel' 
l' lle nng god framgång, om jag skulle fö rsöka l San
1lJ~' Emellertid ha vi nu bott här nära t re veckor både 
.: l h!1$tru och jag, ulan att någon sändt bud. och bedt 
Sh. teinna. platsen. Det är genom de kära brödel'na frän 

n Ull O' 'o . l k k .E", . III VI yc ats omma m. I 
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Vi bo nn i den lilla lägenhet, som bygdes för vår 
räkning på försommaren. Värt lina hem ligger ute på 
landet- långt ifrån stadens buller och lnrm. Vi äro på alla. 
sidor omgifna af en talrik landtbefolkning, bestående till 
största delen af utvandrare från Shantung. Mänga af dem 
äro kristna och många intresserade" för evangelium, och de 
öfriga känna från sin hem provins mycket väl till utlälldiu
garne och deras afsigter; darföl' betrakta de oss utan något 
som helst misstroende och äro mycket fria i umgänget med 
oss. Vi väcka också ringa uppseende i trakten, ty vårt 
bus är precis lik t deras egna. Väggal'oe äro uppförda af 
jord och taket är täckt med halm. Golfvet bestär af till
trampad jord. Illuantak finnes ej. Omkostnaderna for 
uppförandet af de bagge byggnaderna med två rum hvar
dera belöpa sig till bortåt 60 kr. i svenskt mynt. Läget 
är utmärkt . Vi ha blott 1/2 sv. mi l till San-Yiian, en mil 
till Kao1ing en dagsresa till UeinBn, och två till T 'ong· 
cheofu, en dagsresa till provinsens hufvudstad Singan. De 
kristna bo spridda mycket vidt omkring. J ag har tänkt 
besöka dem regelhundet, stanna på hvarje ställe någrll, 
dagar och under tiden predika i de omkringliggande by
arna. På detta sätt skulle kännedomen om Guds evange
lium kunna spridas mycket vidsträckt. N u nns det ej 
m'inclre än sex sådana ställen att börja med . 0, att våra 
bröder vore här och vore fuHt mäg-tiga språket, sä att de 
kunde ga och så den ädla säden pI. det vida fältet. Och 
vidt är i sanning detta fält. .Fem dagsresor i öster och 
lika många i vester innan vi träffa på någon missionär, 
och i norr och söder får ma,n gli långt utom provinsen. 

Under sommaren ha de kristna här haft regelbundlla. 
gudstjenster och en sak som gladde mig outsägligt är att ~e. 
som höra till baptist- och de som höra till pr~sbyteriansk:a. ~: 
~ioDen, ha en söndag hvarje månad samlats omkriDg Gud: 
ord. En sådan enighetens anda är mycket ljufiig. De syna. 
alla vara. mycket in~e~serade för Guds verks . fraJllg~!.· 
här, och lag hoppas l vIDter få upplefva en väLslgOad \Jo' 

Kanske att 'Jag också skulle nämna något aln k 
öfI"iga platserna. Jag omnämnde, att genom den fals ~ 
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broderns beteende hade vi -så när gått miste om T'ong
choofu. Väx värd der var dock skarp nog att genomskåda 
saken och hade nog förtl'oende för mig at t sjelf vända sig 
till mig med förfrågan om verkliga förhållandet. Än mer, 
han var villig att hyra huset åt mig i mitt eget namn samt 
helsade oss· välkomna att bo der blott med det fö tbehäll, 
att vi ej komme med ens och sloge oss ner utan så små
ningom, föl' att folket skulle hinna bli vana vid v~r närvaro. 
Denna gång besökte jag honom på genomresan. H an mot
tog mig mycket vänligt. »Om högste mandarinen (» Fu-t'a,j ») 
i staden ej säger nägotJ>, sade han, )har jag ingenting mot 
att ni bor hä!'. » Skulle det verkligen vara möjligt att så. 
lätt komma. in på en sä vigtig plats ? Jag- måste säga, att 
det synes mig för stort att tro. Men för Gud är ingenting 
omöjligt. Staden och trakten är mycket folkrik, ett mycket 
prii:ktigt fält för tvenne bröder att evangelisera. Men hur 
långt räcka tvä ? Det hehöfdes 20 för att endast det 
regeringsomrädet, som innefattaT 10 heiendistrjlrt, skulle 
"kunna nås någorlunda. 

I Ueinsn har det äter varit stormigare tider. Eroder 
rl'jäder stannade del" några dagar under sommaren. Men 
han hade ej väl rest, förrän mandariner sände efter värden 
i värdshuset der han bodde. afstraffade honom med 200 
bamboo-slag och kastade ho~om i fängelse. Detta sades 
Vljra derföl", att han ej rapporterade broder Tjäders a[~ 
resa. Orsaken hvarför mandarinen si noga bevakade br. 
Tjäders steg, är mig obekant. Dock vi fälla ej modet, I 
n arren skall vinna äfven de starkt befästade platserna, och 
han tar oss under tiden i tälamodets skola. Det ä.r ju 
o,j 3.l1nat att vänta än att , när vi komma midt i fiendern as 
lJlg~r, han skall på allt sätt söka drifva oss ut igen. Men 
våra vapen äro ej köttsliga utan mägtiga för Gud. Vi 
:?la al~rig lida ~ederlagJ fastän det synes så många gånger. 

nu.. vanner , KlUa beböfver mycken bön för att öppnas 
!ör evangelium. Satan har hållit det fånget i tusentals 
':;. och han har så väl förstått att smida de bojorna, att 

8.ns fångar för allt i ,eriden ej vilja bli fria. 
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I Vin-ch'eng ' hade vi under SOIDDlal'eD ofta besök af 
en ung man Lu, som var synnerligen flitig att studera våra 
böcker. och besöka gudstjensten, hv.rtiJl han också alltid 
bragte någon af sina s-kolkarorater. I sitt hem fick han 
dedör utstå mycken förföljelse. lIfan berättade mig att 
han sagt en gäng: .Om jag också blir utdrifven från 
mitt hem, vill jag ej lemoa Herren J esus. » Bedjen för 
honom, at t han måtte helt mottaga Frälsaren i sitt hjerta. 

Några do.gar innan vi reste bit ölver, besök te brode.r 
Tjäder och iag Uau-ch 'iian. Vi funno. några få, som förr 
känt till Guds evangelium . Men de flesta af dem hade 
fallit i girighetens snara, blifvit invecklade j a.ff"aren med 
opiumpiller och .~trandat i sin t ro. :&Iå Herren förbarmD. 
sig öfver dem. Ara vare Gud för det ordet: . Stån dje!· 
vulen emot sä flyr han eder.• 

J ag blyges ej vid Kristi evangeliuID , ty det är en 
Guds kraft till ft'älsning för hvar och en som tror . 

Med bön om att framdeles tillika med lrineserna fä 
vara innesluten i Eder kärlek och Edra förböner tecknar 
Eder ringe broder och vitne blaDd hedningarne 

E,.il; Folke. 

Genom hungersnöden i ShaDtt~Dg har eu stor skara 
flyktingar kommit öfver till Sh.nsi. ,Det nus väl on tjugu
tusen främlingar här i trakten», skl'ifvel' F olke. »De hafva 
inga afgudal', inga vänner och anförvoudter och ingen dyrkan 
af förfäderna. Det är derför jemförelsevis lättare att arbeta 
ibland dem .' Ibland dem finna. också några kristna 
spridda hör och der. Folke hal' arbetat ibland dessa och 
derunder ha.r han blifvit nppmuntrad och vederqvickt. 

Den andra söndagen i april var en särskild bönedag 
för I>hensj . Kl. 7 e. Dl. sagde dag bådo komiten, ombuden 
och många vänner, a,tt Hen"en m/ltte gifva våra -missiollärer 
fast fot i San Yiian och omk1oi'tlgliggande sltid.er, ja, hellL 
Shensi, och att han måtte u,tgj'uta en kraftig vtickelsens ande 
/J/ve,. denna prouins. Vi veta att Gud hör b Öll och vänt.s 
derför stora ting af Herren. 

KOM OCH HJÄLP OSS! 
ETT ROP fRÄN OE KI ll ES ISKA fllC KEBARNEU. 

I 
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De kinesiska fl ickebarnens svåra lott. 

De små. liickornas lott i Kina är i sanning bedröRig. 
Inga ord kuuna skildra deras elände. Ingen glti-des äfver 
detas ankomst t11l verldeD.. En flickas födelse betr aktas 
tvärtom såsom den djupaste sorg för föräldrarna. Det är 
en olycka. Redan detta bekaktelsesätt är rysansvärdt , men 
ännu hemskare är det sakförhållandet., att tusentals flickor 
mördats och mördas dagligen. Blotta tanken härpå kommer 
en att rysa genom märg och ben. Det är sant, att nti 

. bäcker finnas öfverdrifna skildringar angående denna grymma 
sed, såsom OID alla föräldrar i Kina vore bnrnamördm'e, 
hvilket ju ingalunda är förhållandet. Myndigheterna tole
reta likväl barnamorden och a.nse dem i allmänhet icke 
säsom någon gröfre förbrytelse . Det är förnämligaHt i ett 
par af Kinas provinser sO'~n barnamord i större utstl'äck· 
Ding ega rum. Grunden till dem är att söka dels uti den 
stora fattigdom, som stundom råder i Kina och dels Clvin
nans förtryckta och glädj elösa ställuing. Mödrarna vilja 
hellre döda Hina små flickebal'n genast än låta denl dö 
af svält. I måuga, många. fall föredl'aga föru,ldrarne 

att döda sina små hellre, än a.tt d.e skoja föra ett be
kymmersamt och förtryckt lif, sedan de blifvit VUX~3. 

proVJI1 Den största grymhet i detta afseende utöfvas i 

sen F n-ksin, hvarest 40 proc. af födda flickebarn årligeJ1 

mördas. Det är der mycket allmänt att träffa lJlödrIlJ 
' , 

som utan den minsta fruktan eller blygsel bekänna, a.tt 
de dödat 3 il. 4 aJ sina ba.rn, j a, man kan älven trä~'l 
dem, som begått ända till tio barnamord. Sättet hvarpå. ,. 

drav aflifvas är olika. Stundom qväfvas de, och stundom 
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kas de, såsom man hos oss dränker kattungar , eller ock 
utsätter man dem på gatan, i pOl'tar och på , ägarne och 
lemnar dem åt sitt öde. Kommer någon och förbarmar sig 
öfver dessa utsatta, sä ä.r .det bra, elj es få de förgås af 
hnnger och köld . 

P å. en plats var det en s!lled, som egde en liten flicka, 
hvilken snart sjuknade och dog. Sedan fingo de en Ricka 
till, som äfvenledes snart dog. Dä nu Gud gaf dem et,t 
tredje flickebarn, antogo bäda. föräldrarne' att samma ande, 
söm bott i de två aflidna, nu vändt tillbaka, oeh att det 
m8.f>te vara en ond och ogudakt ig ande, som bodde i deras 
tredje flicka. Hon skulle mördas. Fadern gjorde i ord· 
ning ett bål i sin smedja, lade sedan sin fl icka på det
~f1mma och stod och såg på helt lugnt medan ba.rnets kropp 
förtärdes af lägorna. 

E n dag föddes ett barll t ill ved den i et t annat kine
siskt hem. Då det var en flicka, ville modern icke ens se 
pI. det, utan lät det ligga hela natten pil golfvet utan at t 
bekymra sig det minsta. om de·t. Om morgonen kom fadern 
in i rummet, och då han sett barnet, der det låg på go]fvet , 
gick han att hemta vatten för at t dränka det . Medan han 
var ute, kom en hustru in. Hon förstod strax hvad det var 

JN,ga om, Då fadern återvände, had hon honom enträget, 
1Ii;I; han skulle uppskjuta verkst,m.ndet af Hitt uppsilt med 
barnet, till dess hon försökt , om hon möjligtvis kunde göra 
Dågon utväg för detsamma. Qvinnan skyndade sig nu till 
Ini&~ionärens hustru ooh berättade saken för henne. Denua 
ftiijtle strax med och fiok utan någon som helst tvekan 
den lilla flickaD, bvilken bon förde med sig hem. 

OlD en flicka är blind eller h6r något lyte, så är 
~nes lott ännu förfärligare. En dag faun man en lam 
~B. utsatt i porten ti1l ett missionshus. Hennes föräldrar 
, lemnat henne der. De visste att de, som lära om 
__efStliJ., hafva mera kärlek än afgudadYl'karne, och derfor 
~patJ.Qs de, att missionärerna skulle taga sig an den lina. Här- · 
\00"'au blelvo de ej hene~ hedragna. Flickan togs om 
~. lI:an gaf henne ordentliga kläder och talnde vänlIgt tln 

. e. O hvad hennes ögon strålade och huru lyckljg hon 
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var, då hOD lyssnade till de eVQngeHska berättelserna om 
Jesus, den himmelske bal'oavännen. Och med särskild för
tjusning hörde hon på, då man berättade henne, huru han 
gjorde de lame helbregda och lade sina händer på de små 
och v~lsign.de dem. Då hon blef större och hade gifvit 
sitt hjerta helt åt Henen J esns, berättade hon for alla som 
homma till skoh\ll, huru god Frälsaren var och sökte leda 
dem till LlOllOlll. Hon tröttnade aldrig att prisa Herrens 
barmhertighet. Nu har hon gått hem till det stora faders
hemmet i himlen. Hon kände sig ofta tacksam mot Gud 
att hall blifvit lam, ty i annat fall hade hennes iöräldrar 
aldrig utsatt henne i porten till mlssionäl"el'nas bosta.d och 
hall ej fätt nägot tillfälle att lära känna Frälsareu. 

En mängd llickebarn »utsättas , i stället för att döda..c:... 
Kinesisko. meuniskovänner hnfva derför upprätt..'\t stora hit1:.e
bal'ohus, hvarest så.dana utsatta ba.rn hopsamlas. De hop
samlade barnen bortlagas i stort antal till qvinnor på laudet. 
Det är en ömklig syu att se dessa. bar n, då de en gång i 
månaden af sina. fostermödrar föras in från landet för att 
undergå. Isyning) på barnhuset. Somliga. bäras i smit korgar, 
fastgj orda vid en stör, som b~res öfver skuldrorna.. Om 
baJ.'uen äro tjocka och se frodiga ut, få fostermödrarnrt. den 
utlofvade betalningen, men om de deremot äro magra och. 
se illa medfarna ut, afknappas det på betalningen. Stun
dom utsändas män llled stora skUTor af små barn för att 
sälj a dem. De som ej lagas nt och ej söljas fä stanna på 
barnhuset, der de få svälta och fara mycket illa. Också är 
dödligheten bland dessa öfvermll.ttan stal". De som behållas 
vid lif säljas sedan. Mödrar köpa ofta smil. flickor t ill med
hustrur åt slDa söner eller ock till slafvinuor. 

Att sälja och köpa flick or iir nämligen en mycket 
vanlig sed i Kina. I aflm äuhet säljas de mellan 3 och 10 
års älder. De Byttas till dem som köpa dem och behOJld
las s!.som de öfriga barn e.n, med hvilka de uppfOSIx";i 
Pl'lset for en liten fhcb:a ar Cirka 8 kronor per 1r, lfa .. al .tt
hon är blott 4 å 5 är. Ar hon deremot så gawm 
hon kan arbeta, fall er hon sig naturligtvis dyrare. ~åSOIll 
nämndt är, säljas de till hnstnu' eller ~1a.fvinnol'..Betalolllg

BJl 
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för slafvinuOT varierm-, men öfverstiger icke 90 kronor. De 
få se efter de sIDå och behand!as icke alltid härdt, IDen 
stundom. i ~ynnerhet då deras herrskarinnor äro häftiga 
och ondsinta, blifva de slagna och få svälta för den minsta 
obetydlighet, ocb då är deras ställning högst ömklig. 

En I i ten slafflicka i Hankow behandlades så. obarm· 
hertigt· af siu fru, att det stackars barnet i sin förtviflan 
tog en dosis gift, i. det hopp att hon genom döden skulle 
undkomma allt sitt elände. Hon var endast 13 år ga.mmal. 
Man försölrte åtski lliga medel för att återkalla henne till 
lifvet men förgäfves. Då sände man bud efter en missionär, 
ty kineserna visste att europeerna ofta hafva helbregdagjort 
djupt fallna opiumrökare, men när missionären kom, såg 
han genast att det fa.ns ingenting att göra, hon hade l'edau 
iagätt i evigheten. 

En annan liten slaftlicka, hvars herrskap bodde i ett 
distrikt, hvarest bungersnödEm nyligen rasade förfärligt, 
Hydde midt under deDoa och blef af en slägting . bragt till 
fln missionär. Ron blef villigt emottagen på missionsskolan, 
t.y mtm hade förtegat för bonom, att hon var en bortrymd 
alafvinna. r:r iden gick och hon gjorde goda framsteg, ja, 
hDn begynte att älska honom, som utgifvit sig i döden för 
henne. Hon var s~ledes lll}'cket lycklig i sitt nya helD. 
En dag kom n~gl'a kinesiska damer som sade, att de önskade 
Se skolan. Dä slaffiickan fick se dem, märkte missionären 
a.t,~ hon blef. mycket orolig till sinnes} mep. hon sade intet. 
1)('11 följande dagen kom förklaringen} ty den eDa af da
m_a anhöll att äterfä sin slatvinna. Då det kla.rt kUDde 
bevisas, att denna fordran val' rättmätig, måste missionären 
afielnll.a henne, ehuru hou med böner och tårar klängde sig 
fast vid honom. 

Mänga, isynnerhet de som spämännen förklara vara 
~ pI. olycksdagar, säljas äfven till nrmnor vid Buddhist-

Om. NäT nu flickan kommer till templet, afklippes 
~l~S härI. och hon iföres en läng, vid klädning. När hon 
e~ tillr1\ckligt gammal, lär hOD att läaa budhistiska höcker, 
k Ul11 hon ej förstår ett enda ord. Hon mäste sitta med 
.",Iagda ben på en pa ll , med händerna ihopknäppta och 
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upplyftade uDder hakaD såsom till bön. HOD mru.le hafv. 
sin blick fästad på händerna, och hon har att rälrna sina 
andetag för att hiDdras . från att t<inka på nå"o-ontillg 
annat ·i verlden äD den store profeten Buddha. På så sätt 
nödgas de att sitta t imvis, ja stundom hela o&'tten. I regel 
måste de stå upp när dagen inbryter och sjunga böner 
fra.mför ett afgudabeläte, medan Jdockorotl. ringa. Derpå 
feja de templet, koka ris till frukosten och vänta på de 
äldre nunnorna, som lära dem sy och läsa. När de blifva. 
äldre, sändas de ut att t igga fråo dörr ' till dörr. 

Nu t ill ett nytt lidande, hvarunder tusentals små 
flickor i Kina sucka. Det iir ju allmänt bekant, att de ki
nesiska damerna hafva så ytterligt små fötter. Hvaraf 
]{Qmmer sig detta? Har läsru-en måhända sett kinesiska 
damskor. De äro blott tre tum långa och synas snarare 
passa (Öl' en docka än för en fullvuxen menniska. lUen 
huru kunna de få loten att stanna ut i sin vä:\.ii? Begagna 
de kanske jemstöftar, som hindra fötterna att vä.x.a. Nej , 
låt mig berätta, huru man pinal' de stackars flickorna. i 
Kina. 

Mau törs ej göra något åt (aten, förr ä.n flickan lärt 
sig att gå ordentligt. I allmänhet begynner to rtyren, när 
barnet är mellan fyra och rem är gammalt. Uan tager 
cirka 10 meter, st.arka band och dermed bindes foten. Den 
ena ändan fästes om fotknölen, hvarefter tårna (utom stor
tån) medels bandet drages sil. läDgt under fotsulan SolU 

m5jligt. Derpå tages bandet äter om fotknölen, och föres 
fram ö[ver stortån, som nu eL'agas så. nära hälen som 
mÖjligt, och sI. bindes roten allt MIda,re och hårdare. Det 
gör förskräckligt ondt, och när eD titeD fl icka skall låta 
binda sina fötter, höres hennes skrik låDgt ut på gat[l.Il: 

,( När foten blifvit 511. hårdt bunden, kan blodet ej cirkulera I 
den och derför upphör den att växa. När foten första gwge.u 
bindes, strös alun mellan tärna och under fotsulan för att 
lörhindra sär och bulnarler, men sådann följa dock o~ 
F 5rbandet skall sitta på en hel mån.d. Då hålles foten nr 
förbandet pä i så hett vatten som barnet möjligtviS kft~ 
uthärda, till dess det varit genomblött en stunq, då. de 

långsa.mt af tages. Med ba.ndaget följ er dA. äfven det döda, 
förtorkade skinnet. Foten blöder nästan alltid medan denna 
operation pågår. Ofta följ er· något af fotsulan med och 
ibland falla eD eller två (;å,' af. Nä," foten blilvit tvättad , to)'
kll.'l den väl, ny a.lun pås,,,,ös och sil lägges om ett nyt t ban
dage alldeles såsom första gängen, blott med den skiln.el 
att man om möjligt binder foten ännu hårda,re, sä att täl'UfL 

komma. att ligga äunu längre under fotsulan. Bandaget 
ta.ges sedan aldrig a( oftal'e än Bn gäng i månaden utom 
h09 äldre damer, som hafva. förlorat lusten att lAta binda 
sina fötter. 

Under hela det första året lider den u nga. fl ickan out_ 
sägliga smärtor. Hon (å.r ingen ro hvarkell dag eller na.tt. 
Om natten kan hon ej ligga. utsträckt i sin säng, och när 
uot är kallt, törs hon icke draga täcket öfver sig, emedan 
när foten bl ir varm, blir smärtan nästan outhärdlig. Den 
llflSta ställning de knnnn intaga är att ligga på rygg tvärs 
wver sängen, så att sängkanten kpmmer under knävecken, 
då foten domnar och blir känslolös för en stnnd. De svänga 
fi.'1tterna fram och t illbaka och förs,öka på al la möjljga sätt 
aU, få llågon lindring, men smärtorna vi lja ej gifva med 
sig, och det är rysligt att höra dem natt efter natt jemra 
sig och grå.ta. De små säga sjelfva., att det kännes 80m 
om många nåludd. r trängde djupt in i köttet på dem. 

När fötterna blifvi t förluympta, så kan barnet ej be- r 
~. dem att gl med under bela det fö,·sta året. Vill 
<leu lilla flickan förflytta sig fråD ett ställe t ill ett annat i 
l'ummet, har hon tvenne stolar, en under hvardera knäet, 
'IC~ medels dem kan hon med mycken möda förHytta sig 
nllgra få steg. Skall hon deremot ut på gården for att få 
U) I1.!a af Bolen, måste en tjenariuna hjelpa henne. 
då Efter två år blir foteD känslolös .. Ingen smärta kännes I 
r I~ngre, om blott bandaget sitter på, men då är också 
;'\<'kn vanskaplig för hel. lilvet. Foten är älven så ful , att 
a;~!\Il aldrig vill låta någon se på den när bandaget är 
Bot- g~t, m~n med bandage, i broderade skor med höga klackar, 
Be den hlla loten nog näpen ut, åtmjustoue tycka kina

l"na. det, och de beundra i hög grad damernas gång, när 

http:skiln.el
http:l�ngsa.mt
http:gat[l.Il
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de stylta sig fram äfver golfvet. Det sel' ut ungefär Hom 

när vi försöka gå på hälarne. Helt naturligt är det icke 
mycken kraft i foten, ty den tål icke att gå med och gÖl' 
sin egarinna nästa!l onytt ig till annat arbete än det hOD 
kan utföra i sittande ställning. 

Detta, förskräckliga mod kan derför ick e till sin fulla 
utsträckning praktiseras af de fattiga, hvilkas barn äTO 

tvungna att arbeta tungt på fältet . I flere provinser är 
det isynnerhet de [ikas och förnämas barD, hvars fötter för
krympas. Likväl händer det ofta i tal'fHgare familjer att 
lilan utväljer en nf döttrarna, SOll1 skall låta fÖl"krympa sina 
fötter och derigenom utbreda ett skimmer af förnämitet 
öiver familjen. Hon skall sitta på ståt under hela sitt lif 
medan hennes systrar l som låtit sina fötter växa, få uträtta , 
allt arbete för henne och falni ljen. 

Denna förkrympning af fötterna är ingen relig iös sed, 
så ingen är egent ligen tvungen dertilL Det är helt enkelt 
ett mod, och den som. VI II anses för bättre, för fi n och 
uppfostrad, måste finna sig i tOl'tyren. Ingen moder vill 
skona sina barn ifrån qvalen. Tänk, hvilken skam det 
vore för dottern att haha en stor fot. 

j
Missionä.rerna, som verka, i Kina., ho.fva uatm'ligtvis 

gjort allt hvad de kunnat för att motarbeta deUa. ohyggliga 
.bruk, men de hafva eJ lyckats uträtt.a mycket, ty lllgen
ting i verlden är så svårt att utrota som ett lUad i Kinil) 

!	och allra svårast bland qvillnorna. De vilj a hellre svälta, 
pina ' och vanställa sig så mycket som helst, blott de få 
vara på modet. Derför hör man ännu om kristna möd.l'fl.l' 
som binda sina barns fötter. I många missionsskol?f 
hafva de gjort t ill regel att icke emottaga nigot barn tlll 
uppfostra.n, som icke genast vill taga bandaget af sioa 
fötte)'. Det, synes också hårdt, då ju själen kunde {rälsa.s, 
om de finge undervisning i evangelium, och själen är JU 
mera värd än foten. 
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Revisionsberättelse. 

Undertecknade, hvilka a.f komiten för Svenska Mis
sionen i Kina blifvit .utsedda att grallilka näms.a missions 
räkenskaper från den 1 maj 1890 till och med den 31 
december samma år, fä efter fullgjordt uppdrag meddela 
följande: 

Missionens .inkomster och utgifter under ofvo.n nämnda 
iTäkenskapsperiod ha varit; 

Inkomster: 

Qvarståellde frän april 1890 ... 3,315: 96 .' 
~voinedel mottagna i 369 poster 9,812: 16 

Af fröken E. Löwenadler I till komitkn åter
betalade ............... .. .... . .. .. ............ 1,300: 00 

Kronor 14,428: 12 

Utgifter: 

Afsiiudt genom »China Inland Mission » till 
,le 8 missionä.rerna i Kina (Folke, fru 
Folke, Tjäder, Hallin, Hahne, Berg, J ans
.on och Prytz) ......... ..... . 2,209: 30') 

lnkiipt och afsändt böcker till E. Folke 59: 30 
Ulrn"tning, underhåll i London och rese· 

kost,nad för 4 nya missionärer (Hahne, 
Bsrg, Jansson och Prytz) o........... o o .... . 5,432: 05 

t,lnu;lning, underhåll i London och rese· 
tDad för fröken Löwp.nadler 1,300: 00 

............ Transport:. Kr 9,000: 65 

Ilat (; ) :sOS) China Inland Mission» voro vid fön'u ~äkensJmpsårets 
~ eu 30 april 1890) A dess bnfvudkontor i Hnnkow i Kinn inoe
(a.oMP. ~ Svenska missionens ~äkuiog 9,346 kronor och 2~ öre 
~:e.la . och 11 cents) aU I mAo af behof öfversändas till de 
~ n llnalUonårernao 
__tarotta. . f"drkla.rar. hvarfdr under de åtta. mAnader, 30D?- 1'6v:iBiooeo 
~~ ej mera än ofvanstAende summa. öfversändts tlll Rma. för 

E:rnas underhåll . 
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Transport Kr. 9,000: 65 
Sekreterarens lön ....... " .. . .. , .' ... ... ' 1,200: 00 
SekreterarellB resekostnader för missions-

l:esor i landsor"ten ..... ' ..... ' , ., 95: 14 
Tryckningskostnader ... . ............. " ... . 215: 39 
Postporlo ............................... .... . 69 : 16 
Inventarier ... . .... ....... .. . 33: 75 
Omkostnader för årsmötet och ett missi011S

39: 55 
Qvarstående till 1891 ... ... ... ... .. 3,774: 48 

Kronor 14,428: 12 

möte .......................... ...... . 


Räkenskaperna äro af oss genomgångna och med veri· 
fikationerna jemförda. Alla utgiftsposter och såvich det 
varit möjligt äfven ,inkomstposterna äro behörigen veri:6· 
cer nde. Inkomsterna äro tillika offent ligt r edovisade i 
t idningen »8anningsvittneh. 

Då ingen anledning till anmärkning mot räkenskaperna. 
förekommit, hemställa vi, att full och tacksam ansvarsfrihet 
lemoas kassaförvaltaren för detta räkenskapsår. 

Stockholm den 2 Mars 1891. 

Folke Andersson. o. Kjellström. 
Riksdagsman. IngeniölI. 

Alla kära vänner, som intresserat sig för vårt arbete 
för själars frälsning i Kina och ullderswelt. missionen med 
förböner och gåfvor, hembära vi den varmaste tackSägelse, 
~åtte HelT.en i rikt mått välsigna ]i:der! Dl I hal'" 
gjort det i Jesu namn, skolen I erhålla full lön. 
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Grundsatser. 

Svenska missionen i Kina :gal' till ändamäl att verka 
för själars fl'älsning i Kina; dess karakter är evangelisk 
och osekterisk, :Med färsamlingsorganisation i hemlandet 
befattar sig denna mission icke alls. Komiten i Sverige 
Ur' ansval'ig for skätandet af missionens affärer i hemlandet. 
Den emottagel' och öfversänder influtna. bidrag, pr~fvo.r 
IDlemnade ansökningar och bestämmer, om sökande må 
JLnf....q,gas eller ej samt ombesörjer antagna missionärers afsän
daDde till Rina. Alla af komitim antagna missionärer äro 
medlemmar af Svenska. missionen i Kina. 

Af den sökande fordras, att han är en sant troende 
kristen och eger visshet om Guds kallelse för missionsverket, 
at.t .han är medveten om det Gud användt honom till nä.gon 
il:jals frälsning, att han eger ett godt vittnesbörd af dem, 
som känna honom, att han omfattar den evangeliska allian
Hella principer, att han är beredd taga allt ur Guds hand 
älv.:l'n hvad angår hans lekamliga försörjning pä missions
flUte.t , att han egel' siua föräldrars samtycke, att han icke 
;u. buuden af äktenskapslöfte, att han har en frisk kropp 
och ~i.r skuldfri, och att han eg~r den begåfning och under fbyggnad, som misslonsarbetet Jrräfver . 

I Kina al·beta.r missionen i förbund med Kina Inland· 
~sioncu, dock så att de äro två skilda missioner. Deras 
uib<;rdes förhäU.nde och i allmänhet allt hvad angår verk
~6teu på missionsfältet ordnas af missionärerna efter 
R]ord öfvel'enskommelse. 

&on Uud.e~hålI. j}Iissionen underhålles helt och MIlet 
• aj Q~ .~:rlvllliga bidrag. Den upptager inga lån och sätter 

g lJa Inga vilkor i skuld , Ingen bestämd lön utlofva.s ät 
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China Inland missionen. 

Antal missionsstationer*" och mlSSlonärer i K inas olika 
provinser den 1 januari' 189 1, tilllbÖl"ande China Inland 
Missionen. 

s tatio MIs:-io - l! lI.mheten I 4.ua.r 
ner. nlLrer. tog mu bör- uv e. I I IDe"""k·1 I 

j an. 

3 mill. 187618 5ProV. Kan·suh 	 .... -.... .. . ,7» Shellsi$>!:. .. _......... 
 1876163 
1876 9 »51 • Shansi . . . : . .. .. . . · .. ·1 14 

20 »1887 7» Cbili .. . .............. . 
 3 
19 »1879» Shantung ...... _O " •o • 244 
15 »16 1875 2» HOllan o ....... .. _ •• • " 


1877 20 »» Si'ch'nell _. 4510.. "--
18747 14» Hupeh ......... . ... 
 20'/" 

9 »1869 » Gan-hwuy ............ 
 9 30 ,20185436» K iang'su .. " ... o 0'_ b 
22 I 1877 5 » 

....... o.
» Yunnan 5 ,, 41877 2Kwei-chau ......... 
 9 
15 »10 31 1869 » Kiang-si ............ 

12 •27 1857 14» Sheh-kiaug 	 ....... 


,i, 6- 3Tbibet ............... 

Summa. 93 3'49 184'/" I 
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Vid språlrs:koloI'lll1 

personer. 
vistades dessutom den 1 januari 

. 
till 

.. Bistationernn äro ej 

.~ ,1 det ~irlml~rJ 80m 

ml8S1onen l apnl med 

upptagna. i de nna tAbel l. 

komiten utsände till ombude n o~h VliD 
D% 

bQgti.rnn om rårlXln tal' Sheu::u, llppgtl 
origtigt att inga. missionä1'61' någopsin verkot i Sbensi. Bv~. SO!? 
der säges är sant hvad angår de distrikt af Shensi, der DllS~ODSd 
Folke verkat., men ej om Sbensi i sin helhet. Vi bedja att blirIlle 
få rät ta detta ofrivilliga- misstag. 

MEDDELANDE 
FRÅN 

SVENSKA MISSIONEN I KINA. 

REDOGÖRELSE 
FÖR DESS FEMTE VERKSAMHETSÅR 

l maj 1891- 1 maj 1892. 
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