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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. 

AFarFVF.~· AF REK ll ll."Tli:RAnKN l M.AJ 18SJ 2 . 

\' 
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S TOCKll OL;\I 

P . 	PALM QVISTS AKTIEBOLAGS -BOKTRYCKERI 
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Den utgående missionären. 

Mitt val är gjordt. Det är bestKmdt, 
Till afsked räck mig banden! 

Mitt hjärta. känt en maning jämt 

Att gä till h,dnal.nden. 

I dag med pilgrimsstaf i hand 

J ag färdig stär föl' fåTden. 
F arväl , mitt dyra fosterland. 
Dn bästa laud i världen. 

Blås, friska vind! Mill själ är säll 
Och trygg i Jesu händer. 
Farvål, du kåra barndomstjäll, 
Farvä.l, I dyra, fränder! 

Farväl, dn Sverges sköna lmst, 

Som sjlluker tyst i fjärran I 
Jag sÖljer eL jag har min lust 
Och salighet i Hen'an. t 
Ack J esns, shlt mitt folk , mitt lalld 
Och släkt och anförvanter 
Uti din starka nådeshand, 
Som nAr till alla kanter! 
Må vi få möt"" vid din tron 
Om aldrig mer i tiden. 
Med trosmskt mod i din rollision 
Jag tågar ut i striden. 
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Mitt bröst, mitt bröst , hvad sveda 

Mitt hjärtas kamrar alla 

Ack, KinCls folk i slafveri 

F öl' stumma gudar falla. 

De käona e~ don ljufva tröst, 

Hom ut från korset strömmar, 

De gå med slutna, kalla bröst 

Och drömma tomma drömmar. 


Tänd, J esus, mer och mer min själ, 

Att bon för dig må brinna; 

Min ära är att någon träl 

För dig och himlen vinna. 

Hur stort för mig att som dit t bud 

Få gå IDed frälsningsf311ao 

Och bjDda Kinas folk t ill Gud 

Och evig fröjd i KaDan. 


Bläs, friska. vind ! Min själ iir g lad 

Och trygg i Jesu händer. 

Med frid och fröjd jag drar åstad 

Föl' Gud till fjärraD länder. 

J ag anal' DOg, att pl'öfnillg shtr 

Därute tyst och väntar! 

Men bortom molnell himleDs vår 

I hoppets portal' gläntar. 


Blds, friska vind I Ty iag är baDS, 

Som gick för mig i döden; 

Min konung baJ: en törnekrans, 

Ran hjälpa skall i nöden. 

Ack, jordens år de fiy så fort, 

Bäst är att själar vinna 

Och nya Salems gyllne port 

Med rika byten hinna. 


o. B- g 

Herren förser. 

Abrabam är pI. väg till ett af Moriabergen. Ran 
hade fätt befallning af H erren att offra sin son Is.k på 
ett af dessa berg, nämligen pä det, som Henen skull e 
visa. honom. Vid hans sida. går pilten I eale Pl Sill rygg 
bär han veden t ill brällnoffret, medau Abraham bär elde.n 
och knifven. Under det de sä. vandrn framåt säger I sak 
till sin rader: Si, här är elden och veneu, lDen hvar är 
fåret till brännoffret? Abraham svarade honom: Gud 
förse·r ,lOg fånt ti ll brttnnoffl'et, min son. 

I detta svar' finna vi förtröstan till Herren, en stark 
och frimodig förtröstan. Visserl igen hade Abraham förut 
hart erfarenheter på detta omräde, ty i annat fall ~unde 
]1:;:rn ej talat så! Han kunde därför lita på. HerreD, at t 
.I'an älven nu skulle hjälpa honom. SJmlle han väl komma 
M skam? Nej, hon skulle f(\ en ännu härligare erfaren bet 
~f huru nådigt Herren förser. 

~ Altaret är bygdt, veden är lagd i ornning, lso.k är bunden 
ptl nlta.ret på veden och Abraham fattar lmifven för att slak ta 
honom. Då ropar R elTen sitt: Abraham! Abrabrun I Si 
h'ir··· d OhR K. . al' lag, svarar enne. c erren säger : 0 111 

~ ukc din hand vid pilten och gör honom i.ntet, ty nu vet 
:~g at t du fruktar Gud och bar icke skonat din egen son 
~r min sknU . Ocb Abraham upplyfte sina ÖgOD och fick 
~c en vädu.r bakom sig , so m fastnat med sina horn i en 

l1ske, och han tog honom och offrade honom till bräan
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offer i sin sons ställe och Abraham kallad. det sUillet Her,.en 
förser. 

R Vild i.n.IJ.ebär nn detta ord Herrelt fÖI"ser? J o, det 
betyder helt enkelt "tt H erren uppfyller alla beho! . Hall 
ger hvad som behöfves . H vad val' det som Abraham nn 
särskild t hade beho! af ? J o, det var ett offerlam. Han 
hfl,de fått befallning att offra Isak, mell just då han sImlle 
offra h0l10l0, kom H erren och förbjöd det . Nu behördes 
ett offel' i souens ställe Och Gud gaf det. AbrD.,bam vitu· 
der sig om. Han ser väduren, som Hen en fört dit och 
han tager honom och offrar honom. 

Men denn a vädur , som nu gifvel' sitt lif för Isnk, är 
af förehildande betydelse. Huu syftar hän på ett sann
skyldigt offerla lfl, som icke heller skulle gi fvns af människo
hand, utan blifva. försedt af Gud, nämligen på J esus Kristus, 
bvilken i t ider nas fullhet skulle upp~nbal'as. I honoUl skulle 
Gud gifva det fa llna släktet försoning och återupprättelse 
frän sit t djupa, djupa fall . H ll.D skulle återställa den 
brutuE\. geme.nskapen mellaD människan och Gud, utplåna 
synden genoUl offret af s ig själf, nedgöra mÖthTots furste, 
i grund 16rstöra haDs välde och frambära rättfärdighet, 
lir och evig salighet. Det var detta som behöfdes 

Och Gud vare tack och lof evinuerligen! »När t iden 
val' fuJlbordad, sände God sin SOD, fodd af kvinna, född 
under lageD, på det ban skulle fr iköpa dem som voro un 
der lageu, att vi skulle få barnaskapet~. H o.u kom fuH 
med uåd och sanning. Han tog vår synd, vå.r va.nti.rft , 
vär forbannelse på sig . Han gaf ~~ t,t Iii t ill en lösepcumi ng 
för O!:iS. Hall nppbar våra syndel' i sio lekamen på triidet. 
Hall hal' förlol:lsat oss ifrån lagens förbannelse, då l.Jo.n 
val'dt en förbauuelse för oss . Ja, i detta vktls ignade Gud::; 
Lamm hafvn. vi förlossning, rät tfä.rdigh et, baJ' naskap, visdoOl 
och helgelse. Vi halva k ommit näta genom hans blotl. 1 
honom (Kristus) hafva vi allt hvad till lif och gndaJdigbc~ 
hörer. Gud har härligen försett. H an hal' fyllt vAra. beho 
efteL' ri kedomen a f sin nåd. Han hal' gifvit oss en v.i\l· 
s ignnd Frälsnre, en stol' öfverstE"pres t, som kan fnll kO!l1hf 
frä lsa all o.. dem, som g cm olll honom lcOIllUlr\. h U G ll<l oc l 
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han lefv E".1' allt id för at t bedja för oss. Gud sk e pris i 
evighet. 

F örkunnelsen ' om cietta af Gud gifna offerlamm, offrad t 
för allt hvad människa heter, ä-T i ~anui ng ett gladt bud. 
s}w.p. Det bringar välsignelse o('.h g lädj e till alla som höra. 
det och i t ron motto.ga det. Det upplyser dem, som vandra i 
tH()rkret., och helar dem , som hafva ott förJuossadt hjärta. 
Det gifvel' fr id i döden och hoVP för evigheten. 

Mi.llioner hedniogar finnas som ingenting alls b R.fva. bört 
om detta försonings;offer, som Gud försett, om detta Gnds 
LawDl, som borttager världens synder. O, att oe sno..rligeu 
måtte få höra därom j så att de ej lä.ngre behöfva offret till sina 
nfgudm· föl' att el·b~ll a för~oning för sina syndel' ! Guo vill 
att de skola komma till sUIDlingens 1n.msltap, att de sk ola 
lärn kä.nna bonom och den h~n sändt hafver , Jesus Kristus. 
Måtte vi behjärtn detta och skynda. a. lt förverkliga Jesu 
befallning till sinn lärjungar: Prediken evall.Qelium !ih' hela 
skapelsen I Om detta. skeT, slwla snart millioner fröjdas 
ijfvel' den F riilstl.l'e Gud ji'1'setl åt den fallno.. mänskligheten. 
Och ett starkt lof s kall höjas till haus lira. Hvern vill ej 
.....rbetn. föl' detta m!\l,=, 'vinnande ! 

Men IA.tolD oss uu äfven stanna något för huru Herren 
Jihselt och !ön,er för de s ina i timligt afseende. Det sko..ll 
fröjda.. våra hjä.rtan och mana oss till t acksägelse, Det är 
8l'l oändlig t s tort, at t hau försett oss med Cn F l'iil sare, att 
"i knUlla aldr ig nog berömma en sådan nåd , men Gud 
~are t·ack, att han äfven tiinker på oss och hru' om!:lorg om oss 
l. lekamligt afseende. H van v i skola [i. t o. och dricka och 
kl11:da oss med, jn., ftlLt bär han omsorg för. »E c1er fnd~,r 
vet ott I hehöfven allt detta.» 

.1> B:en en gif ver dem ma.t Bom fnIkta llOnoiD . l) 

.1> Du upplåter eh o bCUld och måttar nllt lcfvauc1e.l) 

k När H erren hemsökte I sraels folk föl' dess synders 


s oU med on fruktansvärd h ungersnöd, tänjde han på sin 

l~rofet. Han gnf E lia befallning att gå t ill bäcken K eTit. 

~f dess vatten skulle han dricka. under den sv&ra. torlum. 

d <In iUven mat skulle H enen skaffa. honom. Han gjordo 

e~ också tm och I1H,:(l ntnJl m~ilmi~kohnnd . Han Hit It o:- 

http:motto.ga
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par for a kött ocb bröd till bonom . Han for ej illa, ty 
H erren sörjde för honom. 

När sedan bäcken torknr nt och · intet vatten mera 
fious, d it gör Gud andra. utvägar. I Zat'!la,t finns en from 
en ka och hon får bE'Jall ning att röda Elia., Hennes ti ll · 
gångar äro mycket sm<\. En nuIve mjBl i skäppan och 
lite t olja i krukan är allt ]~vad hon eger. Hon simlle balm 
eu kaka dä-raf åt sig- och sin sou , Sedan återstod henn e 
och sonen intet annat än dö af bunger, sä menade hon. 
Denna enka tyckes således ej hafva förmäga. att föda, Elin. 
Ocb dock bade Herren befall t hen ne det. Med befallningen 
g ifver också Herren förmågan. Han vttlsigunr hamles lilla 
förråd i så rikt mått, att både ha ll , hennes son och pro
feten få äta däraf under en lång tid. Herren fyllde på 
hvnr dag, så att det fnnDs t illräckligt så Hinge hungers
nöden varade. »Mjölet i skl~ppan tog ej sint och oljekl'ukan 
blef icke tom.» Herren förser . 

Innan vår dyre Fl'ålsnl'e sid Ides från sina lä ,'j unga.I' 
stäUde han följande fräga t ill dem: Nä,· jag "lsände ede,. 
utan lJc,mingpung och 'rensel och skor, icke Il ar väl eder 
"dgot f attats '! Och de svarade: J) Intet _. Den kåre mästnreu 
bade uppfyllt alla deras bebof. Och han hade gjort det stuudoru 
på det mest underbara sätt. Intel hade fattats dem. De 
hade också fått vara åsyna vittnen till, hum han vid fl ere 
tillfällen uppfyllt andras bebof ocb rikligen försett . De 
kunde påminna sig, hu ru han i en öde trakt bespisat fem 
t llsen män, utom kvinnor och harn, med fem kornbröd och 
två. fiska:r, och att välsignelsen. varit så öfveJ'Rödande, att, 
sedan alla ätit sig mätta, de lå.tt upptaga tolf korgar nf 
öfverblifna stycken. J a, Gud vare tack och lol ! Vi hafvn 
vel'kligen en Gud som förser. H an hn.l' gjort det under 
alla t ider. Han gör det i vål' tid, han för ser i dag. 
Hans heliga ]mlva erfar enhet dåraf. 

l ganska stor utstr äckning halva vi i vå.r missions 
verksamhet för kinesernas frinsniog fått erfara att Hetre1J. 
förser. Såsom våra vänner veta) äro vi i vårt arbete ute
ijlntand~ hänvisade till de gMvor, Hel'l'~n manar sina barD 
att gifvn, enär ingen organ isn~ion (Il fO J'samlingar stå l' b!lltOJl1 
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oss. ]U en ingenting har fattats. I r ätt tid hafva a lla 
behof blifvit ti llgodosedda. Under dessa fern g~ugnn hr 
har det aldrig varit brist i kassan. 

När behofven vilrit minru'e, hafva inkomsterna varit 
mindre. När utgifterna varit större, har det fluti t i n mera 
medel. Och detta utan nigot åtgörande från vår s ida. 
Alltid hal' det varit tillriickligt. Gåfvorna hafva varit af 
olilta värde : från tio Öl'e upp t ill 1,000 krallar. 

Till Herrens egen nra meddela vi_här några. exempel 
på huru Hen'en försett. 

Sommaren ISaO, när vi på hösten skulle Ilts iinc1::t 5 
missionärer och som en följd däraf behöfde mera pengnr, 
erhöllO vi från en vR.n en gttfvll på 1,000 kr. 

Eo g~ng finga vi ett testamente efter en liten fl icka, 
SO Ul den gode herden tog hem till sig. Det lydde å 38 
{h'e. Det är san r., (1st var ingen stor smmnn. Vöm 
hjär t.c.'\D gladdes doch: så hj~il't1igt öfver test..'\memet. 

Sedan hafva vi. fltt emottaga flere testamenten frä.n 
små inbä.rgade I;\mm. Somliga hafva Iydt Ii. m\gra k ronor. 

För något öfvel' ett är sedan mottago vi tvänne gMVOl' 

från eu fader i Småland , under omständigheter , som djupt 
gl'epo våra hjärtan. Denne fader hade tvänne söner. Den 
{me af dem insj uJmade och dog. Fadern öfverlä.mnllde dä 
Bfmel1S spal'bltoksmedel till mis::Jionen, en rä tt betydlig 
~l1rnma. Några vecIror efteråt fingo vi bref ifd.u samme 
.ndAr, däri hon delgaf oss ntt Herren tagit hem äfveu hans 
nndl'a SOD. Sorgen val' djup, salma<len svår. Det var sd 
tomt efter barnen, men då Herren tagit dem till sig, ville 
han ieke klaga. Han meddelade därpå. att äfven denne 
BoM s-parbanksmed.el skulle lemnal:i t ill missionen) då de 
lltf:..lI it, och ti llade sedån: »Gud skall gifva min lille gosse 
en kines i himmelen för dessa pengar.» 

l en annan t ~'nkt af Småland tilldrog sig något lik· 
nl~l1dQ i börjil.D af dettil. år . En fader, som förlorat sin 
~lll Uppsökte vårt ombud på pla tseu och öfverillmnade till 
d?nom under tAJ'il.r soneas sparbanksmedel. Hau behöfcle 

()-nt Icke, ut.aa vi lle att de altuIle t illfalla missionen. 
En. afton i Oktoher 1890 kom en ung kvin na och bad 

http:s-parbanksmed.el
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att få lämna ett brer, innehållande en gåfvn. till missionen. 
Från hvem det var fick hon ej säga. Då brefv et öppn~des 
innehöll det 300 kronor . 

En annan g ång framlämnade ett okänd t fruntimmer 
ett bref. Då hon blef tillfrågad frÄn Jl vem det var, sva. 
rade bon: D et gör detsmmn:1, det tir en gåfva t iH Hflr. 
ren. Dl en tiUönskan att Gud miltte välslgnn henne 
lttta.lades, svarade hon så hjärtegodt , att det sitkert aldrig 
kan glömmas: J a , Gud väl signe E der! 

Vid et t 3JlDat tillfälle kom en 1.1che Dlan upp. Han 
fram förde sitt ärende i följande ord: Då. jag g ick på 
galaD, kände jag en sädnn 8tnrk maning att gå upp och 
lämna nAgot ti ll missionen . J ag hal' aldrig förr lHmnr.t 
nägot till Eder mission . D~h'på' tog han fram en summa. 

Efter några månader kommer samme man tillbaka. Han 
gÖl' några frågol', huru det går rnissiooärerna i Kinn uncler 
deuna orol iga tiJ . Efter en stunds samtal Säger ban: J ag 
lu\l' ett litet ärende från en af mina väll ner, det ~l' en 
gåfvn ti ll missionen, och sA lämnade han 200 kronor. 

En dag för omkring] Jh ål' sedan kom en vaktmästare 
upp , hvars tillgäDgar ej äro stora. Herren hade Illanat 
honom att gifva en gåfva till hedningarne. Han lWlD un 
med eU tackoffer. Det var 100 kronor. Hal1~ ansik te 
strMnde nf glädje öfver förmånen att få lämna det fOr 
Herrens verk i K inn. 

I början Re April detta år hände sig en dag ntt en 
grunmal S3 :årig glimma s trti.fvade Upp fÖl' de 4 riLtt b l'it l1 t~'t 
trapporna fÖl' att aftämna en gåf va föl' missionen. Det 
val' med stior gJädje hon nedlade t:l it t tackoffer föl' Her
r ens fotter. H on gladdes så innerl igt öfver fÖl'I mi.nCJl 

att knnna gifva, men hon kände sig oclunl plikt ig att gör[\. 
något för sin dyre, älskade mästo.re, som löst henne med 
sitt bl od , och bvilken hon snart hoppalles få skåda rl.1L<;!ldc 
mot ansikte. 

F ör nAgra dagar sedan nnkom ett bref från vv!es
buden i Tyskland, innehållande 20U .-iksmal"k (kr. 1 '7). 
Fl',io hV(> 1Jl \'f'La vi iol.:e. Df'll niirslutnn :-. k r ih .(.J$e ll iytldo: 
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»Att användas t ill Svenska missionen i Kina ». Det val' 
allt. Intet namn. Det VlU' frän H errell. H an förser. 

På. ett bönemöte för missionen härom dagen lälllnade 
en systel" 100 kr. 

Utrymmet tillåter OS;:5 ~j att anföra fl ere exempel. 
Mellan 50- a no,ooo J{ronor hafva Rutit in till missionens 
kassa unue),' de 5 flydda <iren, hvaraf stöl'Bta delen in
kommit p<.\ liknande sätt. 

Huru god och trofas t tir icke H erren! Huru innerlig 
är ej den omsorg ban bär om de sma. Han är verkligen 
prisvärd. Låtom oss prisa hallom ! 

DA vi nu stå i begrepp n.tt utsända nio nyn arbetare 
till Kinn, i~r det outsägligt dyrbart .för oss fl t t gifva nkt 
på huru K arITen bela tiden försett för de kära syskon, 
som redan äTa ute på. fäl tet. Ett sådant aktgifvilnde gläder 
hjärtat , alstrar trygghet och befriar från all onödig omsorg 
för f.ramtiden . Vi lämna utan oro dessa nyo. arbetare å t 
Huds omvårdnad . Han sliger ju så. skönt i sitt. ord : 
Låten mig hafva omsol'g en Olll mina barn och om milla 
händers verk. . 

Gud vare lofvad. Han Jör.~er . Han gör det i alla 
afseenden. Han ger Illän och kvinnor , lämpliga för arbetet 
ute på missionsfäl tet , Han ger den ulld, kraft och vis
d" lD 1 SOUl. hvarje dag behöfves i verksamheten . Ha.ll ger 
den niti\ lskan och uthållighe t, hvarförutan intet godt verk 
han fullbordat!. Han har gifvit oss sin Son och hnu gif. 
ver oss alla t ing Uled honom . 

Abrnhnlll lydde H erren, och han försåg. DeLta var 
~o lninnesvärd erfarenhet A braham gjorde, och han kunde 
säkert oJdrig g lömma den. D<.l vi lyda Gud och vandra 
l hans vilja , försel' hl.\1l. Vi. göra då erfarenheter, som vi 
o ~clrjg kunna glömma. Genom dem lära vi klinna H erren 
bättre) och bnn blh· en lefvande 'verklighet för oss. 

:;: ** 
II Ställ 11,pp l1~il.'J'lolpar åt dig och uppsätt uägmilrken tu 

dig. Va! ' 1lppmlt.rksnm p å den slråk1Jtig du. gdtl /." 
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Den 	helige Ande skall påminna eder 
allt hvad jag har sagt eder. 

Tid efter 
OlD de förgiitlla 
Det är lärorikt 
och där sp~rn 
olika tidslteden. 
gÖ l'elfJen genoll1 

annan har Anden påmint Guds församling 
sanningarna, om de bud hOD så. länge glöm b, 
att genomgå Guds rilt es bistoria på jorden 
Guds Andes påminDn.ode vel'!rsaJJlhet vid 

Vi veta alla huru ordet om l'ä tWtl'dig. 
trOll blef lefvande igen lUlder r eformatioueo :::l 

dagar, och jag å l' viss därom, att det Dumera skall bli fvn 
otrons makter oUlöj ligt a tt vic!::u'e begl'afva. deuua sanning . 
På samma sätt har det vant med nndra H errens ord j huru 
många. tlrhuud l'nden låg ej mi:3sio llsbudet: lI Gån ut i hela 
världen och prediken evangelium för hela s knpelsen » aU
deles bOl'tglömdt af Gnds barn. Men sA kom slu tligen den 
dagen, da Guds Ande fick päminna några nf H eiTens tjä
nare äfven om denna befal1ning. Det var i bÖlj an af det 
adertonde årbundrnd et, som miS5ionsw.nkell valm:l.lle till li f, 
särakildt i den 1iIJn, sedan så världsbekanta byu, H en·nhnt. 
Vi känna huru Gnds Ande däl' fick tala t ill nägra oläl'de, 
me,n af Anden födde män, och för dem uppenbara, hvnd 
som var Guds vilja , nudel' det att kyrkans stm'e och lFb'de 
voro oeulOttagliga för samma sanuinga,r. V i veta huru Gud 
dä.r.ifd.n fick sända ut en allt större skara af hängifna 
vittn en . Men huru rent af främmand e var icke J esu bud: 
»Gl1n ut i hela världen» föl' Gltds församling den t iden, 
ej blott för de namnkris tna, nej, för de fl esta af Gnds baru . 
Då den unge skomakar en} sedermern den nitiske mis8io
oä ren och professoren Carey uppmannde medlemlDa l'ue af 
ett prest.möte i E ngland att göra något föl' hedningarnas 
omvändelse, &ökte man nedtysta honom med orden: ,Sitt 
ued, unge mnn, om Gud vill göra så. oerhörda sruter som 
ni talar om, så. behöfver han därtill hvarken eder eller oss.» 
J a, i sjilU,n Skottland, som i slutet af 1600-talet utkilJn
pnde sin häl'lign. strid för r ellgiös frihet och själfst.äudighet, 
- iU OlD skotska kyrkan, som otvi fvelaIttigt då VAr den 
1if~krnftiga.'ite delen af Guds fö rsam li ng pI\. jorden , inom 

den na ky rha, där mnil verkligen erkände Kristus vara för
samlingens herre och konung , äfven dti.r vnr miss ionsbefnll · 
Dingen för de flesta en död bokataf. Då 179 4 vid en 
genralsYllod några fö rsam lingar inkommit med anSÖltaD, att 

t 

roan måtte sända evangelium t ill hedningar na, faull man 
detta Mde löj ligt och farligt. En äldre Illan s.do s ig i 
femti o år hah'a till1:.öl' t synoden I men aldrig hört fiD löjligare 
ansökan . Det fanns dock lyckligtvjs en annan gammal 
mnn, d: r E rskine. nä rvarande, som Guds Al1 de fått upp 
lysa och som med glödaude hjärt.a utropade: "» Herr prpsi
dent, var god och räck hit bibeln », och så uppläste hun 
med strålallde ögon och ljudlig stämma Matt. 28: 19 : 
,Gån för den skull ut och gören alla folk till mina H\r
jUllgar, döpande dem t ill F adrens, Sonens och den helige 
Ande!~ namn. 'II 

Vi. haJvn skäl att prisa Gud, som i vårn. dagar genom 
mn helige Ande phmiunel' och lä.r ett all t s törre antal af 
.Jesu lälj ungar att inse och behj ärta mästarens bud: »Gån 
ut i hela världen . 'II J o., vi haha fått Guds Ande, pit det 
ban skall leda oss till hela sanningen. And en är gifven, 
lätom oss uppfyllas af Anden, på det vi knnna fÖl'knulla 
Guds dräpliga verk, bÖI'jande häl' bland värn. närmaste och 
sedan gående ut, hval'thän samme Ande vill föra oss. 

O. v. F. 

Missionens framgång. 
Vill du vnra med, kära vän, i den gudomliga kär

lekens enande arbete, för ntt samla förlorade och spridda 
~r till eD hj ord ? 0, så lät dJ. Guds And e få uppfylla 
d~t~ hj ä.rta . . lDed ny kraft frAn höjden till att göra bans 
villa och med DY häogi{veohet att förkunna Gnds dråpliga 
ve/:'k alla dem, SOlD ej ännu tillhöra hans hjord, hans fåm, 
1us. O. det är llåd att få bidraga t ill ett sådaDt orbete 
Och ett sådant mål I 
fr}! Men bvnd bar nu missionen uträttat , torde nå~on 

aga? Den har ju arbetat öfver ett århundr~de och bvdka. 
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ärO nu resultaten? J ag vill då llled<lela några siffror, ehuru 
siffror bevisa så litet, ty i Guds rike gi-i.ller icke l'i~kn e... 
maski nen , men vågskålen som värdemätare. Han skall ell 
dag väga oss alla på sin vågskål, han den storo hjärte
rannsakar en; måtte vi då bestå profvet, du och jag! 

Se nu här nå.gra siffror : 
Vid början [1 ( detta århundrade fnnns blott några få 

evangeliska missiollssällskap; uu finnas omkring 100 så.danu 
- antalet missionärer i hela vå.]'lden va r då. omkring 200, 
nu räkna vi omkring 6,000 manliga och ]~Vjl1 1ig::t., hvnr
jämte det nuuf\s omkring 25,000 infödda medarbetare. 
Dessa verka i BmU"t sagdt alla vä.rldens traJd er. Man riik
n RI' DU omkr ing tre mill ioner omvända hedningar , och i de 
olika bednaländerna fi nnes det 12,000 skolor med omkring 
500,000 lärj=gar. B ibeln är öfversatt pä 345 språk och 
sprides ä.rligen i mar än en million exemplar. Inkomsten 
för missionen utgjorde vid århundradets början omin-ing en 
million kronor ärligen. Nu nppgär den till omkring 40 
miUioner. Vi kllnna således glädja oss i dag öfver att 
Guds rik e går framåt med sna.bbare steg än fordom. :Men 
lätom oss tdnka därpå., att det ä.nnu finnes mer än 1,000 
millioner hedningar, som ej hafva hört evangdii glada bud
skap, Ännu är det sant, att J mörker öfve.rtäcker jorden oeh 
mörker follteh. L åtom oss aHn, som blifvit ljusets barn, 
söka sprida evangeIii ljus omkring oss och utåt äoda. till 
vä.rldens aHu,gsna ändar . Vi hafva dessa dyrbara ord af 
H erren : , Jag har bestämt eder, att I skolen gå. 1I.st.ad 
och bära fruk t och eder frukt skall förblifva. » Och lAtom oSS 
slutligen ihågkomma detta löfte: »8ådan deras lott är, soDl 
d rogo med i striden, sådan skall ock dena lott vara, solD 
hafva stannat vid trossen &. 

o. v. F. 

De förnämsta hind ren för evangelii 
utbredande i Kina. 

Dland dess . märkas: 1) Den kinesislm folkkan,kte. 
rens falsk bet och opåli tligllet; 2) Den rådande vidskeplig. 
heten bland folket, som "-tel' har sin grund i afguderiet; 
a) OpilUnbl1lket "ch 4) Fä<1ernedyrkan. 

I. 

KinesernA. äro mycket falska och opAlit.liga. Under 
,let att de sl'nickra missionären i ansil,tet och knappt finna 
ord, s tarka nog at.t berömma. hans uppoffrande sinne, för 
del, Qo.n lämna,t s itt land, sit,t folk och sina anförvn.'nter 
och kommit den länga v~gen att lära dem dyrka Gnd, sI. 
Bilga de till hvo,ro,odl'a, dä 11ao vänder ryggen till dem: 
'U"ad skola de dä" utländska djäfla rne bär att göra ..• 
Af dsto, som visa sig vänliga, är det ock mc1nga. som äro 
deh föl' slem vinnings skull. 

II. 

Kineserna äro mycket vidskepliga. Det må vara nog 
: .h~h' aurora något tU· ett nyligen ankommet bref .hån 
DlA~f.llt)när E. F oJke: ~U nder den svåra torkan spr iddes 
'iU1Jgr., löjliga .rykten i st.a.den. Dagligen foro mandari nerna 
lIlon t.u~p'len ,och båda om regn, ,Moln . uPI?stego ibla~d: 

glnga SLD väg utan att utgJu ta SItt mnehåll. Da 

http:1I.st.ad
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fUDDO några på att skjuta skulden på utlö,udingarna. De 
sade, att jag dagligen aflossade skott mot skyarne och så 
bindrnde regnet aU falla. Vidro'e skullE' jag dagligen hafva 
besökt ett tempel i st.aden för att bedja guden att ej låta 
det regua. I en styresmans bus doge flere på en gång. 
Då fann lUan på, att vi skull e bafvfI. gått och lagt pappers
gubbar utanför dörren, hvilka föro rsakat deras död. F lere 
gingo så långt att de dagligen låga öivor v{(,r husvärd med 
böner om att kasta oss på. gatan, men bo,1l svarade, be
rättar vår lärare; l1HUlldvalpa:r, hvad Kr det ni brålm 
om '1l) och därmed fick det bero. 

III. 

Opiumgiftet beredes af den intork ade mjölksaften nf 
valhuons (Papaver somniferum) h'öhus. 

Det impOlierades till Kina frÄn Bengakm. Redan 
1773 ilTlpor~erades mycke~ opium till Kina. Den k inesiska 
regeringen har flere gånger gjort de JUest energiska an
strängningar a.tt hindra im porten af denna vara, mon en~ 
gelsmännen hafva tvingat K ina att mottaga giftet. Det äl' 

nu mycket stora kvantiteter som ärligen förbrukas i detta 
land med de rysligaste verkningar. Man säger, att mer 
än sex tiondedelar af befolkningen r5ko. opium. Missionär 
Hahne skrifver nyligen Oill opium följand e: l'Opium är Ki
nas förbannelse. Det saknas ej exempel att bevisa och il
lustrera detta påstående. Se där mMa vi just nu ett af 
dess offer ! Trasorna, som slänga omkring honom, skyla 
blott ofullständigt den utmärglade gestalten. I banden 
håUer han sin kära Opil11llpipa. H vilket slött, likgiltigt ut
tryck u ti hans ansikte! Han tyckes alldeles död för värl· 
den och det sköna däri. Dessa drag lifvas dock, om. du 
blott gifver honom några slantar , att ban må i närJDost

e 

handelsbod köpa sig några piller af det kära giftet, IInJl 
är ännu en ung m~ll, men ser l:edan u~lefva? ut.. AC;j 
den makt som bundIt bonom, slapper ej så latt Slt~ l~ i 
Ran är förlorad. Här är en annan af dessa olyckhge . 
ett viirdsbus, där vi just tagit iD , sågo vi honoUl . lIan 

, 

17 
kom till värdshusets dörr och sjönk ned på en sten däl'~ 
utanför , lik80m ur stånd att släpa sig längre. Dä.r satt 
han , som det fJ1ckw:;, utan medvetande eUer fö rsjunken i 
drömmar , då och då ropande mekani8h:t: värd::;busvärd, gif 
mig en kask! Hrtn fortfor med sitt entoniga rop, till dess 

. värden kastade till hODom en slant, som han, uppHtltuande 
ur sin dåsigbd, lyckades finna på marken, hvareftel' ha.n 
llled trötta, släpande steg aflägsnade sig. K anske kan ban 
bos andra llledlidsa,Ullll<L mäuniskor lyckas samla.)ld.gl'a kask 
och så bort ti ll opi umkl'ogen för att äunu en gäng få hän~ 
gifva sig åt lljutn ingen. Ätven han var en uog man. 
Rans ansikte var vackert och måste fordom hafva 'vari t 
verkligt iutelligont j nn hvilade ett idiotiskt uttryck öfver 
det. Den stackars mannen hade nyligen haft sitt »anfalh , . 
då hvarje fiber i deras kropp och hvarje känsla i deras 
själ är sammanträngd i detta enda begär - opium! De 
lida för färliga plågor J om de ej få sin begfu'else tillfredsställd.» 

IV. 

R-ö rande f'ådernedyrkan må nämnas: Kineserna tro 
att hvarj e människa har he sj älar. En själ stann:u' i deD 
döda kroppen, den a.ndm går till eviglIeten och den tredje 
bor vid det Ii Ila husaltal'e, som Lyggdes för den aRidne. 
Framför detta altare skall nu offras och religi5so. ceremo
nier utföras, hvilket allt lwmmer den aflidnes ande på an~ 
dra sidan till godo. En sädan fädernetillbedjull kan blott 
utnh"a.s af sonen, och detta är hans heligaste plikt. Den 
SonA ej har nå.gon son, han får i evigheten fara omkriDg 
~åsom en hjälplös tiggare, behöfvande och utsvulten och i 
atol't elände. I Bin förhittran hö.röfvel' skola de, SdSOlll 
Jciuaaerna t ro, fara omkring ocb plåga människorna all t 
hVlld de kunna. De tro att stora hopar af tiggareandar 
SYiil'ma omkrjng. R vad de döda skola ega. på andra sidan, 
(~et rnåsre de erhåJIa af sina efterlefvunde släktiugru:. Rlä~ 
( pr, peng.l!" mat, hU8 ocb möbler, ja all t hvad de beh5fva 
t~la deras nÄl'maBte förse dem med, och detta är deras 
(lligaste plikt. Men bun l tro de nu att de skola kUlllla {tt detta 

2 
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t ill de död.? D. döda behöfva ju icke kläder säsom de 
lefyande. Nej, de tillreda allt n.f papper, hus af papper, 
lOöblel' af papper och framför allt papperspcngar. All t 
detta uppbrällDes fl'amföl' den afljdlles nltare, och då föl'~ 
vandlas det till d.t slag salU anden behölver. Sädana pap
perssalter brännas i oänd lighet och en mängd kvinDor göra 
ingenting annat i heIn sitt lif än klippa pappel'spengar. 
De äro fyrkantiga till utseende ~ med D~got tenn folium i 
midten . Men hUTu gär man med maten då? Jo, den sätter 
maD endast fram för altaret och menar, att anden ll juter 
af lukten, och om en stund tager man bort den. En för
skI'äcklig skam och vanära hvilnr öfver den, sora icke 
noggnl.llt iakttager detta bruk. 

Mätte detta stackars fo lk snart upplysas af Kristi 
klarhet, så att de få lära hvad det är att tillbedja Gud i 
anden och i sanningen. Och du, som läser de tta, beakta 
Jesu uppmaning i Matt. 9: 37-48. 

Svenska missionens i Kina hemarbete. 

Kommittecn. Blott ett par dagar efter årsmötet kaUa
des kommitteens afMllne ordförande, kapten J ohn Ahlberg, 
att ingå i sin Herres g lädje. Den varme missionsvännens 
och nitiske medarbetarens bortgång förorsakade djup smärta, 
ehuru man väl någon tid varit beredd därpå. H en ens vä
gar äro verkligen underbara. De äTO dock rula godhet och 
sanning. 

E fter A.Wberg invaldes major G. J. von Hols t tU! le
damot af kommitteen, som för närvarande säledes består af 
doktol' Hem'ik B erg , ordfårande, löjtno'ut H. Dillner, vice ord
förande, kommendörkapten O, von Feilifzen , skattmästal'e, 
helT Josef Holmg,'en, seb'eterare, och major G, J. VOJl, Holst . 

24 sammanträden h.fva hållits under året. 

.. Ombu(l i lllrmlsortcn ih'o : H andlande Magnus Berg, 
Od..hög; Doktor K. B ergh, Tranås; Skollärare P. E. Blom
ström., Mål'dshyttnn, Nora i Kyrkoherde C. A. CnrlsoD , 
Normlösa, Man torp ; Ritläraren A. Didoff, W exiö ; SkoUä
rare L. Frendin, Fornabodn, Lindesberg; Skollära.re A. Gu
stafSOD, Hotsta, Öl'ebl'o; Kyrkoherde A. HaUberg, Frinna
ryd j Pastor Hnnsen, Hvarf, Ekedalen ; Inspektor J. Bedell
gren, Visboha.mmflr

1 
Gnesta; Skollärare J. W. Rultin, Tors~ 

'~rp, Finspong; Godsegore K. J. H ultkmnlz, Björnö, Hög
~lers by; Ha.ndlande Sam. J ohauson , Eksjö; .HandlaDde 

, J onsson) Slgtuna; Boktt'y?kare O, Lagerblad, Karlshamn; 
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Skollärare P. LarsOll, Hörsta, Kumla; Skolläraren K. J. 
Lindgren, SvartA. i RMman C. Odbner, Mariestad i F abrikör 
J. Odhner, Lidköping; Hemmansegaren P. OlsSOD) Granby, 
Kumla; Komminister O. A. O~tander, Norrköpiug; Hood!. 
A. Petterson, Lindesberg i Kapten H. Ramsten, Malmö; 
Apotekaren ECraim Sandblolll, Jönköping; K omminister Joh. 
Sanden, Steogårdeu, Högsjö ; Skolläraren A. J. Snuesson, 
Kalmar i Iugeniör E. Thermel1ius, Halsbel'g; Pastor K. To· 
rin, Jonsered; Ingeniör V. Vidlllark, H elslngbol'g; Konll.ni
uister G. Willen, Bergunda, Räppe. 

Af dessa harva följande bröder tillkommit under äret: 
Ritläraren A. Didoff, Vexiö; Kyrkoherde A. Hollb81·g, 

Frinllnryd i Haudlande SalU. J ohaosoo, Eksjö; Skollii.r?ren 
P. Larssoll, Hörs t.a., R umla i Skolläraren K . J. Lindgren, 
SV:ll'tå ; Hemmansegnren P . Olsson, Gl'anby, Kumlaj Apo
tok",·en Efrai iD SandbIolD, J önköping, och Slwilärare A. J. 
Sunesson, Kalmru·. 

K ommitteen och missionärerna frambära till eder, kära 
ombud, ett bjärtligt tack för edra belllödanden .tt bland 
edra vällDer främja intresset och verksamheten for Kinas 
evangeliseri ng. E rik F olke och Augus t Berg hoppas kunna 
tillskrifva hvru' och en af eder. Käre bröder, pil samma 
gå.ng vi känna oss manade att tacka eder föl' edert arbete) 
vilja vi ocksä t illropa eder: ~ Förtrötten::l icke, utRn varen 
faste, orubblige och öfverftödande i Herrens verk alltid , 
vetande att edert arbete icke är fåfnDgt i Herren. Vi 
sJwla skörda, om vi icke tröttna. Vi uedjn äLven att {.t 
anbofal la åt edra förböner och edert intresse de nya ar~ 

betare, som stä färdiga att resa ut pli. fä ltet. Bedjeu, att 
J e måtte blifva verkliga mänuiskofiskare ! 

I. 


Missiollsmöten i Stockhohn. 


Missioncrus 4:de å rsfest firad es annandag pingst j kyl'~ 
bn vid Floragat"n, då fö,·edrag höllos af Dr H. Bergj
(text Es. (5), Kapten O. von Feilitzen (text J oh. 14.: 2"6 
Boktryckare Lagerblad från Karlshamn (text Up:>. 22: 11 ), 
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lilissions !ekreteral'Cll J O::lcf H olmgren ( text J oh. 5: 1U), 
Kandidat E Björhbnu m (text Joh. 2: 52) och Löjtnant 
H . DilJner, som tillade om Guds Aml es verk i de t.roende. 

Tiselins afslö t mötet med ett kortare föredrag till de unga. 

Från kapten Ah lberg, som ldg sjul, och nära döden, kom 


. en hälslling till kommitteen, mis8ionÄ.l'erna och missionsväll 

n€Jrna j 1:imte följande minnesord: Yaken, 6tån faste i b'on, 

vm-en mtiH, va.ren, stm'ke I Må allt hos eder ske i kärlek ! 


Efter ta.cksä.gelse och bön ilfslöts nen sköna dl1geu 
med den bekanta psalmversen: Guds ord och löfte skall 
bestå etc. 

* * * 
Dell 15 nov. höll s i samma lokal ett missionsmöte, 

afsedt att väcka ett varmnre in tresse föl' missionen i RiUll. 

Mötet började kl. 10 f . In . Först-a timmen användes till 
gemensam bön om välsign.else öfver missionärerna. och deras 
arbete hland ldn esel'na, öfvel' verksamheten heromo. och 
öfver lllissionsvä.nnel'na. 

Föredrag höllos af KY1'koherden A. Hallberg, af Kom
mitteledamöteruf\ Berg, Holmg.ren och von Holst sa.mt af Red. 
C. Boberg. 

~~ ':.:;: 

För nnge män hol' sekl'ctoraren å K. F. U. M:s fi lial 
å söder hållit treone föredl·ng. 

• 'l' * 
Syföreniugeu for Sv. Miss. i LCilHl. höll äfven i år eu 

förSäljn ing under mars må.llnd af förfärdigade och sl{änltta 
? åfvor till förmån föl' missionen, h vilken försäljning H erren 
1 så rikt mått väls ignade) att uettosulllmaD uppgick till mel
LlU 11. och 12UO kronoI". Detta var en stor uppmunt]'an 
lö,. de nära vänner) som oförtrutet bedit och arbetat. 

~: * 
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Under päskeu hade l<ommitteen anordnat möten på 

olika lokaler, näml. i RärstrRnds missionshus, Betesda, 
Kristna arbetareforeningen , FlorakYl'lmn, Surbcuunsgatao, 
och Luth . missionshuset pA. söder. Vid dessa möten med
verkade missionärskandidaterua Bel'gliog, Hofstrand och 
Sandberg. Syftet med dem var dels att Dllvarligen mana 
de oomvända att fly till Jesus medan tid är och dels att 
uppväcka ett varmare intresso bland H errens vänner för 
missionen bla.nd hedningarne, sä.rskildt ]{ineserna. Flere 
själar lämnade aig åt Henen Jesus, och äfveo hafva vi 
sport ett f6rökadt missionsintl'esse såsom rosultat af mö· 
tena. Herren vare pris och ära J 

,~ ,,: ~: 

I oktober började kommitteen med regelbuodna. böne
möten hvarje tisdag i kyrkan vid Floragatan . Undp'l" julen 
var det uppehåll, mcn den fÖTsta tisdagen i febr. upptagos 
de igen. Den dagen hölls sparbösseLömniug, då utläm
nade sp arbössor utbyttes mot nya sådana. Sedan dess 
hafva mötena fortgått till årsmötet. 

Gud bal' i sin nåd gjort dessa möten till rik välsig
nelse för oss sji:ilfva och äfven för andra. Gud vare tack! 
Många bönhörelser har Henen skänh:t oss. H an hör alla 
dem soro med allvar åkalla hODom. 

II. 

Missiollsmöten i landsorte1l . 

Stöne mission möten hafva under w·et bAJlits i Lindes
berg, Mnriestad och Hallsberg. 

Mötet i Lindesberg hölls den 9 A\lg. med föredrog 
a f ombudet på platsen hand L A. Petterson, skollärarna 
J. FJ"endin från Foroaboda och G. BlolDkvist från Örebro 
sRmt sekreteraren J osef R o1mgren. 

Mötet i Mariestad hölla den 7 dec. med, förern·ng af 
predikant L. Ohlson, A. G. Ande.rson och s'ekreteraren . 

• 
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il'Iötet i H allsherg hölls den 9 dec. med föredmg .f 

lcyrkoherdeu E. W illCll från Kumla. och sekreteraren. 

• ';: * 
.På kallelse af vännerna. i Mjölby verkade lDI SSIOD~~ . 

eleven R. Bergling därstädes under julen och böneveclmn. 
Mii3s ionselevcrna Hofstrnnd och T . Sandberg gjorde 

missionsresol' inom Hofva socken under julen och forlnm
nade Guds ord här och dä.r i byarne. Eleverna Laurin 
och Blom hafva unnar april gjort en missionsresa och där~ 
under besökt Eoköpiug, K5ping, Lindesberg, Kopparberg 
och Falun m. fL platser. 

K ommitteen känner bahof af att hjärtligen tacka de 
köra vänner, som' bevisat våra bräder kärlelt och vänlighet. 
»H vilken 80m gifver elt enda af d e.c;sa små allenast en ba. 
gare kallt vlt{e1L att dricka {tJI- !lans namn af ldrjunge, san
1Ie:rligen stiger jag ede,' : Han skall icke mista sin UJn ~ 

Missionsföl'edl'Rg . Sekreteraren har nnder verksam
hetsåret gjort 4 längre missioDsresor för att h c1.Ua förenrag 
OlD missionen: den l :sta genom Östergötland, Sm!\land och 
Blekinge, den 2:dra genom Vestmanland, Vermla.nd och 
Dnlsland, den 3:dje genom Dalarne, GestriklanCl, Helsing
land, Medelpad, Ångermanland och J ämtland samt den 4:e 
genom Södermanland, Nerike och Ves!-ergötland. Under 
(leasa r esor hafva. föredrag hållits L a resan i No,l'rk5ping, 
'franås, Flisby, Frinnru:yd, Nässjö, Huskvarna, BarDarp, 
Jönköping, Forsermn, Vrigstad, Vexiö, Karlskrona, Kalmar, 
Mönsterås, Oskarshamn; 2:dra resan i Nora, Karlskoga 
kyrkoby, Degerfors, Kristinellamn, Kftrlstad, Humnull·ön,p • 

agerAs, Amål, Seffle, Björnö, Arvika, Vikers Jmpell, Linde 
f'lt.h Kopparberg ; 3:dje resan i Ockelbo, Söderhamn, Hl1dilts
\'~Il .(trenne föredrag: i kyrkan, sjömanskapellet och Luth. 
tplSSIOll8b nset), Hernösand, Sundsvall, Bnmflo, Östersl1nd ,ts' Ljusdnl, Bollnäs, Gefle (2:ne föredrag), Torsil.ker, Fa
llll, Mora, Borlänge, Grängesbel'g ; 4:cle fesan i Gnesta,
~YköpiDg, Solberga, KnrlRkoga, SkOfda, Rnfl'.l~s, Tirl~-
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holm, SJrara, Lidköping, Månstol'p, Mariest,a.d or.h I.Jindc'i ~ 
berg. Ä fven kortare resor hafvn gjor ts. 

På n!.gl'. unda.ntag när b!lT mycket folk samlats till 
för edragen. Som ligstädes har ett lef\'ande intresse för mis
slonen gifvit sig till k änna, lllen på undra. platse!' diiremot 
har ganska stor likgil tighet xåd t. Sekreteraren hal' på 
hvarj e plats emottagit mycken kärlek och vänlighet aJ de 
kära missi onsvännel'oa. 

Antagna missioJJ äl'er. 

Af det antal sökande, som under äret anmält sig vilj"L 
utgå såsom missionä.rer, hafva foljande personer efter nog
grann pröfning och Illyckeu Lön til l Gud oro bans ledning 
bJifvit antagna, nä.ml.: 

S. m. kandidaten J ohan E mrl1mel Bj6rkebaunt, stude. 
randen Ca"l F redrik B liJm, evangeJistcrua Rvbert Berglimg, 
August Hofstrand, f. el . handelsbokM Uaren Theodm' Sand, 
berg samt lä.rarinnan H ilJn't Mflrirr, Blornherg och lJibc!· 
kvinnan Anna E rikson, hvilka syskon samtl iga komma 
att afslr iljas tO" missloDskallet nlkltkol"DOlande K risti him
melsfärdsdag, då missionen firar sitt 5:te årsmöte. 

. Ema.nuel Björkebau n. föddes den 15 sept. 1866 i Åre 
socl{en i Jämtland, der bans fader var postmästare. Vid 
13 års .tIder s~nde föräldrarne honom till Östersunds högre 
allmänna läroverk, där h m vistades i 2 är. U oder först.a 
terminen han vistades där dog hans fader. I tre år gick 
hau som ul\skultaut vid Fjellstedtska skolan i Upsala. 1885 
intogs haD pä nämda llroverk och 1888 på vären ~flade 
han studelltexamen. Samma ål' inskrefs ha.n vid universi
tetet i Upsala., och den 30 j ~n. 1889 ::dlade han teologisk: 
fi losofisk examen. Den 28 sept. sagda år inskrefs ha.Jl. l 

teol. faklllteten och deu 15 sept. lS~O tog han sin djm lS

sionsexamen med go1a betyg. I ma.j 1891 afinde ha.n 
praktisk teologisk exameu. 

Redan vid 12 års ålder ulef hans hjärta t.tt,dt :,f 
Gud. :"l J ug lefde sedau ~, säger han själf, 'en lycklig .... fl.1. 
med min Gud och erfor en sali g fröjd j min siä,l. » 
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Tyvärl' fo.rslappades lIuuer vistelsen i ÖRool'sund de ill

tryck ha.n förde mod sig från hemmet., och Jifvet i Gud 
blef all t svagare och svagare, och i synnerhet stod uet illa 
ti ll med honom under den sista terminen. Samma år han 
bJaf shldent eg<1e en genomgripande föräu dring, en verkhg 
förnyelse 111m i hans sjiilsti llständ, Hau berättar själf 
därom.: ~Det Vfl.l' egentligen deuna vår, som den stora is
lossoblgen egcle r um i mitt hjär ta., då all den död, is och 
köld, som fanns därinne försvann genom kraften af J esu 
kärlek. .\l 

Sommaren 1888 tillbragte han hos professor Rudi n i 
Näs. Det val' hos denne gudfruktige man, som tan ken på 
missionen b1ef lefvande för honom. 

li.edan som liten gosse kände han stol' lust ntt gå. ut 
till hedningnl'11e , IDeu detta begär torde mera få tills..ls:rifvas 
ungdomlig: håg för äfventyr än verklig kärlek till hOO 11111
games själ nr. Det var först sedan han fått el'fara Guds 
Oändliga kädek på sitt hjärta, han på. nIIvar började ue
hjärta df'ras nöd. Under den sista tiden har denna. kal 
l~lse med k raft gjort sig känbar i hans hjärto.. F örutom 
Guds kalle1se till honom har Fol1res brinnaude bref mäk
tigt talat till bans hjärta., och ännu mera verkA.de H~1dson 
If aylors föredrag på. honom, då han i bevekande ordalag 
skildrade för studentmisaionsföreningen Kin!l.S nöd och hem· 
liga törst efter K risti evangelium. Sedan i okt. förlidet 
-Al- har BjörkebaUln vistats i E ngland, där han ~tudel'at 
['ngelska och genomgått en mera grundlig samaritku rs. 
lIndor Sommaren kommer han att r esa omkring i Inndet 
ooh hlilla föredrag. I höst anträder han resan till Kina. 
såsom dct är ämuadt. 

Carl Fredrik B lom föddes den S juli 18 ; 2 på ett sol , 
d:o.ttol'P i Brodde torps församling af S karaborgs litn. Hnns 
fÖl~ldl'ar äl'O korpralen Olof Blom och balJs hustru Mar ia 
.Jtz'18tina, född Pa lm. Carl Fredrik är den 8:de i ol'dnin
~D af 13 syskon (h varnf 5 ä ro halfsyskon). Det var små.tt 
l_ hemmet, och sh snart som möj)jgt fi ck han börja a.tt draga 
:I~.t stl'":i till s tfI.Ckt>n. Om vjnrern kördA han rl J"sgarne för 
foskverken hns niil'!;oondA oonuer och fick 1:)- 16 öre om 
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dagen. Om sommaren vallade hall kreaturen åt g r aJl IHll'U6 

föl' lika bög betalning. Oaktadt hn.n var striiugt upptagen 
fanDs bos honom en okuBig läslust, och han passade pi\ 
hvarj e tillfälle att t illfredsställa den. Vid 14 års Uder 
lwnfirmerades han och erfol' därvid eu stark väckelse o.! 
Gnds ande. Dock blef det ej någon genomgående förän
dring i hans lif. Han blef ej ford til1 Kristi kors, men 
ett liflig t intresse för missionen nppstod dock hos honom. 

Pastoro, som Konfirmerade honom, förstod att Blom 
hade a.olag för studier och beslöt at t hjälpa honom. Han 
lade sig ut . för honom hos flere familjer, bland dem äfveu 
biskop Beckman_ Han kom så till Skara högre allmänna 
läroverk 1886. I sIrolan gick det bra för honom. Så 
snart han blef mera försigkommen började ban läsa med 
andra., yngre gossar, hvarigenom det bLef honom möjligt 
att underhålla sig. 

P il hösten 1890 fick han frid med Gud och ble! myc, 
ket lycklig i sin frälsare. Nu bIet det ocksr. lif i hllJlS 
intresse för missionen. Kraftigt erfor han HeITens kaUelse 
på sitt hjärta under påföljande är att eg" a Bitt lif åt mis
sioneu. I okt. 1891 anmälde haD sig för kommitt.e" för 
Sv. !\[jss. i K ina. 

Vid julen samma år slutade han skolan, Han hade 
då suttit el! termin i öfre sjette. 

Til l slut ett utdrag \tI' hans ansökan : »J ag bar så
mycket som möjligt satt mig iu i de svåri gheter och fnrol' 
af alla slag, som komma att möta mig, och jag är beredd 
att följa min Herre och mäst.are di t han leder mig. Jag 
bar också under de två sistförfl utna må.oaderna legat i stän
dig bön till Gud för att fä. viss;het i mitt sinne om ballS 
vilja. och jag är nn mer än någonsin öfvertygad 001, att 
Gud vill sända mig ut att vittna om sig bland bedll~D· 
garna. p - 'bDe i tidningarna ofta återkommande s ki lw'l ~' 
gal'Du af förföljelserna emot de k ristna nfskräcltn ln ig ?1, 
utan utv isa att hjälp beböf\'es och roaoa mig att offra lD1tl 

lif för Kina. Mall måste naturligtvis fyUn. de luckor, so~ 
under s triden u~pst-i i. de källlP.nndes led. - .Hvad w: iJd 
OlD den, som prbJuder sIg at.t st.rJ(tn, iiI' r.n yllglJllg ! Dl\. 

27 

var ej annnt, och dock 810g han GoHath. Gud strid er för 
da sina. Sänd mig i kampe)) .• 

Adolf Robert Bergli"g föddes den 29 juli 1867 p" 
F orssa bruk i östrn. Vingåkars socken af Nyköpings län. 
F öräldrarn a ara f. d. sroidesmästaren vVilbehu Bel'gIing 
och ha ns hust ru Karolina" förld Boström. 

Robert t illbragte sin barndom i föräldrahemmet. Efter 
d slutad skolgång sändes han vid 15 års ålder till N OlT· 

köping för att lära sadelmakare- och tapetsel'f\.I'eyrk et. 
Skild från hemmets inflytande - hans föräldrar äro sant 
troende, och fadern hal' varit ledare af den andliga verk· 
samheten på F orssa, sedan omkring 30 år tillbaka - valln 
synden genom onda lmmraters exempel aUt mel' och mer 
insteg Dti hans hjärta. 

P~ sommaren 1884 var han kraftigt besökt af G"d. 
I slutet af 1885, sedan ban förstått att det ej var i tårar, 
ånger och bön) utan i J esu Kristi dyra blod han skull~ 
sälta försoning, fick han fr id med Gud. Denna frid hor 
~edan dess varit oafbruten Strax efter sin omvändelse 
borjade ban deltaga i söndagsslmlearbetet. ~.tren l885
813 genomgick han en bibelkurs i Norrköping: som sedrm 
varit honom till stor nytta i verksamheten fur HeITen. 
1888 kallades haD till medlem af Norrköpings stadsmis
sioosförenings evangelistkår. 

Samtidigt lUed sin omvä.ndelse till Herren kände han 
ch dragning på. sitt hjärta att utgå. pi missionsfältet. De 
(örsta 2 åren bad ball Gud oaflåtligen om visshet i detta 
n(soonde. Han öfvel'lä.t sig åt Herren att gå hvart hun 
vilie sända honom. Under de följande 4 1/2 år~n har mis· 
sionskullelseu blifvit allt tydligare för honom. Särskildt 
l lI~l' Henen lagt Kinas nöd på hans hjärta. 

Våren 1891, då han erhöll en fast visshet om Guds 
kallelse, Jämnade han sitt y rke och begynte förbereda sig 
r~r missionskallet. På hösten samma år anmälde han sig 
fO}' Kom mi ttåell. 

Aug"st Hof.tmnd foddes den 17 febr. 1866 i Hof,·, 
~fi(;kel1 nf Skaraborgs lil~, där hans fader. var Jandtbrn~aTe . 

nupt 2 ~r garnmul forlorade Allgll.':;t Sill lUoder. VId G 
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engelska sprälren samt snickeri m. fl . ämnen. Äfven bar 
pastor Liudblom genomgått en kortare bibellmrs med dem. 
Under vist.elsGU vid nämda skola hafva uröderna haft till
fälle att tidt och ofta tala Guds ord dels i kyrkobyn och 
dels på nmha platser och Gud har välsignat deras vittnes
börd till själars fräls ning. Äfven ho.fva de haft den gläd
jen att föra några af sina kamrater till Jeslls. 

Hilma lvIaria B lomberg är född den 23 nov. 1863 i 
Fellingsbro församling af ÖrebJ'o län. Föräldrarne äro skol
läraren K. M. Blomberg och hans i tron afsomnade hustru 
Ingeborg, född Olsson. Hilrna äl' den äldsta af 5 syslroll, 
och vid 8 års ilder förlorade hon sin moder. Sedan hon 
genomgått folkskolan , skickades hon hll eu flickpension. 
R ennes ln~t låg åt lårar inneltallet och 1880 tog bon små
sJrollärol'inneexJ.men. Samlna ål' erhöll hon plats i en skola 
i Fellingsbro. En tid hade hOD plats som privatlärarinna 
i Dalsland och senare i St. Lundby, Vestergötland. Tidigt 
var hon sökt af Gud, men j fli ckpensionen drogs hennes 
hjärta till verlden. 

Under sommarferierna 1876 vistades hon i hemmet 
och kom j tillfälle att besöka eu söndagsskolfest. Sanuin
gens pi l t räffade där hennes hjär ta.. Ron kom i nöd och 
jämmer oeh bÖliade åkalla HelTens na.mn. SJmpa i mig, 
Gud, ett rent hjärta, och gif mig eu ny viss anda, bad 
h all i munader och försökte bättra. sig. Slutligen lmnde 
hon i tron mottaga detta ord: »Jag utstryker dina miss
gerningar föl' min skull och k ommer dina synder icke mera 
ihåg.» Syndn.böl'dan försvann och Kristus blef hennf'..8 lif. 
Detta var i noy. 1876. Några,:1r senare väcktes henues 
tankar på den yttre mis~ionen. Hon kände sig ofta ma
nad att gå ut ti ll hedningarne med frälsningons budskap. 
H Oll sökt e emellertid att slä bort dessa tankar, dels eme
dan hon ansåg sig oduglig och dels emedan hon då .tnå.~te 
offra släkt och vänner. Ndgi'a bibelställen riktigt förfölJde 
henne, t. ex. Matt. 16: 24, 25; 28: 18. Slutligen kom eo 
afgöl'ande stund) då hon öfverläillnade sin vilja ät HerJ.'ell 
och gaf honom. fr~het a~t led[t benne ?v~rt helst h~,~ :c~~ 
hagade. Hans ljufhga fri d 8tl'ölllmMe Hl l hennes SJäl 

31 

hon blef såsom förnyad. Det henne förut en vinning var, 

det räknade hall nu 80m förlust för Kristi 81mll. Dotta 

inträffade Kristi himmelsfäl'd8dag 18DO. Kina hade förut 

blifvit lagd t pI. heunes hjärta, och hon trodde att Herren 

ville föra. henne dit. Den 24 a.p ril samma år delgaf hon 

kOJluni Ltken föl' Sv. miss. i K ina ::>iu önskan att utgå 80m 

missionär. 


Sedan förliden höst hal' hOll vistats ph fröken Elsa •
Borgs miss iollshem. 

Au.a E,-ikson iir född den 12 dec. 196. i Qvillinge 
socken af LiuköpillgS Lin . Föräldrarne äro aflidne a.rbeta.
ren E l'ik E rikson och hans efterlä.mnade enka Karoliuu, 
född Olsson. 

Under sin konnrmationstid var Anna kraftigt sökt af 
Henen men hon förstod ej hurn hon skulle blifva kvitt 
sin syndabörda. Genom tära1', nnger och goda föresatser 
försökte hon att försona sina synder och lefva t ill GUdB 
beha.g. DäTi kom bon dock till korta. 

Vid 15 ars ålder kom ·bon till Norrköpiug och där 
fick hon t illfälle att höra Guds ord förkunnas. 188 l flyt 
t,ade hon till Risinge socken och SUlllma år lämnade h0n 
sitt hjärta åt HerreR På. en söndagsskolfest talade Gud 
alt kraftigt till hennes hjärta att hon gaf sig åt honom och 
likt David bekände sinn syndel'. Herren förlät henne 1e11
l ies synds missg-erning. Intl'esse rör yttre missionen väck
ros 2 år senare bos henne genom missionä.r Hedenströlll) 
Bom då Vill' i hemlan det. 

1886 guf Herren henne plats i ett hem) hval'est h Oll 

Vl\r' i t ill få lle att läsa underrättelser från olika missions
fält, hvarllnder hennes kärlek till missionen allt mer och 
D'lftr ökades. Ofta bar hOll framhållit för HelTen hvad 
han Bä tungt lagt på bennes hjärta och del'vid med pro
feten 8agt: Herre, häl' är jag, sänd mig! 

1890 insände hon sin ansökan till Elsa Borgs bibel
Jr.vinnohem, bvillren bifölls. I uov. samma är infann bon 
13lg där och bar allt sedan "lstats där. D etta ål' hf\r hon 
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genomgått missionshemmet, och hall medför dnrifdl.n de bä
8ta rekom Ulendationer. H erren göre henne till r ik väls ig
nelse för Kinas kvinnor! 

Ytterligare hafva antagits till missionärer p rovisorll 
Tycho Dahl?:l1 , Srockhohn och fröken A,ltgusta H ulmuler, 
Jönköping. Med de ärriga syskonen komma de, vi ll Gud, 
Eltt i höst afgå till Kina. Utdr:lg 11 1' deras lefoadstecJOl iu· 
gal' skola införas i nästu. årsberättelse. 

:::* " 
Gån fördenskull 'Ut och görcn alla folk till Wrjullgar, 

döpande dem. till Fud,·etls och SOllens och den Helige A Jules 
nal1m, lllrande dem att hålla allt det jag har befallt eder. 
Oela se, iag ä,' med eder afla daOa.1' intill vel'lllens ti.ltde. 

Matt. 28: 19-20. 

* • * 
Tu med gliidje skolen I utgå och med f ritl skolelI I 

va.rda ledsagade. Berge-n och hägarlle skola för ede1'nlbrisla. 
i jubelsån.Q, och alla. mar;'c; )s t,-iJd sk()la klapl,a lIiindenw. 
I sltJ.llet fV,. törne skall cY}Jress uPl}/Jiixa, och i nä.'islans 
ställe skall ))tyden 1/l'pväxa. Es. 55: 12- J3. 

Från missionsfältet. 

FrAn de oroligheter, som flerstädes egt rum i KinD. 
under det gäugna året, bar Herren i sin stora. barmher· 
tighet och Dåd .kyddat vAra syskoD. De hafva haft frid 
på alla sidor och ingen har stört dem. Äfven hafva de 
haft YDDest bos folket och blifvit väDligt bemötta. Måtte 
våra bjärt.n öfvedlöd. af rack ocb lof till Gud för eD så 
stor Dåd. 

1lfis.wnäY E . F olke har äfveD i år varit bosatt i Uin
ch'eDg af pro,inseD Sbansi och hufvudsakligast arbetat blaDd 
folket där. Verksamheteu har bedrifv its dels genom munt· 
ligt förkunDande af ordet, dels geDom bibel- och traktat
spridning och dels genom personliga samtal Prediknin
garna harva hålli ts pi missionens loknl, men ibland äfven 
vid de stora teaterföreställningarna. I arbetet har Folke 
lmdel.'stödts af sio forne tjenare, evangeljsten Cbang, och 
]itraren Uang, bäda hängifna kristna. Ordet, som blifvit 
ut,ätt, bar ej visat sig fr uktl öst . 

Folke bade talat en dag p' eD teaterföreställDiDg för 
folket. En bättre klädd mau lyssnade uppmärksamt. När 
.l!'olke återvände hem, följ de han efter. F. inbjöd honol)) 
tU! sitt hem. Han syntes mycket int.resserad, deltog i af· 
tonbönen, gjorde flere frågor samt int resserade sig mycket 
för så.ugen. Hon stannade öfver natten och fick tillfälle 
.tt lära ej så li tet. 

J a, än har en och än en annan, oom fått djupa in
h:yck af de sanningar de hört] kommit , och begärt under~ 
VIsnillg i ~ I äran ', F lere hafva också anmält sig t ill dop. 

S 



34 
Folke har uppskj utit med .tt uppfylla deDna deras öDskan, 
emedan de behöfva ännu grundligare undel'visas och pröfvas. 

F olke gäl' också utflykter till de omkriugliggande by
a rna och predikar dHl' ordet om den korsfäste och upp
ståndne Frälsaren. Hun har vunnit 7 å. 8 fasta ptl.llkter, 
där han dels hos kristna och dels hos mot miss ionen vän
liga personer fär hålla sammankomster. Det är hopp om 
att en liten församling skall bildas pä alla dessa platser, 
Nyligen skref han, att han också ärrLDade besöka en annan 
by, som ligger omkring en svensk mil frän Uin-ch'eng, där 
sju familjer begärt få undervisning i evangelium Äfven 
bar Folke besökt en stad vid namn I-shi , som ligger om· 
kring 3 Sv. mil från Din-ch'eng. Där samlades mycket folk) 
hvilket uppmärksamt lyssnade till Guds ord, berätta.r han. 
Under den sista svåra torkan bruka.de ett antal kvinnor 
därstädes dagligen besöka afgudatemplen och bedja. om regn. 
De tröttnade dock efter en ticl, enär torkan fortfor . En 
där boende hustru samlade dA. sitt husfolk jämte några vän
ner och bådo offeDtlig~ ti ll deD lefvande Guden om regn. 
DeD följande dageD svarade H erren med et~ starkt ihål
lande regn. I föl jd dåraf samlades vid vårt besök en rätt 
~ tor skara för att tillbedja. En af dem, en handlande , 
gaf en rätt tydlig framställ ning n.f hvad vi lära för de öf
riga, Lätom oss bedja för l ahi, att det li1la senapskornet 
mätte blifva ett stort t räd.» 

U tom kortare missionsresor bal' Folke äfven gjor t 
längre sädana till Shensi. Under en sådan resa skref han 
fråD Snu-Yuen den 7 april: 

Dn sel' af ofva,Dstående att jag åtel' befinner mig blir i San
YU~ll. I föna veck.'lJl a,nkol1lmo vi, rrjlider och jag, bit. Sedan 
vi sist besökt.e plat,sen i jan. detta. :tr, h ar Herren vf\.rit verks..'loll1 
bhtnd de sina och ett Faderns dl'nga.llde t ill Sonen Ä.I· mtirkb:u!; 
nlOdt omkring i bygden. I söndags vn.r vär lilla 6:11 fullsatt. Det 
ti.r jn något att [röjdas öfver o.tt samlingsloknlema bÖl'jn blifvl!> 
för SIOn. . \ 

SedaD haD ätervändt till DiD-ch'eDg skref han den 11 

maj följande Oill samma resa. . 


- - - Det ä.r nu en veck a sednn j:lg kom från Sben51. 


J ag ]elllllade Tjäder i San-Ynau n.tt dit r invänta. nu:a. bröder Berg 

och H;tbue. Dn Tet att vi h:lofva rå.tt ljusa. punkter pii det Hiltet. 


~ 
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..\.I,.t vnl'e Gutl (HiTför ! J.lg iii' s:1 glad att brödel1la Berg Odl Habne 
komm» hit. Om Herren ledei' någon llot t upptaga det få1t.et, s.kola. 
utan tv1fve1 l'1l.tt Ilu\ngn sj~.l('\ 1' villuas däromkring. Bedjen alldeles 
särsk ildt för det distriktet, t y efter hvad al la. teeken \'isa, verkal' 
Guds Ande bl:lncl folket. Bedjen ocksa för ,·;ha. hrö(lel' !)OUl bo 
där, att. de i sinfL lir m!'ttte vara. ett exempel oelI en ma.kt ibland 
de sökande och nt<:llUst!iende och de kri st·ua. Det ligger e11 ofnnt
lig vikt pu) lH1.l'u mi!;$iollä.ren umgås med folket , oeh däri ligger 
också den störst[\- 'iy!lrig:heten tör eu elll'Ope. Det gltl' mycket, lätt 
o,tt bli missförsh\dd. Det M' tä mligen 8\' t\rt att vinna, fÖl'tl'oeudc, • men ulh det är vun uet är det fast. 

I et~ bref af dell 7 s istlidne dec. meddel",. F olke föl
jande gripande berättelse : 

En mAn trAn Honau har just, nn giistat oss. Han hane i sitt 
h ew träffat en },riSt.eu fd ,jJ Shantung och n.f honom fått höra evan
gelinm. Till en bÖl'jrm t·rodde ha n blott 'med half\'a hjä.rt..'it ) 
men so. bIet han ejuk. D.i. bad haD tim Gud och blef frisk. Nu 
beslöt ba.n att med helt bjlilta. följ a Henen. Hau tog fram det 
nya test..'imeute ha.u fM,t aJ siu vi\.n oeh började 1i1.s:\ det. Til1ik(l, 
begynte h.'l ll hel·l;i.ttn. om den nya. lärau tör sintl. granna\'. Ha.ns 
hustru trOr af helt bjä,rw, sliger ban, men ha.ns moder endast l1led 
haift. F lere f:1mil jcr förenade sig med honom att t illbedja} men 
SOUl de b ade blott otillrtictd igt l jus, kommo de öfn,rens <:lm Att 
deJ.llle mall skulle göra. ett besök i Sheusi, dal' de h ört t~tL missio
närer ekulle finnas. Han begaf sig p i den öfvel' 30 SY. mil långa. 
resrm. :pr~ nte.r vi\.gen tn"m bröderna i San·Yuan kom hrln hit. .Här
ifrå.n har han 20 sv. mil . Vi hade gel'l1a sett att han stnnnfLt hÄr 
någon t,id {Öl' att niinna.re kunn a. f;\ undervisa. honom, m eD som 
han varit, från sitt bem Itu i öfyer tvi månader, kan b a-n ej ii 
staDn a. Hin&l'e denna. gåug. Ha.n nödgar oss att kOlllmn dit. Är. 
ven 10 f:w.Ji ljcl', säger bBU, liro där villiga fI,tt bör(\, ordet. Men 
dn föl'sti\.l', tillägger Folke, [l-tt vi llll\..,-te sägn nej, t,y minn. b änder 
äro öfverfu\-la. at [Il'bete oeh rl'jBders lika. sno Berg o('.h Ha·hue 
Mlla linnn på med studjel'. Nödga dem ntt kOlll1n(l, ut och hj iUpa 
oss. Täuk dig a.tt Ui n·cheng &1' hans nål'mnste missionsstat ion och 
~Ddå ä.r det 20 SV. mil hit . Dåra,f ](a·n dn t Öl-Stå, att. Kina Mngt 
ifrån bM ett tillriick1igt antal missionärer. 

F'röken Fredrt'ka HaUin har också. detta verksamhetsår 
bott bos syskoDeD Folkes j Din-ch' eDg. H OD bar fortsatt 
med studiet af språket för eD infödd lärare. I öfrig t har 
hennes tid uppta.gi ts med möten och bibelklasser för kvin
nor samt missiollSl'esor ti ll byar na. Vid mötena förekomma 
bibel1äsDiDg, bÖD och sång. Vid bibelklasserna läsa de upp 
~belsprå.k och sånger, som de lärt sig utantill. Naturligt
VI S är det ocksä t illfälle t ill persoDligt s.mtal. F rågor 
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framställAS och besvaras. Vid besök i hemmen och under 
resor ha)' vår syster emottagi ts ,' tiDligt. Ibland bar hon 
ock blifvit undfägnad med sötsaker och dylikt. 

Söndagen den 2 maj företog hon siu första missions
r eSA. Deo' gäl1de en by, belägen 2 sy, mil från Uin-ch '(:'ug, 
Hon berä.ttar själf dero1U: 

Omloiug kl. 2 p~ middagen forD vi Astn<l Jag hade en af 
\":1rfl tjänare me(l mig) en kristen från B.'lUlIUR by, dit jag skulle 
fa r~l.. Li tet töro solnedgången aulä.ude ,'i lyt>kligeu till Yih bestäm
meL'ieOl1. och möttes af yft uliga blicka r (rån fÖ L' mig okäudn au
sikteu samt hörde ett gladt , Iai li ao) (de bah-;) kom mit). Oaktadt 
de ej ' -il.utade mig, bIet jag }lA det bj!l.l'tJigns te mottagen af Chnngs 
UlOl' och h a·ns h Ui') tru , bod a" efter h vad jng k mule .'5e, 1'ilakliga oell 
varma kristuA" De bjödo lllig först dri cka )sino mi tn ug), yatten 
h v1tl'llti dc kokat siao mi, Det smakade ofautligt goclt eftex den 
lå.ngn re.!>a u, I norra Kiufl od lns ej ris, utflU fo lket leh er i all
mänhet af O\'flullÄlllda siamo mi , eu sorts säd, som hnr utseende 
fI,f smu. rnn da. gryn) samt a.f hvetemjöl, h VllrnC vanligen först göre!. 
en deg, som ntk~:fI.as tunt och därefter skäres i SlUala lSh'i mlor 
som kokas i vaUen och sednn ätes tillsaJUman Dled gröusaker, 
~tekt-tt i olja elle1' kokt-(\, i vatten , Ibla nd göres Il f degen pastejer, 
som fy ll as med gl'önsa·kCJ' och kokas, 

811 snm't jag väl kommit in och satt mig ned, började l'lUlllllet 
fy llns nf nyfiknn m!i.llniskor af aUa llclral', De hade rudrig sett 
nngo n t\tl:~udiug förr och ville natnrligtyis uu passa på t.illfiillet.. 
Slnt.1ige u Mdo värd folket dem gå, emedau T i skulle äta. Det T-nl" 

sv[\,r t att bli. fri från dem, ty om nö,gl'a afiägsundc s ig kOllllHO 
stra.x ::mru'o i st1tllet, Slntligeu fingo vi dock ti,t,."I i fred. Sednn 
vi M.it, b5l'jade Ater folket komma" så att de träugdes med h yar
flndrfL pli. gården, c1t1r jag S:ltt.e mig och sjöug ett paj' sånger samt 
spelnde på guitf1rren, Sed::l.J1 t,o.lade jag l.l~"1'n ord till delll, llleu 
det bIef hastigt mÖl'kt och dc skingrade sig, hvnreftel' Yi (hnset~ 
fo lk) h ade gemeUS:llll aftoubön. De följde mig däl'efter till det 
rum, där jag skull e rå tillhringn. u:J.tteu, och det vn r ljn:fl.igt att 
fA komma i ro. 'rldillt på söndagsmorgoneu komma uågra, dä.rj· 
bland en ga'llllD:ll troende kvinua, som :J.Utid syutes strålaude och 
a ll t id sjöng fö l' fo rt, så att bon fick törelnAeJseI af de a udra. Hell: 
ues sou och sonhus tru) b\'illm ho tillsamm:lUs lUed heuue, \'.iljn ej 
bÖI·/l. t o..}as ow Gnd, dock hat,,:). de ej nå.gra afgudnbilder i hellllllet.. 
Där kom oek eu äldre lllan , som l!iser bibcln och tror p~ Garl : 
b n-D ha·r l agt bort att- röka. opinm, wen hous bustru, SOlll är myc· 
ket flent·1ig, söker på. allt sö tt. locka honom att ånyo bÖljn 1U~d 
opi.um . Vår tjänares moder bar också börjat ntt vä nrlo sig fr:~ 
mörkret t ill ljuset, Förutom eba.ugs fa milj och dem SOUl jng bal' 
OfVilIl uämDt, Ö1'O alla öfriga invåna.re j byn (2 :\ JOO Clllu iljer) af, 
glldadYl'kol'e, På förlUiddagen hade vi bihelltlsuiug, hön och s(\ng, 

37 
1ll6.U vi "01'0 ej mer itu :1 80m k\mde lilsa, nfi.lnEgen vål' tjliufl.l'e, 
dell gamle lllUJlUen och jag, Men sMgel' kunde äfven llI'igr o. nr 
kvinllOrll :1. HtantilJ , och vi sjöngo b vru.' och en p:'\. ~in egen melod i, 
ocb ehnr\l det ej l:\tel' vMkert föl' våra öron, tycker jng det lt-1' 
,..::anskn. hra, ty dA kuuna a111'\ varfl. med. Ho.') os" henuun. i staden 
iiI' det l jkt'ld allt, det fi l' ingen mer [ln vtl r Eil'lLl'e, .')o m kau ti jungn. 
en riktig melo(li. 

D{:' t gÖl' mig ondt om kvinllOrnfl., [I,tt· de ej lemma, Hi,sa inual\' 
t ill och siLledes ej J::nnnl1J Ui_<;a Guds helign ord. Hm Dly('ken för
bön behöt\'es ej fl'nu \'th .;ida., 

E ft H mi<1<1ngell besökte vi eu allllHU by, diir jag fön,t bört 
skulle finnas 2 kvinnor, SOUl tro pö Gud, Cbnugs mol', SOUl ld inde 
dem, följde mig dit. Dess[\. Ltlda. kviunor h öllo på nIt urbetu, de 
vi::ste ej om lltt. det yar sabb.:l·t den da,geu, eUl e{bu de ll.ltde miss 
l'äklHtt sig, De tycktes blifvll mycket gl:Hla, bfnl' d,l' r.u kOlllSt. 
De kunde en sång ntantHl, uiilllligeu ..Xäl· }lfln kOlllmer) n 11. 1' hn n 
kOlllll1el', etc.• Den SjGllgO ,,-i, hvarefter Cbnng . ., moj' hr.d och tJ\,hHle 
litet Olll Herren. InU:l.ll 'vi lämuade dem, Wnle vi dem utant ill 
sIntet nr Ehr. U: ii : ~ Jllg ska.ll a1clrig llimn n dig ej bellel' nå
gon.'illl öh"ergih·.!t dig:, I Dessa. kvinnor YOI0 enkor ("fter en ru nn, 
sonl h ade yarit i Uin-('h'ell,b'S 0l)illlll·nsyl och fo r ett par :'1.1' seda n 
11og. Före sin död lörklamde h:l.u hest.funrU, att ha n trodde p :'\. 
den ende se.nue Gu~en och t illsade- siua tnOI bustnll' strHlJgdigeu 
a.tt ej bafnlo llågra. hedniska. cereJUonier vid hallS hE'-grafu iug. Till
lika fÖrnlalL'1 l1e h an dem nJ.lva·rligt nnt h fl,lln sig: ti ll Ond , (leu h ilu
melske .F'a<lrt>n, så skulle det gli. dem väl . Dessa. kYinnOl' ha!w," 
hvar sin dottel'l den cnn. fjorton, deu andra. tio år. Dell f.lol'wu, 
årign hftde ett .c;å n.l;::kli.gb och intelligent ntiieellde ocb tyokt-e~ vll l'n 
~'å. \"ill ig oc·h hn h r,\ 5:~ 1i1 tt att lti)'n. Men ack, dår iiI' ingen Att 
undervisa. de-w! .Jag skulle geru a vilja, Olll G ud \" iU, f"ra dit ut 
i h öst och st:l.UIHt li.tminstone för en t·ic.l , ocb dl\ följ n nog någon 
aJ de ötrigl~ syst ra rnn med, Vi väuta rlem nu rlag1ig:en . 

Nu simlle jng blott t iWtgga, att när Yl kOIUmo tillb;;lkl.l. t·m 
Chn.ugs b t>..lll, Wef diLl' :her stort tillopp af fo lk . De tyckte mycket 
Olll att höra g:n itnnen, De.t sprn,k \-i lära O~'i ur böckcr Öl' uitgot 
olika. det nlhutin un t:l.lspd ,ket, isynnerbet kV1UllOl'UllS SOlll ej lärt 
Hisa., De hnfnt dlirfÖI' i bÖljan svårt. a.tt först:.·~ oss, siirdelc!S !SOUl 
vi ut J?ud iuga.l' uatul'ligtvis hafva. en främmande bl'yt ni ug i y:\.ct; 
tal. D å. dc ej fö r.':!io<lo h\"fld ja.g sade, fÖl'kln.rade Cbn.ugiJ IllOr eller 
bans bustru fö r dem (dessfl. haha nämligen fö rut hört utli\nc1i ngl1 l') 
och unr ingen n.t dem \<lr t ills tädes, ropade de i'blnnd p t\ (,ha.ngs 
tolfåriga. dottet' fltt komma och hjälpa dem, Det behöfs iltt vara 
en tid ibland folket föl' att ömscsidigt förstå. bvnrandr:\, 

Cal'l Henrik Tjäder har vis t.ats vid Sall Yuall tj ll jul, 
hviUren han firade hos Folkes i Uiu-ch'eng tillsRmmans med 
de öfl'iga syskt)Den, I jan, då ba.n reste därih'ån skulle 
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han /lytta till Tong cheo-fa , där han uppehöll sig några vee
kor i början af ål' 189 1. 

Också hlln har fortsatt med sinn stud ier . I SaD-Yuau 
hal' han pr. diloat Guds ord och hållit bibelldassel' med för
samlingsmed lemmar ne i den därvnl'lI,ude lilla församlingen. 
Några söka te efter sanningen har han ocks~ fått undervisa 
om vägen till li f,>et. Några doplranc1idat8r vistas här. 

Han hR1' också öfverva.kat uppförandet af tvänne smA 
hus för missionens rä.kning. öfver bvilka han lämnar föl· 
jande beskl'ifning: 

Dessa tre Slllt~ bll:S med gtu:dspJanen i miMen firo omgifn:t <\1 
en 8 fot lJög och 1 I I! fot tjoek mm nf bård tillst.aUl}lad jord. Eli 
del nr deulla mm- ut·gör på. SillllUUI g;\ug husct~ yttenäggar. Der:l~ 
öfl'iga ,-tigga!' äro lilwledes uppförda. nf detta w!t rk\'iirdiga ~ l l'Ig~ 
jord , h,-ilkell , sflsom ma u tror, ondei' forntidell bal' blAst örw'r hit 
h':\n l\1ongolicts sandslä tter. Huseu bar"a h"lll't och ett 3 ruIU, 
bYilrS golf \; h\tit. beliigga Uled tegeJ (teglet är hlir till tiugen a"k· 
grått). Nybyggn rua ba f\'a i al lwih1het stflmpade jordgolf. RUlll

men iiro 12 fot låug~ ocb II fot breda. Höjden till den prmkt , 
del' taket tager ," id , lir 9 fot. Att de ej blef,o större herodde pil 
att ,-äggnl'llE'l reda n "dro nppfördll ) då. vi ö{vertogo öh-erinseendet 
öfvel' Hl'hetet. Vi föredraga Il.tt ej bM""I'"a pIlltt{l. innllntok, ty dettfl 
skulle göra rUlUmeu ännu Higre. Nu l)(I.lDillnn. do mern om tyb'o 
nordiska fdlfiidf:J's ,·yggåssf,lI,gor. 

Nilturligtvis hafva vi ej uågot hål i toJ::et. Om ,~int-e1'll eItl;l 
vi llled koks i Byttbn-l'a kamiuer . lo~rA.u tHkl';,;en till g'o lf\'et mät., 
lQUl"fl.rne ollllu'i ug I ii fo t . Vliggfl.1'lle) elnun of jord, iil'o lllr('.]~et 
hå.l'dn. och Hi ml igen sUtta. Vi hafva. Utit llYita·allPf\, dell1111e<l kn ll~. 
Nedtill ti ro de (öJ'sedda med l l /~ fot hög tegelpoueluing. 'fnlret 
är DlJ-eket enkelt. Underst är ett temUgen tjocltt lager ilt hop
buudt·ade majsstjiiUca.r, ~roh-a ocb starkn.) löpnnde rd m hlknsen 
ued ufl·got n t, öf'·er DlUl·l.Wne ocb bvilande llå dessn. h'injsl3ljtlll;:lU'ne 
mellnu Nlkås~_n och vtiggarue uppbäras af tVtlUlle Spal'nH' A hlll'
dera iSidan. Ohaupt~ ii!· )l:\l:lgdt et·L Inger af Illurbruk (eudnstjor(l 
ocb vatten) blruH1n<1t med hackelse. Nu kOlD.nlel' b ,-eteh:lhueu; '-ii) 
beb å.Ilna och rRkll stI~ n : SOlU pålagts h varfvis nedi från uppåt tölk · 
åsen. Di\ ett byn.-! blih-jt l):\hgdt , fastsmetas llalms t.råeus öfl-e li u · 
da.r med lllw'bruk. Ett nytt hvar{ fnstsmetas lll\ samlllll s!i tt) och 
så gli!' (let llllc1nn för undan linda. upp till tnkhsell. H,-arje rUlU 
!i l' törsedt med ett föns ter och en dörr. FÖHsterruto l'lH" best:i nf 
tunt papper. ursprungligen var det ej vår t anke att bygg,l S:\ 
dana hfir nyhygga l'ebns utfm stldnllfl som provinscns v!i·lhcrg:l.d~ 
iuued.unre bo uti, meu genom en sii l"skild olUstii udigbet. ledde~ '-I 
Mt tnga det ste;:t som tagits_ De.~sil hus bil fYll ock hittills n~at. 
sig "Ill"n fnJlt bebodig:l. och kosta endast melhm ÖO il 60 k ronor. 

• 
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Broder Tjäder hal' också gjort kortare predikoresor. 
Låtom oss nu bedja att Gud i rikt mått välsignar 

honom och hanR arbete i Tong-cheo-fu. 
Bröderna August B"'g och Axel Hahne afreste från 

Oanking den 7 april och ankolUlllo efter eD i allo lycko· 
sam resa den 26 maj ti.11 San·Yuan. Berg berättar därom 
i bref af den 30 lllaj: 

I tisdag!!! elen 26 J enues aukomllio broder Hab ne oeh jag 
lyckllgt hi t och mottogas nf Henri.k Tjäder. Dn lllå. t·ro att det. 
"[\1' en glad öf,'errnsklllllg fÖl' osS båda o(:h särskil dt fö r mig ntt, 
träffa honom hi'\l'. Vi lInde bered t oss p å att endast fiuna en tjä
nare väntan de 1):1 oss. Tjäder kom ut tHl oss, där d sutto !Jå. 
,"agnen. Jag 11 oPl1nc1e ll er oeh s~ helsncle Yi hYfll'al1cll'a. 1).\ kine
siskt s~tt-. IuouI -I Yii~nr bade d sederlllera. tillfälle at t p:\ ett 
mindre forlllelt och mera hjärtligt sätt gifya luft. M· " i\.ra. l ~änslor! 

Alla "Ara saker ha.t,,:), kODllll it oskadade frfllll, h Yilket ock ut 
eu stOJ: orsnk till mycken w.ek till Gud. Gud ,-ar e lof fÖl· sin 
ontsttgliga godhet! Viil<;igue Henen sjjlf YA.r "Vistelse blir n.tt. ge
Dom oss kunskapen om Gnos hnrlighet i J esu Kristi f\.llfiikte WI\. 

trallllys~ . 
Kort eftel· dems ankomst kom Folke p~ besök till 

dem. Dl. han ätel:~äude till Sh.nsi löljde Hahne med ho
nom dit. Berg stannade hos Tjäder i San-Yuan. På. hö· 
sten återvände Hahne, och Berg reste nu till Folke och 
stannade hos honom tills i början af jan. , då. han återvä.nde 
till San-Yuan för a.tt öfvertnga ledningen öfver församlin 
gen där, till hvars herde han valts . 

Under vistelsen i Uin-sh'eng använde Gud vår brode.r 
såsom medel 1 sin haud att rädda en opiulDrökare ur denna 
gräsliga last, Men, Gud vare lof, ban blef ej blott fräls t 
frÄn opium nt,an äfven från synden, Berg plägade följa 
Folke, då. han gick ti11 de stOl'a teaterföl'eställuingal'l1a och 
predikade evangelium för att sälja och utdela skrifter och 
traktater. Han lämnar följande skildring- af missionärernas 
sätt att gå ti ll väga vid en dylik föreställning. 

De sist.n. dagarne b :,u' Fon~e ofta varit ofta ute o<;h pl'ediknt 
på tE'a.trn.1"lle i staden, och jag har <lä. yo.rit honolll följ,\k.tig för 
u.tt hjälpa. till med ntt sälj a. böekel·. Eu teatel"förestiillning i IGna. 
gifves ute i de t. fr i:t , Alltingen p~ en för iindamllet sä:rskild UP!J
bygd stälhting, eller ock i ett hus, så lJYgdt, att folket kn..u.n[\. stå 
ueda.uför och taga aUt i bet.raktande. TeaterCöresttill.ni.ugnrue påg:\. 
från morgon t ill nft.oll och storn folklllassor äro allt·id försam inde. 
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KOll.';ke "äullernl). hemma \-n ja i t.flllkarue tölja. lUed oss dit för 
Mt flL eu fÖl'est.'illning om, huru det ser ut? 

H.edn-u p:\ a(';M,ud vnrsua, .flere oss, ocb jn llä·rmol'c ' 1 komma, 
desto tydliga re höras ropen och bviskniugarne af; : iang-l'en, i flug
ren _ (n tl ändingn,rne, n t lä ndillga ru eJ). Närwast de nPllträ,dAude :tic
törern a. ser man ett b n·r ::l·f svarta mÖSSor Ill ed sina röda , hvita, 
b}{~ och SYl1rta knappar. Det är mnnnen 80m tr!\.ngas om b ~a.ra.u
dra. Diil' deras an ta.l slnt,m Yidrn-gcr kvmnomi\s och ha·mens. 
Till följd af si na. slm\ fött.er kuulla kr inuol'll[t. ej lltllänln ntt sM 
en lång stllun, utan sitt:1 därför p:\ ho rd, med benen korslagda. 
RYilkan brokig tafin företer ej aublickeu of alla dessa. k"inll Ol' och 
born! Dc snu\ bamen ä ro YRnligtvis l'ödklitdd:l. och tÖrseo.c1:t med 
Dnfnldboonc1el' i fOrm af ett tl.i.~(lelll, besatta med s ilfvel'pl'ydllarler 
[\C f1:irg:Hle glaf;bit{l.L De lUera vuxna flickorna j iimte de öfriga 
kvinuorna tiro k lädda i gult, hatt., g l'önt·, l'öc1t, violett m. fl , Ciir
gel' utOlll h ...-itt, SOIU bet ecknar sorg. Soml iga an"Ällda. sillcesklä· 
der, a,ndr..~ horuullsk l itder . H:iret lir omsorgsfnllt lc:ullruaclt och 
hos de unga. prydt med blommor, som fäsMs rundt kring öroneu. 
Dessu to lU fästa. (le iili l'em AlOJ' i sina stora , konstuärligt upplagda. 
h fu-korga r . F lera. b-iunor använd3. smink, hVru'med äfv6n lå"ppMue 
tärgas. DE"t nr till SOO!.Hla folksn.mlingnr vi n.Jlt id we(l förkärlek 
begilva oss, emedl'l.u vi klID U3 n.m. vissn om att ej b eh öh'n sakna 
,\hörarc. Sedan vi val t en lä.mplig plat<; a lldell"s "id sidan af foUc
hopen, dröjer det ej lä nge förrliD vi omringas :tf en skarn mih.llli
skor, af byilka måuga helt s1i.kert tycka, ntt det är ett lika· st o:.1: 
nöje att bet rakta oss SO lU de p ii. teatern ulll)trädande. Och SI\ 
börjar broder Folke IH'ediJc::t CUl Gud, h ...-em h o. u är , h ans egensk:l. 
pel', om synden , försoningen, tillst:\ndet e.fter döden m. m . AUt 
emeUallM ~fl)l'Ytcs h:llls tal a.r någon fl'flgll' Rf fl.lldlig beskAffenhet, 
ibland a f rent världslig, s3.som t . e.>::. hmu länge \' i vlldt i deras 
1a.u<1 lll . Ul . Ib laud höres en st1i.Wlll fL ropa.: , Bry er ej om hY3d 
de sligll! DenlS lä·ra iir farlig! ) Unde.r tiden Folke Vl'cdilm r, för
söke.t' j~g sälja böcker . Ibland gA r kODlmersen bra, ibla ud c1Aligt. 
, OpieböcIcep, (1. v. s, sMaua· som i unebälln. anvisn ing Ilå h nru 
opierökare skola lmunn Väuja. s ig af w ed lusten och ä h -en tö, sjnn. 
oc1öcllign. sj!l lal' frilista , fiUDfI aUtid stor efter frågau . E tt n!i.·rlllal'~ 
studium af åbi:h·a.rne sa.len;u· ej sitt intre!;se, och vi kuuua så myc
ket bcllre fÖ1'etag:1 oss det, som de ej försumma att tag,," 08S i he
trakronde. Vi beskådas nä'Ulligcn från bufvndet t ill fötterna, fram 
och l)ak. De nypa. i "f.ra k lädel' och fråga h ...-a1' tyget. !l.r kö-pt, 
fixera oss oafbrntetr i flcre minuter oeh göra sina a nmä rk ningAr 
0111 oss högt och ogenemdt-. Hiir se " i då. först en sktl l'n nrhetare 
a·f olikA ~lng, De tlestc se l;löa och ointl'eS'5ernde ut och k unua ej 
läsn. innn-ntill. :i\1allgn. a,f delll tro ej, ntt de yerkligen kunun tör' 
sM. h n td SOUl ta las, D)land skiner ett och an na t ftn 'iikte tlllP {Ich 
hllfvndet n ickar llitaU. Något ho. de dock [Öl'stått af ~ l är~l.Il ~ . Hitt 
st .'\ n tigra köp män och )sian-SenfP (11.l.l' :l. l"e) och lYS5l1:1. till h \'l1 cl 
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SOIll säges. De fieste a.f elen klas~ells folk gi\. oss förhi - ibln.llll 
Uled en a.x.~.l.l'yck.ning. De lyssna. ofta. uPVmärksa.mt t iD h,'a.d .')O w 

i'5J.'iges, inlägga et·t ord di\., oeh dA, samt afläg5lli\. sig efter t>-u stund, 
S:5. finnes det opierökare hlnud tthörurllc, jag menar s:\daua p eL'so
uer Rom ej göra :::tun at ån t igga. oeh röka opium, mäu niskor på 
(let nedersta t.ra,ppsteget i li fvet, äktD. perlor dolda under ett djupt, 
djupt lagel' SllUl ta oeh synd. 0, ni skrtll e se dem ! H :\.rfUaau ih' 
för HillgeseoRn hortlagd - det skulle kost~'1 allt föl' mycket att 
lätn. raka· sig - och i det stället växer håret i vild oOl"Cwiug . 
Den nt.Jnergln.d e luoppen b ölj es af en matta, eller u.!l.gl'(t. t rflso r, ooh • 
blhHlern:l :'iro bokst·o.fUgen böljda af smuts, Desse gå. frh,u butik 
till butik. och tigga en c.<tsh, och då. kvällen kommer förnmdlSls 
detta i OpiUlll. Under rökandet fI,f detsamma. glömma. lIe olJ n. Wl". 
ger och ty(',kf\' sig Y llI'a, de stlUastc varelser I>:\ jorden , men ac]t, 
blott fÖl' att fin na h urn lögn. dröDllllen motsya,ral' verkligh eten ! 
De uppvn kn :lo med. ä U1111 störrc begär efter gift·et och än ml lllh'ICh"e 
fÖl'lllnga att kuuna fÖl'sknfIa. sig c1et&'\.lll.u:I..'l" och snart kommer dö· 
den och gÖl' ett slut pi dcr(lS CHill(ligo. tillvaro. 

Blaud :\h örllrne ftuu as Oful l andtfolk oeh deras hjä11·n n trekes 
"-:U(I. de mest mottaglig(\, fÖl' evangelium. Ytterst bhn(1 :\hörnl'lle 
brukar mall klwun f:'l se uå.grn älch'e k" in uol' lyssna nde. Jng säg 
6n g:\ng en gam..mal :iktyuklig gnmma, som föreföll att Y:l.ra. ' JUor · 
morS-lUor" iIrig b lyssna. i öfver en timmes tid. Att en Ulllssa 
huru skoln. fin nas n3.rY:l.rande är ju uat urligt, men de hafva t>-j 
mycket ro att· st~ stillA , utan springa. fn\u. det eno. stället tiU det 
Hndra. Ja, sA ungefär te sig l hörarue. Det ii.r ju en brokig sam
ling. Ryad t äuke r nn allA dessn. där de stå'? Ja , lwew ka·n säga. 
det? Endast Gud, som är bjå-rtel·3nDs.'1kn.ren , vet det , mell så myc
ket trOr jag mig dock kuuu3.0 s..ll ga, a,tt om de flesta hland dem 
betrakt-a oss so m undervel'k och fråga sig sj!Hfva., om Yi YeJ'kligen 
~o m !l.ulllsko l', Olll vi hruka ätn Dl. DL, så finnes det dock n ågra 
SOUl lYSS Ull till hWl.d SOlll ,<;tlges oeh örvcrvIiga. det i sina b jih1·a n. 
Deras gamla. tli de1'1lell.rfda tro sk akM, och de viljA vet a mem om 
den UYlt, goda. Hi·rAll . S::\dn,na :\hörare st..'l.·lllla, yo.nligtvis b -ar t ill 
sist och tÖl'se sig med några böcker WU[Ln de gia. hem. Etter ett 
p[J:r tilll.lllfi.!·s fÖl' lopp gå vi heUl . Folk.lll.assorna skiugras, och på 
v11gar oeh i hem talas det. om hvad de hört., och de kÖllt.'l. böc
kerna. stu<lel'as och kriticeras. 

Siideu J,l" .'iAdd i :\1o'ar af olika beskfllfenbet) li·h en i . de-u goda 
jordeu )) hvarlör den ock s kall skj uta upp och bringa.frngt.. Brödet 
ä.r kastadt utefter va.ttnet ,oeh det skall fillll a-s jgen. Kä,re \·t\ uueJ.', 
ihågkolllmen denua greu af Rrbete t i edJ:a böner, ty den !h myc
ket viktig. 

H uru md.ugn u &s ej p li. detta sätt a f ordet, som aldrig skulle 
komma inom hörhdll på nnllat snU . 

Hahne har, som redaD blifvit antydt, vistat. dels vid 
Din -ch'eng och dels vid San-Yuan. Han har bedrifvit sina 
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studier med a11 energi, och vid j ult iden hade han kommit 
så längt , att han kunde tala tiU folket och göra sig för
stådd. 

~: ',: 
:,: 

FrtJken Annet JatiSon , som tills i D OV . vistats i södra 
Kioa, ankom efter en lycklig resa till Uin.ch'eng nyårsafto
nen. R esan hade icke ansträngt krafterna l.1 tn.D tvärt om 
stärkt dem. HOll hade med sig en syster Petterson från 
Amerika. Vid ankomsten till missionss tationen träftades 
Berg och Tjäder, SOlD firat jul hos syskonen F olkes. Dill 
sin resa berltttar vår syster i ett längre bre!, iufördt i 
Sanningsvittnet. 

• :.:. "" 

Fräken H -ida Pryts har dels vistats i K ao-hl, Teku
Tang och King-Kiang. I Takutang undervisade hon de 
svensk-amerikanska systrarne, som blifvit utsända af Frans
son, i engelska språket. Äh'en har hOD någon tid uppe
hållit sig i Shangbai, hvarifrån bon berättat om härliga 
väckelser bland sjömän och soldater. Den 25:te mars fore
tog bOD resaD till Shansl, där bon skall (örena sig med 
de öfriga svenska syskonen. V i hoppas att hall är fram
kommen i dessa dagar. 

'? :~ 

Din-ch'eng, Dec. 1891. 

Dyra missionsvännel'! 

Vi atå nu åter vid ett årsskifte och naturligen föras 
tankarne tillbaka pli det flydda året msd dess vexlande er
fnrenheter, dess strider och segrar, dess fröjde- och glädje
ämnen. Men när ja.g skall försöka skildra något nf hv.na 
vi upplefvat under det flydda året, ör det ej utan en VJss 
fruktan, ty om ma.n också önska.)' beskrifva den sanna verk
ligheten, finner man ofta, att hvad man trodde vara verk
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ligbet ej va.r så. Vi lefva bland ett folk, som äro mot
villiga mot umgänge med europeer, som betrakta oss med 
misstänksamhet och som därför mycket sällan uppenbarn 
för oss hvad som verkligen rör sig i deraa hjär tan. 

Liksom under de två föregående åren ha vi ocksi 
under dettn året användt en god del af våra lrrafter åt 
provinsen Sbensi. Gen01.O Guds barmhärtigbet synes det 
uu ha kommit så långt, ~lt.t vi kunna tryggt bo i San yunn 
och v i hoppas också i T 'ongcheo . lIfan frestas ofta till miss
mod när man finner, att så mycket för beredande arbete 
måste göras, innan man kan börja det egentliga såningsar
betet. Och ulir mon u pptäcker ott så mycket af den yttre 
Yänligheten var hlott falskt sken, vill ofta ens mod ännu 
mera sjunka. 'Men vi få. ej glömma at t värt arbete här är 
ett arbete i t ron, ocb att. vi ha att bekämpa en hedendom, 
SODl i ärtusenden bAllit follmt bundet i mörker) och ett 
misstroende IDOt utländingar, som tyvä.rr europeerna i hamn
städerna genom sitt öfvermodiga sätt gjort sitt till at t föl'
,ärra. Det är därför ej IDer äu naturligt, a tt de ej fa tta 
förtroende . för osa med ens, utan vilja först försäkra sig 
om våra goda afsikter.. Opium, som i sjelfva verket har 
r uinerat dessa provin ser, är också. ett vittne lOOt. oss) ty 
IDan hal' öfveJ:allt den uppfattningen, att det är vi som 
för t hit denna fördärfliga vara.. Dock vi fä lla ej modet, 
ty Guds evangelium är en kraft t ill frälsning trots yttre 
ogynsamnHl.. omständigheter, och H errens ord kan lika litet 
här som hemma återkomma fåfängt, när han ntsänder det. 

P å grund af att fÖl'hållandena i Shensi ej voro fullt 
ordnade, ha vi ej ännu kUllnat så som vi önskat koncen
t rera vär verksambet, dock hoppas v i att den tid ej är 
så. långt afl.1:Igsen, då bvar och en kan mera helt egna sig 
H sitt särskilda verksamhetsområde. 

Vi skola nu i ordning berätta något om de pla.tser 
som särski ld t varit föremål för vår uppmärksamhet och 
börja då IDed väl' längst i vester belägna station, i proviu: 
sen Shensi. 

San -Yllan (uttalas San-jyan). 
Dnder loppet uf Ill' 1890 sökte vi vinna f,st fol på 
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Uin-clt'eng (uttalas J yin·tjällg) 

Det har nu blifvit bestämt, att undertecknad ska.Il upp
taga verlcsamheten här. Fröken Hallin har hörjat arbetet 
blaud kvinnorna i staden ocb på landet. De yttre förhål· 
landena i Shansi äro olika dem i Shensi. Här är folket 
mycket vänligare stämdt. mot europeer. Dock ha vi också 
rät t stora svårigheter att kämpa med. F lere af dem som 
bekänt Kristus ha få t t lnst till penningen och gå oDlkring • 
och Sälja auti·ol)iummediciu, en handel som i vAra ögon 
synes vara af något tvifvelalrtig karaktär. Ehnru några 
styckeu anmält sig till dop, har jag dock ej vägat döpa 
nägon ännu, emedan jag ej haft tillräcklig tid här hemma 
att pröfva dem och lära känna deras motivel'. 

J ag fär också nä.mna at t vi på årets sista dag hade gläd · 
jen att välkomna väl' länge väntade syster Anna J anSOD. 
Med henne f51jde eu svensk syster Kristina Petterson från 
Amerika. 

Vi ha en alldeles särskild 0 1'3&1>: att tacka Herren för, 
att vi under de svåra oroligbeter som hemsökt de södra 
delarn e af landet fått i lugn och ro fortsätta vär verksam· 
het. Sennste underrättelser gifva oss det hoppet, att eD 
(redlig uppgörelse snart skall komma till stånd mellan Rina 
och de europeiska mBkterna. 

T ill sist en hjärtlig heLm ing till alla de kärn missions· 
vännerna som understött oss med sinn forbönel' och gåfvor. 
Herren har gifvit oss ett stort verk att utföra, och må 'i,i 
80m Nehemia ej låta afskräcka oss af något eller hindra 
OSs af nägot, och vi skola känna oss starka i samma mån 
vål' Gnds goda hand är öfver oss. 

Eder ringe broder och medtjän.re: 
E";k Folke. 
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denna vHttiga plats. Staden har, som jag förut vidrört, 
en mycket liflig handelsförbindelse lUed bela nordvestra 
Kin a. jemte Mongoliet. Vi ha dock ej ännu försökt skaffo. 
lägenhet i stadell utan byggt billiga och enkla bostäder 
ute på landet i ett Shantung-nybygge, beläget blott ' j, sv . 
mil frän Sau-yuan. Broder Tjäder har vistat.s där näst-an 
hela året och haft öfverinseende öfver byggnadsarbetena. 
Under senare halfäret ha också bröderna Belog oell Hahne 
bott där. Beslut hal' fatta.ts att vid fÖl'sla lägliga tillfälle 
hyra ett hus i atadeo j och från och med ny.tret öfvertages 
arbetet på stationen af broder Berg. Verksamheten i di. 
s triktet har bedrifvits hufwdsakligen bland nybyggarue 
från Shantong, af hvilka ett fåtal katek umener anmält sig 
t ill dopet. 

Uei-nan. 

Den man" som förestod opinmasyLeo i staden dog i 
början af detta år , hvarför asylen stängrles. Vi behöllo 
dock huset i hopp om att någon broder skulle komma och 
upptaga (u'betet där. Som emellertid de andre platserna 
gåfvo oss mer Än tillräckligt att göra och det synes vera 

'	 litet hopp om til lräcklig förstärkning från Sverige under 
uänD8st kommande tid beslöts, att hnset skulle uppgifvas. 
J ag är dock g lad att höra, att man har goda tankar om 
oss i distriktet och hoppas att det ej länge skall beböh" 
vänta på någon fridens budbärare. 

T'ong- clteo-fLl (uttalas Tång-tjio.fn). 

Pä grund af de trängande behofven i Sa.n-yuan har e:i 
denna plats under årets lopp fätt den tillsyn den fört,j'· 
node. Dock boppas vi att broder Tjäder skall med det 
nya ärets början lyckas bosätta sig där och upptaga verk
samheten. I början af äret vistades han ocksä där nära 
två månader . Folket visade sig vänligt. För lIärvarande 
är eD man från staden vid namn Sjö anställd som dörrva}r· 
tare. Låt oss bed ja , att broder Tj äder mA fiu na många 
öppna. dörrar och villiga hjärtan att mottaga fridens ev'AJ) 
gelinm. 

http:T�ng-tjio.fn
http:fatta.ts
http:medtj�n.re


46 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, hvilka af kOIDDlitteen för Svenska Missio
nen i Kina blifvit utsedda att. granska nämnda missions 
räkenskaper för kalenderåret 1891, bafva <leona dag full
gjort detta uppdrag ocb flt bärmed meddela följan<le berät
telse: 

Uissionens inkomster och utgifter hafva uuder ofvan
nämnda räkenskapsperiod varit: 

Inko1nsler: 

Behållning den 3 1 december 1890 3,774: -l-S 
Influtna gåfvomedel i 554 poster ... .... _. 13,394: 22 
Från J önköpings Missionsförening till Aug. 

Bergs underhåll .. . . ........ .. . 1,000: 00 

Försålda årsberättelser ........... ' 252: 95 

Ränt~medeJ.. ..................... _. . 138: 93 


Kronor 18,560: 58 

Utgi}t.,·: 

Afsändt till våra 8 missionä.rer i Kloa genom 
11 China Inland Mission» ................ . 7,70i IH 

Till missioDseleverna BjörkeballID, Hofstrand, 
Sandberg, Bergling ocb Rilma BloUl
berg ......................................... ~35: GO 

Sekreterarens lön ...... .......... ............. 1,800: 00 
Sekreterarens kostnader för mi ssionsresol' i 

landsorten .. ... ... ... 268: .50 
Annons- ocb tryckningskostn •.der ...... 378: 2:> 
P ostporto ...... .. .. .. .... ...... 175: 67 
Skrifmateria.liel' och diverse omkostnader. 89: 20 
I bank innestäende medel den 31 Dec. 1891: 

a) å deposition.................. .... .. ......... 3,000: 00 

b) a s l k 'fu' , 74a.' upp- oeh fl mg .. . .. . .. . . .. .. . ... 4 205' . 

Kronor 18,-560: 58 
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Räkenskaperna äro af oss genomglllgna oelt med veri

fikationerna jämförda. AUa utgiftspost~r och shidt det 
varit möj ligt ä{ven inkomstposterna äro behörigen verifi ce
rade. Inkomsterna äro tillika offenHigt redovisade i tid
ningen »Sanningsvittnet~. 

DI!. räkenskaperna förts med synnerlig ordning ocb 
noggranllhet och illgen anmärkning mot desamma förekom
mit, få vi bärmed nöjet hemställa att fuU och tacksam an •svarsfrihet lämnas Komlllitreen för den tid revisionell omfattar. 

Stockbolm den 22 mars 1892. 

E . W. Wr,tli"d . Ch. D. Totlie. 
Med. d :r. Löjtnant. 

,Hitintills har H erren hulpit. . 
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