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Meddelande. 
Till ledamot af kOlllmitt0ell för "Svenska iI,fi ssioncn 

Kina » har invalts herr Je/tallJlI:'" RiulI/illl . 

»Svenska il lissionens i Kina :> Io:dc drsllliitc hållcs Kristi 
Hil11lllels fiirdsdag d. 27 maj i kyrkan vid Floragatan enligt 
nedans Utcnde program: 

r. Kl. Il f. m. In ledning af ordföra nden . 
II. 	 Utdrag ur il rsberättclscn af sckre terarcn . 

m. 	 Föredrag af Pastor Karl Palmberg. 
IV. 	 A.fslutning. 
V. Kl. 2,30 midd . Gemcnsam middag för Kinavänner. 

Vl. Kl. 6 c. m. Vice ordförandcn . 
VII. Kl. 6,30. Pastor KariPalmberg. 

vm. 	 Kl. 7,15. .-\fslutning. 
Sång på f. m. och e. m. af herr J. Hedengrcn. 

BiblttJ/ck j ör missiollsfältet. l\.l issio när E. Folke har 
ut tryck t en önskan, att för vill' mission måtte bildas ett bi· 
bliotek af god littera tur , för utom andligt uppbygglig iifven 
allmännyttig och vetenskaplig, och har kommitteen ansctt 
sig böra delgi fva missio nens I'änner dcnna önskan. Det inses 
lätt, huru betydelsefu llt och kärko mmet ctt såd:mt bibliotek 
skulle vara för våra missioniircr, som under åra tal äro skilda 
från hemlandet. Hvar och en, som har tillfälle och känner 
sig manad at t tjäna och uppmuntra våra arbctarc genom 
att afs tå till dcm nå gon goel bok, ombcdes dä rför att in
sända sin gåfl'a tiLl Jim! .Holmgri'n, Lästmakarega tan 30, 
Stockholm. 

* 

.\lissio niircl'l1as adress är % »China Inland jvlission» 
IIrlltkm,', 

Chilla, 

utom Robcrt Be rgling, som är % »China Inland lI[ission » 
Timtsi"" 

iVer/h Chilltl. 

Missionskarta 

[dm 	J. A. '/'ilJd/J/ads jiir/'csr 
, K iiJ'illg . Pris 7 S öre ex . 

Li ppfoclrad på viii', fcrnissad , kantad med sidenband 
på svarta rullar kr. :2: 50. Sii ljcs till fö rmån för hedna
och sjömansmissionen . 
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"Bå äh'en I bistån oss med edeIl fÖIlbön." 

(2 Kor. I: II.) 

Af ~V(/It~;· B . S IO(II1. 

Det finnes säkerligen intet i den kristliga verk
samheten, hvaröfver vi så oaflåtligen behöfva väckas, 
som utöfvandet af förbönens verk. 

Vi önska afhandla detta ämne i hopp att möjli
gen kunna uppväcka till mera bön för Guds verk 
bland hedningarna. Men innan vi hafva lärt att bedja 
så, att vi erhålla svar angående de angelägenheter, 
som röra vår omedelbara omgifning, är det förgäfves 
vi tänka, att vi skola hafva makt med Gud, då det 
gäller förhållanden, som äro oss mera aflägsna. Vi 
vilja därför först betrakta bönen i allmänhet och se
dan dess uppgift, särskildt med afseende på världens 
evangelisering. Det ligger en djup sanning i det ytt 
randet: »Bön styrer den arm, som styrer världen». 

Huru ofta har det ej kommit i dagen efter det 
en stor väckelse gått fram öfver en trakt eller ett 
nytt missionsfält öppnats, att det funnits något Guds 
barn, som troget väntat på Gud och af honom ut
bedt just de välsignelser, som han sedan på ett uppen
bart sätt skänkt. 

Aposteln Paulus talar i sina epistlar upprepade 
gånger med de starkaste uttryck om det sätt, på 
hvilket han bad för deras andliga väl, hvilka han 
hade fått vara ett medel att föra till Kristus. Och 
hans uppmaningar till dessa omvända, att de skulle 
förena sig i bön för honom, visa oss, huru djupt han 
kände, att framgången af hans egen underbara mission 
var beroende af de böner, som andra i sin ordning 
skulle frambära för honom. Då han skref till de 
kristna i Rom, hvilka han ännu icke hade besökt, 
säger han: "Men, mina bröder, jag förmanar eder vid 
vår Herre Jesus Kristus och vid Andens kärlek, att 
I tillika med mig kämpen i edra böner för mig till 
Gud. » (Rom. 15: 30.) Att bedja för våra bröder 
kan icke vara ett arbete, som vi må företaga eller 
lämna åsido alldeles som vi själfva behaga. 

FörbölICJi är t'1I ovillkorlig plikt. Att bedja för våra 
bröder är något, som vi äro dem skyldiga för Kristi 

·skull, och Andens kärlek skall vara den tvingande 
makt i våra hjärtan, hvilken drifver oss att kämpa 
för dem i bönen. Men vi skola endast då vara i 
stånd att framhärda i bön, då vi hafva förvissning, 
att våra böner äro hörda och att vi verkligen erhålla 
svar från Gud. 

Detta föranleder oss att betrakta de i Guds ord 
angifna villkor, på hvilka han säger sig vilja besvara 
våra böner. De sammanfattas i vår Herres egna ord: 
"Om I förblifven i mig, och mina ord förbli/va i eder, 
allt hvad I viljen skolen I bedja, och det skall ske 
eder (Joh. 15: 7). Vårt lif måste vara ett lir i verk
lig hjärteförening med Herren Jesus, i annat fall kunna 
vi komma till Gud med många böner utan att få 
någon visshet om svar eller någon verklig' egen lifs
erfarenhet af, att Gud hör bön. 

0111 vi skola kunna kämpa med Gud, så att vi 
vinna, då måste en enkel och sann gemenskap med 
Herren Jesus vara vårt normala lif. Hans ord måste 
förblifva i oss. Endast på detta sätt kunna vi känna 

Guds sinne och rätt förstå, hvad vi skola bedja om. 
Vi komma nu till bönen, särskildt i dess förhål
lande till den yttre missionen. Vi måste vara fast 
öfvertygade, att bönen är vårt verksammaste vapen 
mot mörkrets makter - att vi endast genom den 
kunna segra öfver de fmktansvärda svårigheter, som 
vi hafva att möta, då vi söka bringa evangelium till 
hela skapelsen. Hvad böra vi då bedja föd 

I. För missionärerna. 

Vi hafva alltför länge betraktat dem såsom ideal
människor, hvilka med visshet skola taga saken på 
allvar, äfven om andra skulle kallna af och blifva lik
giltiga. Vi se på det offer de göra, då de gå ut, och 
taga för gifvet, att de skola · följa själfuppoffringens 
gmndsats i det dagliga lifvets detaljer. Vi tro kan
ske, att lifvet i ett hedniskt land långt bort från ci
viliserade förhållanden skall vara befriadt ifrån de 
världens frestelser, som här draga ned vanliga kristna. 
Huru är verkliga förhållandet? Jo, att missionärerna 
äro män och k vinnor med samma böjelser oclz frestel
ser som vi själjlJa. 

Genom den ständiga beröringen med hednisk 
likgiltighet äro de i fara för att själfva blifva likgil
tiga . De finna snart, att då de öfvergåfvo sina hem 
för att gå ut till främmande land, lämnade de icke 
världen bakom sig, och de äro i det dagliga lifvcts 
förhållanden frestade att skona sig själrva, ehuru det 
första steget på deras väg var förbundet med uppoff
ring. Dessa fakta måste vi komma ihåg samt bedja, 
att missionärerna måtte blifva bevarade i allvar, öd
mjukhet och själfförnekelse samt befriade från den 
närvarande onda världens makt. 

Långt ifrån att en missionärs lif skulle vara ett 
jämförelsevis lätt lif, såsom kanske någon tror, har 
han i stället att angripa den onde själf på hans 
egen mark. Den ständiga beröringen med människor, 
hvilkas lif äro uppfyllda af synden i dess mest veder
styggliga gestalt och hvilka äro vana att tänka ringa 
om densamma, kan lätt försvaga missionärens egen 
känsla af afsky därför. Att dag för dag framhålla 
Guds sanningar för dem, som äro ytterligt likgiltiga 
därför, kan komma 11lission~lrens egen förtröstan till 
deras kraft att vackla. Och då han ser dessa massor 
af människor , som utan att mottaga evang'eiii bud
skap gå in i evigheten, frestas han att ifrågasätta 
verkligheten af Guds domar. Visserligen behöfver 
missionären att i bönen bäras af dem, som harva 
makt med (;ud. Han behöfver blifva bevarad i stän
dig gemenskap med den lefvande, uppståndne Frälsa
ren, han behöfver erfara, att evangeiii sanningar stän
digt på nytt blifva friska och kraftig"a för hans eget 
hjärta. Den Helige Ande kan på ett härligt sätt 
göra honom delaktig af dessa välsignelser. i\Ien An
den kan endast verka detta såsom svar på Guds folks 
förböner. 

2 . För de kristna, som hafva uttagits 
från hedningarna. 

Om vi vilja bedja för dem, måste vi älska dem. 
Och detta kunna vi äfven, fast vi aldrig se eller äro 
i beröring med dem. Då vår kärlek till Kristus är 
djup och sann, är det lätt att älska alla dem, som 
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äro hans. Men vi m aste äfven förstå , hvilka deras 
särskilda bebor, svårigheter och faror äro, om vi skola 
kunna på ett verksamt sätt bistå dem i b ö n in fö r 
Gud. D e t måste vara klart för 03S, att om d en hed
niska omg'ifning(;n är hindrande för miss ionä ren, så. 
är den det i oändligt mycket högre grad för d e n in
födde kristne. H an har vuxit upp i d en na besmi t· 
tade atmosfer, och han kan icke på en dag blifv'a fri 
från följderna af a lla gamla va n or, då han ännu m åstc 
lefva i ständig beröring med sin för ra omgifn ing . 
Han saknar allt hvad vår tidiga up p fos t ran i kri s tlig 
sanning och moral har gjort för oss , och hvem af 
oss kan uppskatta, huru myckct detta innebär ! Di
beln måste nu bras af ett s inne, som al d rig ha ft n ~i 
gon förb e redelse rör att kunna fatta d ess underb a ra 
sanningar. L ?\tom oss till sist ko m ma ihåg, att li
dande och förföljelse icke b lott ä ro tomma ord 
för d en frå n h edendomen o ll1v j nde . N flg o n g a ng hän
der det, att hustru, barn och h em m aste uppgi fva s 
för Kristi namllS skull. O fta få d e ä fven u tst ä s \j 8. :-a 
kropps liga liel a nden, och hvacl de m uh ammcdanska 
kristna angår, har deras bckä nnelse a f Jesus m å ng'cn 
g å ng medfört fö rlusten af d eras lif. H vilket b ÖllOlS 

'ilerk ligga Iii/r öppet för oss, h vilka s lif tiro jämfö
re lsevis så rika på förmå ner ! 

3. För hedningarr.a. 

Hvar och en af dem har rä tt att få höra evan
gelium. H uru väl behöfva vi icke bedja, att Gud 
m å tte snarlig'en k a lla ut miss ionäre r . )rä r eva ng-e 
Ji um predikas , m~iste d et ske i ele n I l el ig e .\ncle. f-Llll 
ensam kan göra predikan verksam ti ll h ed ni llga rn as 
frälsning. För h varje dag bring'as evangel ii b u lskap 
till en m äng'd m ä nniskor i h ed n a lä nde rna. L a tol11 oss 
då dagligen vänta, att Gud sk a li läta sin \"~, I s ign e l:; e 
åtfölja det uttalade ordet. Det ilr g oclt , 8.U vå rt in
b-esse riktas p å. n ågon särskild d e l af missions fältet 
och att vi så mycket som möj ligt söka lä ra k än na 
detsamma för att i bönen kunntt framb;ira d ess ang e
bgenheter inför Gud och iaktt aga de svar Gud g if
ver. Men ~ å.kern d e t är v ~l rl dcn», och vi behöL'å , a tt 
våra hjärtan vidgas, så att d e k unn a rym t1l a ele n. 
I-Iuru stort är Guds frä ls ning sr2lcl, utt ryckt i de orden : 
) till dess hedningarnas fullhet har ing'å tt» (l< o m. 1 [ : 

25). D etta är ej en fraga, som vi h afva at t speku· 
lera öfver, utan omfatta til l vår tros s t ~irka nc1e i d essa 
underbara dagar af välsig nelse, då ) hed ni ngarnas fu ll 
het» allt mer n ä rmar sig. 

Må detta hans ord förb lifva i oss och så fa tta 
oss, att vi däri g'enom drifvas att kiim p a m ed Gu d i 
bönen, på det att de m ö rkaste p lats ern a i h ecl navirI 
den snarligen må få se skaror af m Zlnni sko r a rgöra 
sig för Herren. 

En numera a fl iden p astor i Tyskland berä tta r: 
För mer än So ar sedan tjänst g jord e jag såsom ung 
präst i en tämligen b e tydande stad. Jag var p å !'\ter
väg efter att hafva aflagt ett besök h os min fa r, so m 
bodde i en annan del af lande t. Jag' fä rdade . .; , s å som 

da ofta var vanligt, ti ll häst. Det \'ar lördag. och 
fo ljand e dag skulle jag predika i min församling. Då 
inträ ffade , att min h~ist förlorade en af sina skor. Jag 
hade ännu t äm ligen lå ngt igcn till mitt mål och nöd
gade5 cl~irför up psöka cn hofslagare. Jag kom så att 
stanna vid ett obetydlig t värdshus vid landsvägen. 
H o fslaga ren fanns ick e ti ll städes utan m åste uppsökas, 
hvarig c: nolll min viste lse a tskil ligt förlängdes, så att 
mörkret hindrade mig att d e nna afton fortsätta min 
fä rd. Jag fogade mi g' i omst zindigheterna, lät servera 
mig mat och b:td om n agonting att läsa. Jag tänkte 
därvid närmast på d et s lags unde rhå llande lektyr, 
som van ligen ä r att fi nna på dylika :itällen. iVlen 
vä rde n, .so m var en 8llvarlig man och som fått reda 
på min ioi.mb etsst ä lln ing och med anl edning cläraf [ör
1ll0 c1 a dc , att c n relig iös skrift skulle vara mig' ange
n ä m. tog fram en utaf sina egna böcker. Det var 
en å rgclng af en Illis sion:itidnin g . D etta var nu just 
icke efter min smak, men el å jag icke v ill e öppet 
tills t3. det, gaf jag mi g' till freds och började verkli
g en a tt läsa däri. Hela saken var för mi g då fu ll
komligt obekant. J ag hade icke i hela mitt lif brytt 
mig d et rin g as te om h ed namissionen. I-lär fann jag 
nu n åg ra intress,lnta bre f från mission ä rer, hvari d e 
g å fvo helt g ri pande redogörelser för sin a umbäran
de n, lidand en och utst åndna förföijels er fö r Kristi 
och evangeii i skull. J ag var a lldeles hapen. Jag 
kunde icke fatta det. d Illru ä r d et möjl igt», sad e 
j ag till mig sj~ilf, »att dessa män kunna så bered vil
ligt och m ec1 g'hid je p a t ag'a sig och lida sådant ) >> 
För \/ isso m åste k lr rinn as c1rif krafte r och bevekelse
g run d er sa mt en uthailighe t i li d ande , hvarom jag 
icke har en ani ng. Jag' är verkligen cn främling p~i 
detta områd e , och doc k skulle jag vara en Kristi 
ky rka,; tj zinarc I » 

Detta va r ei1 pi l ifr,'in Herren i mitt samvete, 
som d är i ögo nb licket strä ckte m ig' til l marken och 
b rde m ig inse tomhet en och ihål ig'heten i milt lif och 
m in verksamhet, min otacksamhet m o t Gud, min odug
lighet för h ans tjänst och den fara hvari jag sväfvacle 
att fa! la u nde r hans d om. J ag' ti llbragte en fu llst ä n· 
d ig sorn nlös natt - om öj iig t att rl nna någon lwila. 
Ju mer jag tän kte öfve r hvac1 j i-;g' up p täckt, des to 
m e r känd e j8g' m ig' usel, fö rkastlig, förlo rad . A f hjälp 
och räddning s ti g j ag in tet spår. V~il såg jag' min 
sy nd, m e n icke mill .F r:ils<1re. Och d ock känd e jag 
d e t, som skulle jag' icke för al lt i v ä rld en halva v ela t 
utbyt" d enna nyv un na sjii.l fkännedcll1 m ed aila d ess 
smärtor och kva l mot min fö rra okunnighe t med dess 
fa ls ka frid. Och sa å terv:ll1 de jag följande morgon 
m ed k rossa dt bj ä rtct ti !l mitt h e m, i de t jag' s å lil l 
vicl:t bl ifvit en anllan mäl~niska, att jag med el en 
blinclföd cle i eva ngel ium kunde säga: »Ett vet jag, att 
j 8..g v a r b lin d , m en nu sen . 

E melle rtid stig jag blott, att jag var på en or:itt 
väg. Jag famlad e efte r ljus, men fann intet. Så gick 
jag omkring som en blind och sökte e ft e r någon som 
kund e fatta m ig' vie! handen och föra mig' till rätta, 
elle n jag' fa nn in g en hj ti lp hos människorna. N ågra af 
ck. s. k. väckta i lIl itt grannska p visade mig stort 
d e ltag and e. D e g jorde för mig all t hva d de kunde, 
m e n dett a hj äl pte icke m ig. rh'ad sku lle j ag llU g'öra ~ 
B lott ett å te rstod . J ag anropade H erren i min nöd 
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och bad honom vägleda mig, och se, han gjorde det. 
Ty i ensamheten i min studerkammare med ingen 
annan ledsagare än min tinge försummade bibel fördes 
jag af sanningens ande själf för Jesu skull till san
nin cren, sådan den är i Kristus , och jag fann i tron 
del:na Ijufva frid, som nu i femtio år varit min sa· 
liga lott. 

Herde god, tag llIllld 0 111 III ig. 
led mig Pil dill,o/!jIlS slig, 

trycl.' /Ilig tilt ditt lijiir!a ! 

C;if 1Il//;; le/va tilt d itt pris, 
11Il1I1I/.ll sell i parlldis, 
ej !Ilin kralla "lista.' 

St'ag jag iir, 0, J esu IUlr ! 

Jflg pil. dina skuldror ullr, 
tröttat! /01 ·('11t s tillla . 

0, hur /j/lft då 11'0 pil tflg, 
d Il, 5 0/1[, sNilliligt (ilskat II/.ig, 
tir densamlJle evigt! 

,')j/lll gll hir J/lig 01Jl ,II/[. II dd; 

taLa O/ll d i tt frtUsllillgsrdll, 
litet/all t!rrgCJl 1;ara r l 

SllI lr! //litt fi l jurtlJ/ilei ä r, 


pilgrim Icke vofllst lUll' , 

Ilej, l/.IlI I elldast glistar l 


T. D- rl. 

"pilensl\a ]VIissionens l Kina ll Upp~olll.S~ 
och uh'ec~Iing. 

x. 
F orts . fr :!. n navem ber. 

Men ~ökcn fijr st Guds r ike och han, 
rättfärdighe t, så , bil all t detta dä t'jämte 
ti llfaih eder. ",fatt. 6: 33 . 

()ch min Gud :.knlI, efter sin rike
do m, fylla alb edra hellO! i hilrlighct 
i J,ristus Jesus , hl. 4: 19. 

Af himlarnCl pri.;Cl, din" under, Herre, 
och i de heligas församling din trofas t
het. P s. 89: 6. 

Och di n trofas thet är rund t omkring 
dig. Ps. 89: 9. 

Innan vi afsluta denna artikelserie om »Svenska 
Missionens i Kina uppko mst och utveckling », ä r det 
på sin plats att säga något om den ekonomiska si
dan. I vår förra uppsats berättade vi , huru den ena 
expeditionen efter den andra ankommit till Kina, men 
dessa sändningar såväl som arbetets utveckling clär 

ute ha fva kraft medel, och hvarifrån hafva dessa kom
mit: Vi kunna obetingat svara: från Herren. 

Före Folkes afresa från Sverige r886 föreställde 
någon af hans vänner honom, huru ovisligt och öfver
modigt det var af en ung man att gå ut på missions
fä ltet, utan att något missionssällskap stode bakom 
och unclerhölIe honom. Till detta svarade E. Folke: 
"Att jag står här nu är ej mitt öfvermod och ej mitt 
stora mod utan Herrens nåd ensamt. Det är ej mänsk
liga teorier jag stöder mig pä, utan den lefvande 
Gudens ord ». Och har Follees tro i detta afseende 
kommit på skam: Alls icke l Herren har säkerligen 
gjort mycket mera, än hvad Folke hoppades. Och 
sådant är ju hans handlingssätt af ålder. Han gör 
vida mera, än hvad vi kunna bedja eller tänka. 
Hans trofasthet är stor. 

Den första gåfvan till Erik Folkes mission inkom 
den S juni rS8i . Den utgjordes af femtio kr. och 
var fran en vän i Dalarne . Sedan dess har kassan för 
denna mission aldrig varit tom. Den har ej varit så 

Car l Fredrik Blom 

stor, men Herren har välsig nat det lilla i siklan grad, 
att då alla behof varit fyllda , har alltid någ'ot funnits 
äfver, alldeles S0 111 då Herren bespisade fem tusen 
män uto 111 kvinnor och barn med fem bröd och två 
fiskar. När de ätit och blifvit mätta, fanns det tolf 
korgar öfver. Detta måtte hafva varit en underbar 
läxa för A ndreas, som sade : »Här är en pilt , som 
ha r fem kornbröd och två fi skar, men hvad förslår det 
ibland så många » . Under de tio år missionen ägt 
bestand, hafva äfven vi fått våra b xor, och vi hafva 
sIdidat Herrens härlighet gång efter annan. 

. nder första verksamhetså ret inflöt det kronor 
2,993: 94, och året därpå steg inkmi1sten till kronor 
5,og8: 33. Seelan dess har den gått up p till femton, 
t j ugo, trettio och trettiofem tusen kronor. 

Garvorna hafva kommit från personer ur olika 
samhällsställning och af olika ålder. Små barn och å ld
ringar på 80 il 90 år hafva framburit sina tackoffers· 
gåfvor till Herrens altare . Jung-fru- och ynglingaföre
ningar hafva visat if\'er och flit att under;;tödja arbe
tet genom sina bidrag. Korteligen, gamla och unga, 
förelncle i Jesu kärlek, hafva genom Kristi Ande 
manats att samverka för evangeIii utbredande bland 

http:11Il1I1I/.ll
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Kinas folk, och för detta syfte hafva de af rättsin
nigt hjärta frivilligt gifvit sina gå{vor till våra missio· 
närers underhåll. Dessa gåfvor hafva varit af olika 
värde, från tio öre upp till tusentals kronor. Några 
enskilda exempel på huru Herren försett skola sä
kert glädja våra vänners hjärtan; de anföras endast 
i det syftet, att Herrens trofasthet må prisas i de 
heligas församling. 

En gång fingo vi ett testamente efter en liten 
flicka, som den gode Herden tog hem till sig, det var 
pa 3S öre. Det var ingen stor summa, det är sant, 
men våra hjärtan gladdes dock innerligt däröfver. Se
dan hafva vi fått emottaga flera testamenten efter 
små bärgade lamm. Somliga hafva Iydt på några 
kronor. 

Från en fader i Småland emottogo vi tvenne 
gåfvor under omständigheter, som djupt rörde våra 
hjärtan . Denne fader hade två söner. Den äldre in
sjuknade och dog. Fadern öfverlämnade då sonens 
sparbanksmedel, en rätt stor summa, till missionen. 
Några veckor därefter fingo vi ett nytt bref från 
samme fader, däri han berättade, att Herren tagit 
hem äfven hans andre son. Det var så tomt efter 
de båda barnen, men då Herren tagit dem, ville han 
söka att icke klaga. Han underrättade oss, att äfven 
denne sons sparbanksmedel skulle lämnas till missio
nen, så snart de utfallit, och tillade sedan: »Gud skall 
gifva min lilla gosse en kines i himmelen för dessa 
penningar. » 

En liknande händelse tilldrog sig i en annan 
trakt af Småland. Fadern, som förlorat sin son, upp
sökte vårt ombud och öfverlämnade till honom sin 
sons sparbanksmedel, hvilka han önskade skulle till
falla missionen. 

En äldre man framförde sitt ärende i följande 
ordalag: »Då jag gick på gatan, kände jag en så 
stark maning att gå upp och lämna något till missio
nen, jag har aldrig förr lämnat något till eder mission ». 

Efter några månader kom samme broder tillbaka. 
Sedan han gjort några frågor, huru det gick missio
nen, sade han: »Jag har ett litet ärende från en vän, 
det är en gåfva till missionen», och därpå framläm
nade han 200 kr. 

En dag kom en vaktmästare, som Herren manat 
att gifva ett tackoffer. Det var 100 kr. Hans an
sikte strålade af glädje att få lämna detta för främ
jandet af Guds verk bland Kinas folk . 

En åttiotreårig fru infann sig en dag på mis
sionsexpeditionen för att afIämna ett tackoffer åt Her
ren Jesus, emedan han lÖ3t henne åt Gud med sitt 
blod. Hon älskade honom innerligt och hoppades 
snart få skåda honom ansikte mot ansikte. 

I början af maj 1892 ankom ett bref ifrån V/ies
baden i Tyskland, innehållande 200 mark. Från 
hvem det var veta vi icke. Den närslutna skrifvelsen 
lydde: »Att användas för Svenska missionen i Kina ». 
Intet namn. Det var från Herren . 

En annan dag medförde posten ett bref. Det 
öppnades och innehöll en tusenkronesedel. Ingen 
upplysning hvem gifvaren var följde. Endast föl
jande ord stodo anförda : ,> Och han sade dem ock 
en liknelse, huru de alltid borde bedja och icke för
tröttas». Luk. IS: r. 

Ett annat bref åter innehöll 400 kr. jämte dessa 
ord: »Edra önskningar vare kunniga inför Gud i allt». 

Från Finland kom en dag likaledes från okänd 
gifvare en remissa: »U r Guds rika förråd » 500 kr. 

I S92 skulle vi sända ut åtta missionärer till Kina. 
Vi hade ganska mycket penningar i kassan , och ingen 
af oss hyste någon fruktan för att det ej skulle räcka. 
Men Gud såg, att mera behöfdes, och han sände 
det i rätt tid. Två dagar innan biljetterna skulle be
talas kom ett bref från en broder, hvilket hade föl
jande lydelse: »l stillhet och förtröstan skall eder 
styrka vara. Es. 30: 15 . 

»lVlin hustru och jag önska gifva inneslutna 1,000 

kronor i postremissväxel till »Svenska missionen i 
Kina», men vi vilja vara okända, hvarför i redovis
ningen torde insättas 'från onämnda vänner till Kina
missionen'. 2 Krönikeb . 32: 7, S. » 

Då missionär E. Folke för tre år sedan var 
på besök i ~emlandet, kom han att nämna i ett före
drag, att i Uin-ch'eng missionen skulle behöfva ett 
gatukapell, som låge vid trafikerad gata, där de kunde 
predika hela dagarna för folket, och ansåg han, att 
ett dylikt kapell skulle kosta cirka 1,000 kr. En af 
åhörarne fick en ingifvelse i sitt hjärta, han gick hem 
med fattadt beslut och upprättade strax därefter sitt 
testamente , däri han förordnade 1,000 kr. till ett gatu
kapell i Uin-ch 'eng. Icke långt därefter afled testa
mentsgifvaren, och medlen sändes till Kina för två år 
sedan. 

Vid sin konferens i U in-ch 'eng i febr. 1893 be
slöto bröderna att öppna fem nya stationer. Hvar
ifrån medlen skulle komma för de ökade utgifterna 
visste hvarken de eller vi. Knappt hade underrättel
sen därom ingått - i kommitteen hade man ej öfver
lagt något om saken - förrän en broder underrät
tade, att han kände sig af Herren manad att lämna 
en större penningesLlmma till nya predikolokalers öpp
nande, ty han trodde, att efter kriget med Japan 
skulle kineserna vilja lyssna till evangelium. Under bön 
till Gud hade han blifvit viss om, att han borde bmna 
denna slImma till Kina. Det var 4,500 ]u. 

Så fort behofvet blef kändt - ja alla bröderna 
hade ej ens fatt reda på detsamma - blef det upp
fylldt. 

Från Herrens hand var det , HallS trofast/tet 
prisas i de /u'ligas församling. 

Då talade med hvarandra de S0111 fruktade Her
ren, och han gal' akt därpå och hörde, och en min
nesbok vardt sluifven inför hans ansikte för dem, som 
fruktade .Herren och tänkte på hans namn. l\1al. 3: [6. 

~ Tf e f. 

Hai-eheo i j an . l S9i. 

.\lskade missions\-iinner' rridens hälsning ! 

Sysko nen Tjäder ha ka nske ej skrifvit om, huru vi 
tillbragt julen i Hai-eheo , hvarför jag vill berätta litet därom . 

Vi ha ha ft rikti g nordisk jul denna gå ng. Strax före 
julafton börj adc nämligen ctt härligt snöfall, som höll på 
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andar, har under en ti ,i dagligen besök t oss, Genom enkel 
tro på Jesusnamnet [i l' han nu niistan alldeles &terstitll,l, 
lorvad vare Herren! H:lIl kan nu ga omkring, t.:l1a oeh läsa, 
lider mindre oeh blir dag för dag mer lugn och stilla , Det 
iir rik tig t rörande att ~e honom gå ibland oss , Han tyc-, 
kes finna hjiilp af att en.:bst få I'ara på platsen och g,tr 
blott hem till måltiderna och tiJI natten, e n er nera år 
tillbaka ha r han icke veta t om frid eller st illhet för 11l'ur
ken sjiil eller kropp, Stackars Kong Ta Ko - må Herren 
fullstiindigt få frälsa honom' 

På Shaflode!l; Honan , 

Det är afton, oeh vi hafl'a ankrat ute på den mörka 
noden med dr stora last- och passagerare båt. Cnder det 
jag skrifl'cr, ha[l'a mii nnen fram i fi)ren , sedan de slutat 
sin afton måltid, bedt Howa rd hålla a ft onbön med dem , De 
tyckas alla. så intresse rade af el-angel ii budskap, från och 
med kaptenen oeh hans gamle fader till den yngste skepps
gosse n ombord, Kap tenens unga fru äl' icke mi ndre intl'cs
serad, Hon är en stilla, mild, ung kl'inna och hur en liten 
söt sju års flicka, som tycker mycket om att hälsa på i 
vår hytt. 

Detta är tredje dagen I'i vari t ombord , flytande sakta 
nedför floden , Det skulle roa eder att se vår hy tt - detta 
lilla mörka, trånga hål, som I'i finna så fint och bekl'iimt. 
J ag undrar. hvad ni skulle säga om kacker lackorna, som 
sp ringa omkring öfl'era llt, om det låga runda e taket, som 
på elen högsta punkten ej ti llå ter oss stå upprät t, om bäd
den - liksom allt annat - på golrvet, och dc små fönst 
ren, så lågt ned, a tt man maste lägga sig pfl golfvct fö r 
a tt ku nna se ut. Det är ett litet lus tig t tillh ?lll, men rent 
och lugnt, vi tycka mycket 0111 de t och känna oss redan 
stärkta a f den fris ka lu ften, 

Cheo-kia-keo, 

går afton anlände v i hit men kunde ej gå i land 
förrän i dag på morgonen , Det är god t a tt åter I'ar!! i 
e tt af vål'a hem - I'i hafl'a intet ve rk ligt hem, uta n nytta 
ständ ig t omkring , 

Allt tycks här vara godt och I'äl med dra kr istna , 

HOII'ard är åter borta på td't ti ll tre veckor, Förra 
fredage ns afion ankommo vi hit från 'h'en-eheo i tanke 
att få tillbringa en fjorton dagar bland de krist na i denna 
krets, som just nu ä ro utan pastor, HOII'ard är för nä r
va rande ansvarig fö r tre stationer så vä l som superinten
dent för C, L r-d:s a rbete in om prol' insen, 

Vi hade knappt I'arit här en timme, när en budbiirare 
anlände med underrättelse, att broder Conway I'ar illa sjuk 
och bad Howard genast komma, Vi stannade lIppe till 
efter midnatt för att ord na för hans resa så vii i som för 
det arbete, som m[lste utföras under hans frål1l-aro, [' Ian 
dreste i daggryningen med sin kärra oeh mu låsnorna , 
Detta var nära en vecka sedan, och ä nnu på två eller tre 
dagar kunna vi ej få några u nderrä ttelser, En lång tid att 
I-änta, när det gäller en sjuk, 

Howards arbete såsom läkare försvåras mycket genom 
dc tiita resorna, Just nyss anliinJc t. cs, cn rik dam fr3.n 

en stacl fem dagsresor I;ärifrån för a tt opereras för s ta rr. 
Hon har hyrt ett hlls och slagit s ig ned för att inviinta 
doktorns åte rkomst, 

B aselmissi onen i Klna 
lirade den ~S m:!rs sitt SO :de års-jubileum, OCil skulle 
detta högtidlighiUl:ts på .:-t! l:t ~tatione r, Oet I'a r nimlligcn den 
19' mars 18+ i , som gru,ldliiggarnc af denn:! mission, \Viir
tembcrgaren A, L l'dtll'r och svensken l'l'i}(!(J/' I .ltTIIIOO:r, bnd
stego i Uonkong , Redan 185 4- kallades pastor T1!!m berg 
att ingå i sin Herres hvi la, So rgen örl'e r hans död l-ar 
stor , 185 S reste Lcch lcr hem till Tysklan I föl' att erhitlla 
någon IlVila efter de l I åren af ansträngande arbete , och 
hii~meel afslöts elen första pe ri oden af Rasel missioncns I'erk
sam het i Kina , hvilken bäst kan skildras med dessa Pau li 
or,i: " Ofta ha r jag liarit på resor, i fara på noder, i faror 
f(jr röt\'are, i fara för landsmiin, i faror för hedningar, i 
faror i stacL i faror i ö,lemark, i fa ror på haf, i faror bland 
fa lska hrödel' », 

Den a 1,ira pe rioden i missio;iens historia om fat tar unge
färligen åren 1:-; 5C) - I S i ~ , Detta ä r den egentliga tiden 
för arbetets fasta grullcmggning, 

Den tredje perioden räknas från I 8 i <) ti ll innel'arande 
tkL Under den na ha fva flera nl'a stat ioner t ill kom mit och 
församlin ga l'l1a utvec klats till i11l'~ sjiilfs tiinJighet. \'ä lsignel
sen af de 50 [lrens arbete kan ju icke med siffro r fram
ställas , Docl, mil de y ttre resultaten angifvas , På 13 huf
I'ltdstationer och 3::? utstationer arbeta ~4 eu ropeiska och 4 
in föJda l11issioniir"r, un,lerstö.:lda af 10 i infödJa pre,iikan
te r och lärare sat;lt 7 lä rarinnor, Församl ingarna riikna 
ti llsammans öfl'er 4 ,000 medlemma r, och i omkring 60 sko
lor unJen'isas l,::? 00 liirj ungar, 

Här i Stockholm högtidlighölls dagen a f Frunti mmers
förenino'en för Kinamission med förcd rag af rektor Pr, r/llldo' . 
grol på 1<. F, U , K:s lokal öfver Jer. 23: 29 , 

Saknad vid bönemötet. 

~ Icke öf\'crgif\'ande v3 ra egna samman· 
koms te r} .:.5som !;om liga hafva för ~ed. # 

Ili'CI/I sakJlaf/r iII i;" , 'id Mj//c/IIiNrI,J :-lin l, riilsare, leda
ren af möte t, mina I'iinner i Kristus, min a medarbetare i 
det stora I'erket fö r I' iirldens cI'angel iser ing oeh Kristi kyl'
lws helgelse, 

.fIrad sakl/adc il, ,c De saknade mi n person på dess 
I'a nl iga plats, min röst i sången och mi tt deltagande i 
gl ädjen oe h uppbyggelsen, 

.l-fr'ITrI !iirl,'rarle jl~~;-,: Jag gick miste om Guds l'iilsig
nelse, nttde~'yskonens kärleksfulla hälsn ingar och den heiiga 
fri d, som iir u tlo fvad föl' ,iylika s tunder , 

, .lIi'l7Ijijr /t/c/lliy j(~~- ,: Jag glömde a f mötet eller var 
för mycket upptagen a t' dett a Ii fl' ets mungahancla och tyckte 
de t I'ara a llck lcs nog att be\'i s ta len offentliga gud5tj iinsten, 
Eller - för [ltt siga sann ingen ren t ut - jag I'ar i ett 
bedröfligt själstillstånd, Ljum och liknöjd hade jag bed rö:'
vat Gud s Heli ge Ande och I'ille ej komma uncler det all
val'l iga men ljul\-a Andens in nyt a nde, som förnimmes bla nd 
de bedj a nde, Min enskilda bön l-ar förfärande kall och 

lit1ös, , 
f ör Jesu skull, hvilkens dyra namn blir förhärli gadt 

I'j'd I'åra bönemöten; för mi na I' iinners skull, SO:11 ku nnil 
för el' igt gå bort från Herren gen om mitt dåliga exempel; 
för församlinge:1s skull, hl'a rs framg[lng beror på bönen; 
för min egen sj äls skull I'ill jag i framtiden, därest ej Gud 
liigger hinder i \'igen, a ldrig mer sakl/lu <..ir! (JÖllfl/lötd, 

Stockholm, P . Pal.mqubkl Aktiebolags Boktryckeri, t89i. 
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ett par dagar, kulminerande i en duktig snöyra och efter
liil1lnande en bitande köld: 10 grader. Det var skönt och 
härligt i l,hrt tycke att se vinterdagar som dessa, då den 
väldiga bergskedjan låg som ett alpland och då sjöarna på 
båda sidor om staden bjödo på den präktigaste spegelblanka 
skridskois. Hade man blott varit nog förståndig at! taga sina 
skridskor med sig till Kina ! 

iI·len för kineserna, som ej äro vana vid så stark köld, 
1'01'0 dessa dagar en hård tid. i\långa fattiga ha ej råd 
att elda mera än för sin torftiga matlagning; dock giek 
det väl ändå an för dem, som hade ett hus att bo i och 
ett täcke att hölja öfvcr sig under natten. Värre \'ar det 
för de stackars tiggarna. För att väcka så mycket med
lid:mde som möjligt gå de särskildt vintertiden dindigt 
klädda; ofta består deras dräkt af trasor af säckar o. d., 
fastbundna med snören på armar och ben. ..\fgudatemplen 
utanför städerna iiro deras privilegierade nattlogis, och där 
sofva de på litet strå eller ris på gOlfIre!. Ku fröso många 
ihjäl; jag såg en ligga död på gatan; utanför staden såg 
vår evangelist i ett tempel tre stycken till hälften uppiitna 
af hundar. Broder Tjäder undrade, om vi skulle bjuda 
tiggarne att logera i opiul11<lsylgården, men vi fruktade. 
att de skulle tiinda eld på huset eller göra något annat 
ofog, oeh dessutom skulle man jiimt få stadens alla fattiga 
öfver sig, och m:l,ngcn missionär har sorglig erfarenhet af, 
hvad det vill siiga, Det är ofta, 50111 man här ute måste 
låta förståndet vägra en hjälp , som hjärtat manar att gifva, 

Emellertid, julaftonen var inne, och vi samlades, sys
konen T . och jag, på e, m. omkring kaffebordet, som 
syster Tjäder dukat så ))smakfullt» och hemtref1igt som 
möjligt. Så tändes granen, ett cypressträd, som bro Tjiider 
och jag varit ute och huggit för söndagsskolfesten, och stl 
sjöngo vi af hjärtans lust »Hell dig, julafton, härliga, klara ». 
Den öfriga delen af julaftonen tillbragtes äfven i julstäm
ning, d, V. s. med läsning af jultexterna och med genom
gående af julminnen från g<ll11la hemmet o. s. V. 

Nästa morgon skulle vi ha julotta, förstås . Redan 
strax efter kL. 4 på morgonen väcktes vi utaf att patien
tema från opiumasylen anländt och börjat sjunga. 

Jag hörde sedan, att berättelsen om Iwad som skulle 
bli att se vid »ottan» hållit de flesta utar dem vakna hela 
natten. Och det var onekligen en vacker syn: det lilla tref
liga kapellet upplyst af våra utländska lampor och flera ljus , 
samt julgranen i all sin prydnad. Broder Tjäder och evan
gelisten Uang predikade, tills det var ljusan dag, och ta
lade om julens välsignelse. En af åhörarna var en taoist
präst, som ett par dagar förut bed t att få logera hos oss. 
Det var ganska egendomligt att se honom i sin taoist-kos
tym deltaga i sången om att Jesus kommit i världen. Han 
synes trifvas bra hos oss och sjunger med all kraft vid de 
dagliga morgon- och aftonbönerna. 

På syster Tjäders fest för söndagsskolbarnen, nyårsda
gen, var han också med; jag måste berätta litet därom. 

Nu samlades vi, allt husets folk, i »kvinnornas mottag
ningsrum ,), där redan länge mödrarna med sina små vän
tat. Granen tändes, och syster Hallin, som vi hade gläd
jen se ibland oss, spelade min lilla orgel till barnens sång. 
Sedan syster Tjäder talat med barnen 0111 julgranens bety
delse och dessa läst upp sina bibelspråk om »Ijuse!», fingo 
de höra en berättelse [tf br. Tjäder. 

Jag fick nu ej l-ara med längre för opiu1l1patienternas 
skull, som måste ha sin medicin på bestämda tider, men 
jag hörde sedan, att det återstående af festen varit den 

mest lyckade delen. Efter någon traktering var bro Tjäder 
åter framme och berättade på bygdemål oell med sina 
många gester en annan berättelse, som säges ha högeligen 
intresserat ii[\'en de gamla så väl som barnen, Taoist-präs
ten satt där vid dön'en högeligen belåten OCll gladde sig 
som ett barn, när äfven han till sist af Hilma T. fick sig 
ett fång af granens hiirlighetcr. !vlåtte dc intryck han får 
här (han bor här ännu) viicka behof i hans själ efter fritIs
ning genom Jesus. 

Jag nämnde opiumpatienterna. Broder Tjäder har nu 
varit i stånd att ve rkställa en länge närd önskan, inriittan
det af en opiumasyl. Herren välsignar det arbetet. Goda 
medhjiilpare ha vi, och patienter komma alltjämt. Jllånga 
äro redan afvanda, och nya sökande komma niistan dag
ligen och göra förfrågningar. Af några patienter ha vi 
haft mycken glädje. Två syskon visa tydliga tecken, att 
de tro på Gud. Genom besök hos hemsända patienter hop
pas vi längre fram få inträde i månget hem. 

_\fven syster I-\ilma T. arbetar i denna gren. Hon 
har nu tre kvinnor under behandling. Jag tänker hon vill 
sjitlf berätta Olll dem. 

»Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma 
och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn. 
Ty du är stor och gör linder, du allena iiI' Gud .» 

Ps. 86: 9, 10. 
Eder i Herren 
I-h,::o L/mkr. 

Från Honan. 
Af Frn 11"';;t11'<! Tayl"r. 

T' ai-kang, Honan. 

Det är natt - stilla, kyligt och klar!. Månen tågar 
i strålande prakt öfver elen sofvande staden. Jag har just 
nu kommit upp på vårt gästrum för att hvila efter en an
strängande dag. Under sex till sju timmar har jag i dag 
varit tillsammans med de kära krinnorna, undervisande dem 
och samtalande med dem. !vlin man är ännu vid ingången 
sysselsatt med männen, som ej gärna aflägsna sig efter 
afton mötet. 

» Vi äro så glada att få komma, och lyckliga, medan 
vi äro här », säga de, » men det är svårt a tt gå.» 

JI'led kvinnorna har jag haft tl'e långa möten i dag, 
på morgonen, på e. m. och på aftonen; vid det sistnämnda 
voro endast kl'innorna af drt eget hushåll och de närmaste 
grannarne närvarande. 

Det har varit underbart a tt under dessa månader se, 
huru Herren kan begagna och har begagnat våra kära in
födda medarbetare. Några af dem haflra blifvit utrustade med 
mäktig andekraft och hafva verkligen blif\'it härligt brukade 
af Gud under vår frånvaro så väl som vid vår närvaro, 
Om jag hade tid, skulle jag berätta om en och annan, som 
blifvit förd från mörkret till Guds underbara ljus. Ni skulle 
gltidjas öfver dessa barn i Kristus ! 

Denna morgon voro åtta kvinnor närvarande vid mö
tet, hvilka för första gången bekände sin tro på Kristus; 
[ör mindre än en vecka sedan hade de ilnnu icke hört hans 
namn. Under förra veckan förstördes afgudarne inom tre 
hem i denna stad, och trenne andra kära kvinnor återvända 
i morgon till sina hem på landet för att taga ned familje
gudarne och berätta om Jesus. En man, besatt af onda 
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Redovisning 
för influtna medel till " Svenska Miss.ion en Kina" 

frän de n 1 till den 21 maj 1897. 
N:o Kr. ö. 

35 z. ~Iarh i lda i G. (2 Kor. 9: 8) ....... . ......... . ........ . 20: 

Ynglinga.. och jllngfruföreninga.rna i lIörsta gen. P. L. 10: 

354· Från Fin ::: pongs syföre"in g gen. A. P. 1:: ............ . 25: 

355· IIusk\·'arnrl kristI. ynglingaförening gen. J. A. ~L ... 5: 

353· 

356. \Iedel p",ls Lutll. mig ge n. Z. P. ·P. , Sundsvall 10: 31 
Syi<ireningen vid Vadstena ho~ pital ge n. ~-\ . L ..... . 100:357· 

358. Auktion:;mcdel fr ån i\'lora gen. }1. S .......... . . ..... . 164: 25 

359 · Sparhössemedel gen. dito ............... ' .. ... ...... ..... . 45: i5 

360. D. B·s i Sa l" m sparbössa gen. ~r. '\'. , Prestmon .. . 5: 
36 1. Till 1:. ,\. fö r en sKolfli cka., lInderhåll i Gin -ch'eng 

~n. H. D. . ......................... ... .. ....... .... . 20: 
362 . K. ,T. I L, Björnö . .... .... . . ... . . ..... . . . . .. .. .. . . , .. . .... , 15: 

363. B. R., S kareda, ..\nl..by .. .... .... .. . ... ... .. . .... . 20: 


364. C. l\l.. Stockh olm ... .. . ..... .... . .... , .. , ...... ... ....... . 197: 60 

365. Kr1\bhlllt, mfg gen. C. P ....... . .... . ....... . . ... ..... . 20: 

366. Fr. vän ner i Upp, ala gen. G .... ..... ....... ........ ... . 7°: 

367. K. B., TranRs . . . . ....... ........ ..... .. . ...... ...... ..... . 5°: 

368 . L"r en missionsask fl' . Rygge:5l0rp gen. dito ....... .. r: 89 

369. Fran , Senapsko rne t >, Tullgarn gen. H. ?\ . ........ . 15: 
37°· Fr. K. }1. A. till ,\gnes Forsbergs unelerh!lll .. , .. . 600: 
37 I. Insal1llaelt å kinakorl gen. frn A. gen. ~I. E. R .. . 2: 

37 2 . '\'. O., V. Brohy. Ormasrorp ........ ......... . . .. .. . .. . 5: 
373· 2:ne spar bössor fr ft n Hrnmmerska sän<.!ngssko!an 

gen. H. S ............................. .... ......... .... .. . 19: 69 

374· S. i Skelle ft eå gen. II. D. rill bokfonden ..... ...... . 20: 

375· Fr. döfs :nmma F., Ske llefrd\ gen. dito ............. .. I: 


ry.37 6 . A. S.. Stockh olm .. ....... ...... . .. .... ..... '" ... ..... , .. . 
377· Daggrynin gen i K. ~I. A., Linköping ...... ...... . .. 8: 
378. Daggryningen i K. M. A. , Stockholm gen. E. P. 19 z: 
379· Björksjö syförening gen. E. G., Sollerreå ... . . ..... . . 4°: 
380 . [n kinavän i Bornholm gen. E M........ .......... . [ O: 


38 I. Onälnnd, Sk 3. nc ........ ..... ........ ...... ...... .. . . .. . . . 15: 

382 . _\., Gnesta gen. J. H .................................... . I: 


383. Kollekt i I-luskvarna gen. K. O. . ................... . 36: 

384. P. H . gen. dito ... ... . .. . ........ ........ . .................. . 4: 

385. l)aggryningen i Karlskrona gen. E. L. , 5kolfonden 112: 
386. Onämnu, Tranis gen. K. B. . ......................... . 10: 

38 7. Söndags:igg ... . . . ... ... ... ... ... ... ... . .. . ... . .. . .. .. .... . 4: 
388 . TtII Fröken Ebba Buren gen. G. B . .... .. ........... . 545: 56 

389. Dada 111fg ... ..... ........ ....... ...... .... ........•. .. ; .. . . . 20: 


39°· G. K .... ...... ............. ... ..................... ....... . . 5: 

Su mm a kronor 2.44 j: °5 

~'Ied varmt tack till hvarje gifvare. :2 Kor. 9: 7 - 9. 

Af "S i n i m s L a n d" 

finnes ännu ett antal ex. kvar från årets början. Vi skulle 
vara synnerligt tacksamma, om vå ra vänne r ville hjä lp a oss 
att sprida tidningen. 

Från dcn I jlllli till ,(I'i't.l slut erhålles dcn hos rcdak
tionen för - O öre per ex ., då 5 ex. tagas, hvarjämtc ett 
friexem plar lämnas. 

På posten kan ej prenumereras på kortare tid än l år. 

Angående läkat'cmissionen i 'hiningehon (Kina) skrifvcr 
d r :\lary Hill: »Vi hafva haft många patienter på hospita
let. En del allvarsamma fall hafva förekommit, hl'ilka kos
tat oss myokcn oro och framkallat många brinnande böner 
om Guds led ning ti ll rätt behandling af dem samt att pa
tienternas anhöriga därigenom måtte l'inna förtroende för 
oss och »läran " . En kl' inna, från lwars ans ikte I'i bort
tagit en stor I'iix(, sade en morgon: ».1.1'0 ni glada att denna 
I'ä:d ä r borta; " Då vi jakande besl'aradc hennes fråga, sva 
rade hon: »lag kan icke förstå , att ni äro glada däråt och 
lik viii äro ni främlingar. Huru kOl11l11er dc t till, att ni äro 
så intresserade för mig;' Det måste vara er nya religion .» 

Ibland dc missionä rer, ti llhörandc C. E. L. i\!. S., 
lwilka nyligen afseglat till Fukien, befann sig miss Codi ng
ton, hl'ars IiI' så underbart blef räddadt vid massakern i 
Kucheng. Det är iifven sannolikt, att fru Saunders, mor 
till de båda systra rna, so m \'oro bland offren för denna 
massaker, snart kommer att gå ut. \-i komma ihåg, huru 
denna moder, då hon fick underrättelse om det förskräck 
liga mordet, hjältemod igt yttra de: »Om jag hade två dött
rar till, skulle jag önska, att äfl'cn de gingo till Kina. Jag 
viintar blott a tt sjiilf blifva i stånd att gå: » Det kommer 
at t blifl'a ett talande bevis på kristlig kärlek och förlåtande 
sinnc för kineserna att se dessa kvinnor arbeta bla nd sig 
såsom vittnen för Kristus. 

Missionärer. 

Erik Folke ... '" .................... . Gin-che'ng, ankom till Kina 1887 
'\l1na Fol ke (föd,! Gran) ...... .. . [ 888 
i\xel Hahne ....................... . 1890 
,\nna Hahne ....................... . 1893 
Yrida Prytz ........................ . . . 1890 

Carl F . Blom ..... ...... . ..... ... . 1892 

Henrik Tjäder .. . ......... . : ..... . . Hai·cheo 1889 

l-Iilma Tjiider (född Blomberg} .. [89 2 

Jlugo Linder ....................... . [894 

Fredrika lIallin ... ..... ....... . . ... . Mei-ti·chen 1889 

Emma .\nelersson ..... . .... .. .... . . 
 1895 
August Berg ...................... .. Tong.cheo ru 1890 
Augusta Berg ( född Hularider) . . . 189 2 

Teodor ,'andberg ................. . 1892 
Sekine Sandberg (föd d Storhaug) 1891 

Emilia Sandberg '" ......... '" .. . 1894 
Anna Eriksson ............ . .. . .... . 1892 
Anna Tanzon ............... . ... ... . . l-shi 1890 

Ebba 'Buren .. . .. . .......... ....... . 1894 
Robert Bergling.............. . ... . . . Iln.nhc 'cng 189 2 


Dagn)' Bergli ng ( födel Aus) . . . .. . [893 
.A.gnes Forsberg ............................ , . . .. . .. 1896 
:,'[aria Pe trerswn ...................... . ...... . ... . . . 1896 
Emilia Cif[ ...... . .................................. . 1896 



]\1:issionens barn tidsu tsi~t. 

Och alla jordens ändar skola tänka därpå och 
omvända sig till Herren, och hedningarnas alla 
släkter skola tillbedja inför dig. Ty riket är Her
r:n~, och han råder öfver folken. Alla mäktiga 
pa Jorden skola äta och tillbedja. P". 22: 28-30. 

Allt har du lagt under hans fötter. Ty i det 
han underlade honom allt, har han icke lämnat 
något, som icke är honom underlagdt; men ännu 
se vi icke allt vara honom underlagdt. Ebr. 2: 8. 

Ty ifrån solens uppgång och till dess ned
gång skall mitt namn vara stort ibland folken och 

o • ' hvarJe skola rökoffer frambäras åt mittpa rum 
namn och rena offergåfvor; ty stort skall mitt 
namn vara ibland folken, säger Herren Sebaot. 
Mal. I: I I. 

Ty då vill jag åt folken gifva renade läppar 
att de alla måtte åkalla Herrens namn, att de mått~ 
tjäna ?onom endräkteligen. Zef. 3: 9. 

Sä talar Gud om missionens framcrån cr och slut
liga seger. _:\ r han mäktig at t utföra >'i1V:d han har 
lofvat ) Vi behöfva ej fråga så, ty vi veta, att han 
h ~ r all ~akt i himmel och på jord, och om han säger 
nagot, sa sker det. Hvad han lofvar, det Itållcr Iwn 
~ 'issi!rligCll. Han skall gifva åt folken renade läppar. 

Inom oss och omkring oss, kära missionsvänner, 
finnes så mycket som är ägnad t att nedslå vårt mod. 
Vår egen sva~het, församlingens förvärldsligande, 
krIstenhetens djupa förfall och millioner själar, SOI11 

vandra i hedendomens kolsvarta natt - detta allt 
vill trycka ned oss och komma oss att tänka och känna 
såsom om arbetet för Guds rike vore 0111 ei alldeles 

l) o . ' ~ , 
sa atmlOstone nästan fruktlöst. Och stanna vi och 
fördjupa oss i allt detta elände, som ter sig för våra 
ögon, skola vi bringas hart när till förtviflan. Det 
ser så hopplöst ut, men Gud vill draga våra ögon och 
hjärtan till sitt ord. Han vill, att vi skola tro på 
hans löften om bGuds rikes seger och framo'ån b 

cr i värl
den. Och om vi stanna inför dem, begrunda dem i 
våra hjärtan och i trons fulla tillförsikt tilläcrna oss 
hvad de innehålla och lofva, få vi fast marl~ under 
v~ra fötter, vi se missionen från Guds synpunkt, och 
värt arbete blir då ett verk i tron och kan ej blifva 
fåfängt. Från Guds synpunkt skola vi se det ljust och 
Ijufligt, vi skola få godt mod och blifva secrervissa, 
våra händer skola stärkas till det goda verket, våra 
hjärtan lifvas till bön och jubla öfver att Herren skall 
vinna en så härlig seger med sin högra hand, då alla 
hedningars släkten skola tillbedja inför honom, samt 
öfver den nåden, att vi få taga del i detta verk. 

Låtom oss därför, kära vänner, låta Guds Helicre 
Ande riktigt få bränna in Guds osvikliga löften'" i 
våra hjärtan, att de blifva verkligheter för oss, på 
det att vi må få all den välsignelse, som Herren ge
nom ~em vill skänka oss. Visserligen är Gud trofast. 
Hela Jorden skall vara full af Herrens ära och här
lighet. 

Och Herrens behag skall genom honom hafva 
framgång. Es. 53: ro. 

Efter 10 år . 
• Sjungen till Herrens ära en ny s3. ng. 

ty han har gjort under. Han ha r vun
lIit seger med sin högra hand och med 
sin heliga arm. I-Ierren har låtit sin 
frälsning blif"a kunnig ; han har uppen
harat sm rättfärdighet för hedningarnas 
ögon. ) Ps. 98: 1-2. 

I dessa dagar är det ro år sedan kommitteen 
för Erik Folkes mission bildades' det var nämlicren 
i medio af maj I887 . Och vid' detta årsmöte ~llå 
det ej anses olämpligt att göra en kortfattad öfver
blick öfver de gångna åren . Förvisso skall en sådan 
frammana ur vara hjärtan en lofsång till Herrens ära. 
Begynnelsen var verkligen ringa, men den var af Gud 
och bar fördenskull frö i sig till utveckiing. Herren 
har också vakat öfver sitt ord och ej låtit nacrot cyodt 
fela. Hans trofasthet är stor. Han har låtit sin "'väl
signelse följa verksamheten både här hemma och där
ute i Kina. Efter sin nåds rikedom har han fyllt 
alla behof med hänsyn till missionärernas underhåll 
och han har gifvit framgång at sitt ord, så att själa; 
vunnits. Detta har han gjort trots vår stora svaghet 
och oduglighet. 

Hurudant var då förhållandet, när denna mission 
begynte ? Visserligen hade fruntimmersförenino'en för 
Kina-missionen under många å r arbetat för at; under 
hålla ett 40- il jo-tal barn i pastor Lechlers skola i 
Honkong - och vi vilja på intet vis underskatta det 
arbete dessa vänner utfört. Herren löne dem - men 
d.et kan dock utan öfverdrift sägas, att Kina och mis
slOnsverksamheten i detta land i allmänhet voro nåo'ot 
okänclt för Sveriges missionsvänner. Då man tal:de 
med någon om Kina, såg han helt förvånad ut. Kina 
- skulle vi sända missionärer till detta land l Liksom 
spejarna fordom sökte att afskräcka Israels barn , då 
de skulle rycka framåt på Herrens ord och intacra 
Kanaans land, funnos måne-a som sökte arundlicrt , , ~ , b b 

neds a l vart 1110d. I denna afsikt användes både rim
liga och orimliga skäl. En framstående missiollsvan 
sade, att det skulle kosta så måncra tusen kronor att 
underhålla en miSSionär i Kina, att vi icke ens borde 
tänka på något sådant. En an nan predikant frau)
hoJ! med eftertryck vid ett tillfälle, att vi ing'en rätti cr
het hade att utöfva missionsverksamhet, då inga orcr~
l11serade församlingar stodo bakom oss. Man s:de 
rent u\: Sverige har sina missionsfält och bör ej upp
taga nagot nytt, men därvid förglömde man det arf 
50111 de ädla missionärerna, pastorerna Hambercr och 
Fast,län1llat den kristna församlingen i Sverige. Emel
lertid tankte Herren sina fridstankar om kineserna. 
Hans frälsarehjärta trängtade efter att såsom frälsta 
få sluta dem i sin famn, och i detta syfte började 
han att genom S1l1 Ande väcka intresse och förbön 
för Kinas evangelisering litet hvarstädes i vårt land. 
Han uppväckte efter hand mången Josua och Kaleb, 
som uppmuntrade oss. Och de som förut varit ifri
gast att afråda oss, förvandlades till nitiska kinavän
ner. ~e båda vänner, som nys;; gjordes hänty
dan pa, hafva, Gud ske lof, gjort en härlicr insats 
för evang'elii framgång i Kina. Den ene har själf crått 
ut son: mi~sio?är, och den andre har på ett kraf~igt 
satt bidragit tIll missionärernas underhåll. Gud väl
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signe dem och aHa andra, som han fått göra villiga 
att deltaga i arbetet. 

Särskildt bidrog Hudson Taylors besök 1889 att 
väcka intre,>se för Kinami ssionen i vårt land. Allt
sedan har kinavännernas antal vuxit och det växer 
oaflåtligen. I många hem och ur många hjärtan i 
vårt älskade fosterland uppsändas i denna dag ifr;ga 
förböner för Kinas folk, att det måtte komma till 
sanningens kunskap, villiga händer arbeta och tack
offersgåfvor frambäras till Herrens altare för detta 
ändamål, och några stå redo att själfva gå ut med 
evangelium. Vi vilja härmed icke säga, att vi gjort 
allt hvad vi kunnat och Herren velat för Kinamissio· 
nen, men vi må med glädje erkänna och tacka Gud 
därför att en god början blifvit gjord. Han skall 
hafva äran för allt. 

Och nu en blick på missionsfältet. Huru gestal
tar det sig där? Då Folke 1887 vistades i Ganking, 
var han den ende svensken i hela Kina. lfriga voro 
hans böner, att Gud skulle sända några af hans lands
män ut med evangelium till detta land. Han begärde 
10 medarbetare. Gud har hört denna bön på ett så 
härligt sätt, att han gifvit mångdubbelt mera. Säkert 
finnas nu i Kina. mer än ISO svenskar, som verka på 
olika platser. A.fven på det fält, Herren anvisat åt 
Folke, har han fått många kamrater, och en liten 
skara s~år nu färdig att gå ut till syskonens hjälp. 

I Uin-ch'eng, I-shi, Hai-cheo, Mei-ti-chen, Tong
cheo·fu och Ueinan, dit ingen stråle af evangeIii ljus 
trängt , innan våra syskon kommo, äro missionsstatio
ner öppnade och regelbunden verksamhet i gång ; 
församlingar hafva bildats, skolor grundats, opium
asyler upprättats och evangelisk verksamhet utöfvats 
i distrikten. I många köpingar och byar har folket 
fått höra evangelium, och vi hoppas, att det trängt 
till deras hjärtan. Ett stort förarbete är utfördt. Mar
ken är besådd, och Gud skall gifva växten. En hop 
har samlats, som omvändt sig från afgudarna till att 
l anda och sanning tjäna den lefvande Guden. I icke 
så få hem hafva tvedräkt och slagsmål, som afguda
tjänsten alstrat, fått gifva vika för Kristi kärlek, och 
familjemedlemmarna bevara nu Andens enhet genom 
fridens band och sjunga Lammets sång. Några halva 
blifvit ryckta såsom bränder ur elden och bärgats för 
den stad, som har grundvalar, och månne icke dessa 
i evighet skola tacka Gud för att han sände våra 
syskon till dem med frälsningens budskap. Vi vilja 
ej dölja, att stora svårigheter stundom mött i arbetet, 
men liksom alltid hafva de fått tjäna att främja evan· 
gelii seger. Korset firar alltjämt sina triumfer öfver 
motstånd, blod och lågor. Vi hafva därför mycket 
att tacka Herren för. Med psalmsångaren må vi ut
brista: Sjungen till J-JerrclZs ära ell ")' sång, ty han 
har gjort under. J7an Ilar 7JUJmit seger med sin 
Ilögra hand och med sin heliga arm. Herren har 
låtit sin f rälsning bli/va kUNnig; han Ilar ujJjJmbarat 
sin rättfärdighet för hedningarnas ögtm. 

Utom vår mission hafva 3:ne svenska missions· 
sällskap upptagit mission i Kina, och svenskar ar· 
beta äfven i 2:ne amerikanska sällskap. 

Fllån ~onfe.llensen i Uin-ch'eng 
5-·9 dec. 199G. 

A rligen sammanträda våra missionärer till kon
ferens i Uin-ch'eng. Då lämnas redo O"örel5er för verk-

o b 
samheten under det gangna året, erfarenhetsrön ut
bytas, och man öfverlägger om och ord nar arbetet 
för den kommande tiden. Det säger sig själft, att 
det är af stor betydelse för verksamhetens vidare ut
veckling, att missionärerna på detta sätt få draga för
del af hvarandras erfarenheter i arbetet . Därigenom 
Vl11na d~ mera in,ikt och undgå många faror och 
svåra mIsstag; men utom detta måste äfven berättel
serna om Guds ords seger öfver enskilda själar här 
och där lifva deras mod och uppmuntra dem att icke 
förtröttas i arbetet. Jämväl erbjuder den personliga 
gemenskapen syskonen emellan hvila och vederkvic
kelse, synnerligast för dem, som stått mera ensamma 
på sina stationer. Också hafva konferenserna varit 
verkliga högtidsstunder i » ett torrt och törstigt land», 
äfven om de stundom varit ansträngande. 

Vid den sista, som sammanträdde den 5 sist!. 
dec . och räckte i fem dagar, behandlades en mänO"d 
ärenden - protokollet upptager ej mindre än 35 pa
ragrafer - som rörde verksamheten. Det kan icke 
vara vår mening att här ingå på en närmare redogö· 
relse för förhandlingarna, utan skola vi inskränka 055 
att göra ett och annat utdrag af behandlinO"en af så
dana frågor, som kunna gifva oss en klar:re inblick 

verksamheten. 

Konferensen ansåg nödvändigt, att på 11l'arje station, 
där kvinnliga arbetare finnas, bör, i händelse kvinnlig med
hjälpare i elrangelium ej kan erhållas, en tjänarinna anskaf
fas för de utomståendes skull, äfven om en sådan ej skulle 
behöfvas för arbetet. 

Af öflrerläggningen öfver en fråga, Iwm fii1faras md, 
dd f ö-rsamlillgj'Jl/edlellllllar eller sökare fl /lil I1WlIl1l sta
" im am/ällas såsom tjällare eller f ör cz'l1l1gelisk vcrlcsa/J!' 
Ilet, framgick, att man i allmänhet bör undvika att anställa 
troende från andra församlingar, men om sådant ej kan 
undvikas, pastor på den plats den ifrågasatte ti ll hör förs t 
bör rådfrågas. 

Behandlingen af frågan, IlIt!"1t Sllilrt CII sökare kall 
bÖlja allZ,ändas i ,·VtllZgdii t/änst, Oc/l i In't/km IIIdll det är 
öllskz!ärdt eller tvärtoIII, att {le trocllt!t' alZS/ällas sdsom ajlö
Ilade lIIedlljälpare, utvisade, att det ofta är mindre önskvärdt, 
att en sådan anställning gifves, särskild t åt de mera obe
fästade, hvadan stor försiktighet vore af nöden, och att 
fast anställning icke bör gifvas åt någon odöpt. 

Diskussionen om frågan, II/lrlt glldJljiillstcrlla bä;'! böra 
al/ord Ilas, så att St~väl troel/de oc/z f orskare j'OIll lttoJl/ j·tående 
f d Il)'tta af dem, sammanfattades som följer: Där en större 
församling finnes, borde söndagsmötena så ordnas, att de 
utomståendes gudstjänst ej sammanfölle med församlings
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medlemmarnes och forskarnes. Där församling ännu sak
nas, borde från en enkel evangelisk text sådana lärdomar 
framställas, som kunde passa in på allas förhållanden. för
samlingsmedlemmarna skulle uppmuntras att själfva genom 
sina vittnesbörd gifva lif och omväxling åt mötena. 

Yidare framhölls vikten af att ej allenast vinna själar 
för Herren Jesus utan ock be\·ara och fostra dem som blif
vit vunna . 

Om frågan: .HIt!'1! /Jör vcrkstllllhetCII i /JYIlUl<l ordllas 
för alt läll/lla /Jästa remltat,J fördes diskussionen samtals
\·is, Iwarvid framhölls önskvärdheten af att missionären minst 
en gång skall besöka lwarje by i sitt distrikt och sedan 
fortsätta besöken i de byar, där han mottagits välvilligt. 
Vid sådana besök borde systrar helst gå två och två, om 
ej åtföljda af en kinesisk kvinna, samt att börja med ej 
gå aggresivt till \·äga. Tillträde till familjen vore att söka, 
och ansågs det, att data för de närmast efter besöket föl
jande söndagarna borde medföras, utskrifna å listor, som 
siw Ile lämnas, där man vunnit inträde, såsom bidragande 
att föra de besökta till mötena antingen på stationen eller 
hos de troende i byarna. iVled stora skriftecken präntade 
texter och förmaningsord att visa och förklara för folket 
förordades för arbetet bland såväl män som k\'innor, likaså 
bilder ur bibliska historien. Bokspridning, särskildt genom 
infödde, och uppklistrande af traktater i samband med gatu
predikan framhölls såsom af största dkt. 

Såsom orsak till den klagan, som försports, att 11/· 

Mndingar pa ett rillgaktaNde säl/ /Jchandla silla kimsiska 
bröder, anfördes: obekantskap ä mänga utJändingars sida 
med kinesisk etikett, seder oeh bruk; bristande kunskap i 
spraket; medvetandet om vår civilisations öfverlägsenhet och 
underskattandet af den kinesiska; småaktighet och misstro. 
Till förebyggande och afhjälpande af det onda förordades: 
fasthållande så långt som möjligt vid den kinesiska etiketten, 
hVClrigenom såväl öfvcrsitteri som för stor förtrolighet hin
dras; att söka vid umgänget med kineserna med tålamod 
och sympati taga del af deras förhållanden ; att söka rätta 
sitt uppförande efter den andra partens personliga ställning 
och egenskaper; att vinnlägga sig om ödmjukhet såsom 
människa, men uppträda med värdighet och myndighet så
som Kristi sändebud; att - dock utan löshet i affärsfrågor 
- undvika allt, hvilket kan tydas såsom njugghet; att 
gifva så väl som emottaga förtroenden, i den mån dessa sy
nas kunna vara i evangelii intresse, men att ej genom när
gående utfrågning väcl<a misstro och motdlja eller genom 
blottande af egna eller motpartens grannlaga angelägenheter 
omintetgöra den nödiga respekten. 

för evangelisters och bibelkvinnors utbildning ansågs 
lämpligt att anordna kortare bibelkurser. 

Det ansågs önsln·ärdt, att kon ferenserna börja med en 
fasle- och /Jölledag, och skulle första fredagen i december 
manad afskiljas för detta ändamål. 

Hälsningsbref sändes till följande skandinaviska missions
sällskap verkande i Kina: Skandinaviska Allians-missionen, 
Helgelseförbunctets mission, Sv. ~\'lissionsförbundet, Sv. Bap
tistmissionen, Internationella missionärs alliansen, De norsIw 
missionärerna i och omkring Lao-ho-k'ou, De svenska och 
norska- missionerna i Fan·Ch'eng. 

EI1 bIic~ på :E\il1as J:7eli~iösa uti[ec~IiI1~. 
(Bearbetning från engelskan af E. Folkt. ) 

r. 
Med Kina, som så länge varit så att säga ett sagoland 

för många af oss, hafva vi genom de sista årens händelser 
blifvit alltmer förtrogna. Då man förr blott sällan hörde 
dess namn nämnas, utkommer väl nu knappt något tidnings
nummer, i hdlket ej de stora fragorna i den af1ägsna östern 
diskuteras. Kina har nu mer än någonsin förr gifvit Eu
ropas statsmän sdrlösta problem att tänka på . Stora fält 
hafva dilr öppnats för handel och industri. Vetenskapen 
har där fått nya områden för sina forskningar; och för 
Guds församling, åt hvilJ.;:en ju hednavärlden blifvit gifven till 
arfvedel, erbjudas rika tillfällen att söka lägga detta stora 
land under dr himmelske konungs spira. 

Och Kina kan ej annat än väcka \'årt intresse: det 
är bebodt af en folkstam, talrikare än någon annan på jor
den; kinesernas historia och traditioner gå tillbaka ända till 
Abrahams dagar; de haf\·a under årtusendens lopp utöfvat 
en mycket lil1ig litterär verksamhet och be\·arat resultaten 
af sina forskningar i volymer, kanske digrare än något annat 
land kan framvisa; de äga \·idare i sina klassiska \·erk den 
högsta och renaste moraltilosoJ1 i världen utom den gudom
liga uppenbarelsens område. 

Men Kina stå r också såsom ett varnande exempel på 
människoandens oförmåga att rif\·en linder de bästa förut
sättningar rädda släktet från moraliskt och andligt förfall. 
Dess religiösa historia visar, hur människohjärtat, lämnadt 
åt sig själft, sedan det förgäf\·es sökt l1\"ila i det ena rc
ligionssystemet efter det andra, till slut hängifver sig åt full
ständig likgiltighet. 

l\'är l{inesernas· förfäder invandrade från urhemmet i 
\·äster, förde de med sig kunskapen om »den ene Guden, 
uppehållaren och härskaren öfver all!», men deras efterkom
mande började mycket tidigt att ägna gudomlig dyrkan ät\'en 
åt det skapade, nämligen åt himmeln och jorden, samt 
åt personiAeracle naturkrafter. Människans förhållande till 
gudomen blef för dem allt oklarare, och i stället för Guds 
tillbedjan trädde småningom pliktutöfning mot medmänniskor. 
lVIe n enär morallagen därigenom förlorade sin moraliska 
sanktion, började plikten mot medmänniskor att betrak
tas endast från egennyttans synpunkt. p,länniskan behöfver 
dock någon utom sig sjiilf att sätta sin tro och förtröstan 
till, och när de ej längre aktade att hafva Gud, skaparen, 
i vördnad, trädde det skapade för dem i Guds ställe, och 
de hemföllo sålunda till groft afguderi. 

Det har dock lika litet här som hos andra folk sak
nats sådana, som sökt rädda den k\·arlefva af sanning, 
som fanns hos fäderna, för kommande släkten, och däri
genom sätta en damm mot det inryckande fördärfvet. Och 
jämföra vi de gamla filosofernas i västerlandet spekulatio
ner med deras samtidas i Kina, finna vi, att samma frågor 
rörde sig hos dem. På båda håll hade man samma mål, 
och deras system öfverensstämde såväl till form som inne
håll. Mellan 600 och .; 5O f. Kr. infaller AlosoAens blomst
ringstid i Kina. Vid den tiden började folket förlora kun
skapen om Gud. förlusten af denna kunskap bildar det 
första steget nedåt i nationens religiösa lif. 

II. 

Såväl Lao·ts·i (600 f. Kr.) och Clluang-ts"i (300 f. Kr.) 
som Kong-fu-ts·i (Konfucius 551 - 4 7 8 f. Kr.) och Mong
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fu-ts'i (l\<Jencius 372 - 2 9 f. Kr ..), de td första taoismens 
och de t\-1\ senm:e konfucianismens ledande filosofer, tala 
ofta i sina skrifter om en tid, då religionen ännu \'ar en 
makt både i det offentliga och enskilda lifvet och folket i 
sedligt afseende ofördärfvadt. De erkände enhälligt, att männi
skosläktet fallit djupt, och de närde alla samma önskan att 
föra det tillbal{a till det ursprungliga lyckliga tillståndet, men 
de sökte nå detta mål på vid t skilda vägar. Konfucius och 
l\Iencius, båda utrustade med stor dialektisk skärpa, kunde 
ej finna något räddningsmedel i vare sig den nationella tra
ditionen (siignen) eller metafysiken (det öf\'ersinnliga), De hän
visade därför till mänsklig auktoritet såsom stöd för sam
hället och den enskilde. Deras etik (sedelära) innehöll nog
granna bestämmelser för uppförandet i det offentliga och 
enskilda lifvet. De lärde, huru i de fem förhållandena: 
mellan furste och ämbetsman, mellan fader och son, mellan 
man och hustru, mellan äldre och yngre bröder, samt mellan 
vänner, de fem kardinaldygderna: humanitet, rättrådighet, 
höf\'iskhet, insikt och uppriktighet, skulle öl'vas. l\Ien de 
byggde ej sitt system på religiös grundval. l förståndet 
och sam\'etet skulle människan finna sanningen, och i sin 
vilja kraften för dess tillämpande i det praktiska lifvet. 

Lao-ts'i och Chuang-ts'i åter sökte återföra människo
släktet till den gamla förlorade tron. De lärde, att hvarken 
genom mänsklig kraft eller genom något SOI11 helst system 
af stadgar, utan genom viljans fullkomliga ö[\'erlåtande åt 
,)det högsta, själfexisterande dsende!» dennes personliga 
egenskaper: mal{t, visdom, rättfärdighet och kärlek skulle i 
förhållande till graden af detta öfverlåtande framtriida i 
miinniskans odödliga ande och därigenom rädda den fran 
undergång, samt tillika så behärska människans sinnliga 
natur, att hela mänskligheten därigenom skulle föras till full
komlig harmoni, hvila oeh frid. Detta system, ehuru kanske 
det märkligaste som uppvuxit på hedendomens mark, blef 
dock förkastadt såsom heretisl{t (irrlärigt), därför att det ej 
öfverensstämde med Konfucii och Mencii åsk[ldning. Att 
detta sista försök att reformera samhiiIlet på religiös grund 
och rädda den lilla kvarlef\'a af sanning, som ännu fanns, 
misslyckades, l{Unna vi kalla det andra stadiet i nationens 
andliga förfall. 

III. 

Sålunda utan verkligt religiöst fäste i detta lifvet och 
utan hopp för det tillkommande, hiinvisade endast till sig 
själfva och till en rent mänsklig, artificiel (konstgjord) nyttig
hetsmoral, togo de ännu ett steg, det tredje, nedför i sin 
sedliga ut\'eekling. De blefvo fåfängliga i sina tankar, och 
deras oförnuftiga hjärta blef förmörkadt. De föregåfvo sig 
\'ara visa men blefvo dårar, och genom tillbedjandet af för
fädernas andar, af himmeln och jorden, af berg och noder 
etc. ärade de och dyrl;:ade det skapade framför skaparen. 
Ja, de förvandlade till och med den lära, som ville leda 
dem till en andlig uppfattning ·af religionen, till den krassaste 
hedendom. Kär de dock ej kunde finna hvila för sin frid
lösa ande, hänvände de sig till spådom och svartkonst. Så 
kom buddhaismen, och de trodde sig till en tid däri finna si n 
andes längtan tillfredsställd, men äfven dess högre läror dro
gos snart ned i den allt uppslukande noden af det inhem
ska afguderiet. 

1\' . 

Det återstod ännu ett steg på denna sluttande bana, 
och det togs djärft af den ledande, iitterära aristokratien, 

till stor del efterföljd af den stora massan af folket, näm
ligen till agnosticism,' materialism" oeh religiös likgiltighet. 
De aktade ej värdt att haf\'a Gud i kunskap, utan bortför
klarade till och med det namn, hvarmcd han benämndes i 
de äldsta klassikerna, med abstrakta begrepp. !\led Kon
fucius frågade de: » När vi ej känna detta lifvet , huru 
siwlIe vi kunna veta något om döden eller lif\'et efter döden " , 
eller: Kär drt lif är så fullt af omsorger för de närvarande 
behofven, hvarför skulle vi betunga oss med bekymmer om 
det tillkommande ?,) Slutet pä det hela blef i de f1esta fall 
en hopplös, ofta cynisk pessimism. 

Detta djupa religiösa förfall var naturligtvis frukten af 
en småningom försiggående utveckling. S iLIunda vittna de 
ä ldsta urkunderna om, att kineserna ända till det tolfte år
hundradet före Kristus tjänade »en högste, osynlig, allsmäktig, 
allvetande och allestädes närvarande Gud, världens härskare 
i rätt och rättfärdighet». l\IIen i samma skrifter finnas äl\ren 
klara be\'is för, att de diirjämte dyrkade förfädernas andar 
och de nationella skyddsgudarna, fastän dessa alltid tänktes 
underordnade den högste Guden. Med gudsdyrkan var före
nad besvärjning, föregången af fasta, rening och bön. Af
guderi i egentlig mening förekom ej, och för sedligheten 
ansågs människans förhållande till Gud såsom basis och 
norm. Kinas störste historieskrif\'are, S'j }da-ts'ien, ( 100 
f. Kr.) beriittar 0111 konung J: (1200 f. Kr): »Han 
var ej dygdig. Han lät göra ett beläte af en miinniska och 
kallade det med en andes namn. Såsom om det haft lif, 
iignade han det gudomlig dyrkan . Kort därpå blcf han un
der en jakt dödad af askan». 

Shang·ti var i den äldsta tiden elen stående benäm
ningen på Gud, och endast den högste Guden tillbads under 
detta namn. Endast undantagsvis kallades han Tien (him
meln). Genom ide förbindelse och kanske också på grund 
af den naturliga motvilja kineserna hysa mot att am'ända 
personnamn, när de tilltala öfverordnade, började de små
ningom tillbedja »himmelns krafter » (de krafter, SOI11 ned
strönltna från himmeln) i st. f. Shang-ti. Därjämte utbado 
de åt sig det goda inIlytande de gamla sagokonungarna a n
sågos utöfva, och det dröjde ej länge, förrän de i dessa 
konungar sågo härskarne öt\'cr de himmelska krafterna oeh 
som en naturlig följd dämf gåf\'o dem titeln Shang-ti. 
Dessa nya gudar ansågos dock stä i ett underordnadt för
hållande till eller också sammanfattas i »den högsta en
hetel1l' . Därigenom var ideen 0111 Guds personlighet förlo
rad för f6lkmedvetandet, och »himmeln », ej Shang-ti, bier 
nu föremål för tillbedjan. 

l analogi härmed började snart den ursprungliga dyr
kan af skyddsgudarne ägnas åt »jordens krafter » (de kraf
ter som innebo i jorden), och då ju nationens hjältar voro 
dess materiella välgörare, kommo dessa att betraktas som 
naturgudar. K' i, hvilken de tillskrifva förtjänsten att hafva 
infört ordnad styrelse i landet, var den förnämste af dessa. 
Han upphöjdes först till gudomlig värdighet under namn af 
jordens furste, sedan identifierades han med jorden själf, 
och därmed ställdes jorden i jämnbredd med himmeln så
som föremål för tillbedjan. Vid den tidpunkt då Chon-dy
nastien (1122 - 249 f. Kr.) började luta till sitt fall och 
laglöshet och uppror taga öf\'erhand, uppträdde de två stOra 
filosoferna Lao-ts'j och Konfucius och sökte sätta en damm 

* En åsikt, enligt hvilken ingen lösning finnes p" öf\'er· 
sinnliga spö"smål. 

t=* Filosofisk ?tsikt, enligt hvilken det krop pslig:1. äUHiet ans<::s 
sfisom tingens gnlndorsak. 
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mot fördärfvet. Bå,la funno doc k, att deras re for msträfvan
den \'01'0 fruktlösa, Lao-ts'i öfvergaf landet och d rog ut till 
vildmarkerna i \'äs ter. Konfucius utandades modlös sin sista 
suck uta n hopp om räddning för sitt la nd och sitt folk·, 

De olika läroriktningarna inom de skilda skolorna må 
här med några ord vi,iröras: 

l , Taoisterna med Chuang-ts'i i spetsen lärde, att män
niskans natur kan liknas vid en oskrifven taO a, på h\'il ken 
taos (logos) egenskaper, riittfärdighct och kärlek , framställas, 

2. Konfucianisterna under lIlencius fÖI'fäktade den åsil,
ten, att den mänskl iga naturen är ursprun gl igen god, och 
att människan kan i denna sin natur fi nna en säker led· 
ning för sina handl ingar. 

3. Sun-King sökte be\' isa den satsen, att människans 
natur är ursp rungl igen ond och sjäf\·isk. Vo re människan 
al' naturen god, sade han, lwarför behö fvas då lagar i sam
hället ? Det faktum, at t männi skan önskar att blifva god, 
visa r, att hon af naturen. ä r on, . Den fu le önskar att bli 
vacker och den fattige att bli rik , :\länniskan har begär 
t.ill det hon ej äger. 

4. Filosofen Kao sökte bevisa, att människan till sin 
natur är hvarkcn ond eller god. Genom uppfostl'an bildas 
hon i ena eller andra riktningen. 

S, Han·C i spetsen för sin skola sök te häfda, att so m· 
liga m1inniskor äro a f naturen goda, a ndra åter onda. 

6. Hs(i·Hsi ng, den \'andrande filosofen, for omkring 
klädd I grof\'a kl äder, bärande sina åkerbruksredskap 
på ax eln, och sök te inplnnta i folket den sa tsen , att om 
blott alla från fursten till arbetaren ville bli åkerbrukare, 
skulle li fvet'S lycka vnra \"lllmen. 

7. lang·Cilu predikade sål unda : Hvarken det förl1utna 
eller fra mtiden hÖr oss ti ll. Vi hal\'a biott med de t när· 
varande att göra. Låt oss lefva endast för dagen, sorp för 
oss sjä lf\'a och njuta så mycket som möj ligt af li fvet. 

S . lIlo·Ti lärde j motsats till lang·Chu, at t det är 
hvarje människas plikt att älska och tjäna alla sina med
människo r. Icke en gång ens föräldrar St[l en närmare 1in 
andra. Orsaken tiil aila olyckor ligger i frånvaron al' in· 
bördes l,ärlek. iVlencius säger i sin kriti k öf\'er dessa båda 
skolor: >Om lang·Chu sku lle finna, att han genom att 
rycka ut ett enda hårstrå kunde gagna en medmänniska, 
skulle han vägra at t göra så, men Mo· Ti skulle ej vägra att 
låta 00. sig leflrande, om han därigenom kunde hj älpa någon.» 

Dessa filosofiska spekulationer kunde dock ej til li'reds· 
ställa människohj1irta t i dess sö lwnde efter frid och h\··ila , 
Konfucii torra sederegler, lwilka staten upptagit såsom sin 
religion , gaf hvarken tröst i det närvarande lifvet eller hopp 
för det ti lliwll1ma nde . Därför sökte de i afguderiet Iwacl de 
ej funnit i tilosoficn. Genom myterna skapades gudar i 
oändlighet. Somliga hängåfvo sig åt sökandet efter de lyck
saligas öar. Genoll1 besv1irj elser sökte de komma i berö
ring med dessas lyckliga ilwånare. .-\ndra åte r sökte ~ de 
vises s ten» och lifselixiret samt s tuderade ifrigt himlakrop· 
parnas rörelser för att däri finna svar på lifvets gåtor. 

Det resultat de kommit till i detta sitt sökande kan 
sammanfattas i de ord en kristen kines just nu yttrade till 
den som skrifver detta: »Vi ha spelat bankrutt på all andLig 
insikt. ;\led all \'år lärdom harva vi ingen grund \'al för 

*) D eras lä rjung ar fortsalte reformsträfvnn cle na men med :inn l1 
mindre framgång än deras mästa re. De upplöste sig i lalrika sekte r, 
som ofta nog cndast bekämpade hvarandra. Vid sidan af dem upp· 
slodo !lera mindre skolor, ock~i1. med mål att reformera samhälle t. 
~len de snarare ökade än minsJ<ade villervallan. 

vår tro. Himmeln och GuJ äro så långt allägsna från oss, 
att de upplösa sig i dimbilder. De jord iska fö rhållandena 
se vi i ett falskt ljus. [vår inre män niska känna vi en· 
dast tomhet. Alla som Iiingta efter sanninge n afskräckas 
från att söka den, ty de haf\'a ingen början att börja fran 
och intet mål a tt sträfva efter. En dast kunskapen 0111 Gud, 
urkällan för allt och malet för allt, k<1n bringa tillfred sstäl
lelse åt oss, och endast e\'angel ium om frälsningen i Jesus 
kan \'äcka oss till lif igen.» 

S I{Ulle vi då ej bringa cletta folk frälsningens evange· 
lium? Låt mig tillropa Guds församling i Sverige: 

Gif Kina lefvande Guds ord! 

I(inas ~1finn017. 
A f mrs Ccor<.~r~ S. 1-/(1)'J . 

F ör att rätt förstå en !{\'innH - hon må \'ara kine· 
siska, amerikanska eller tillhöra h\'i lken na tion som helst, 
är det nödl'iinc igt a tt kiinna ti ll henIles hem , hennes fa
milj eförh ållanden, \'ano r och tänkesätt. En kinesisk familj 
består \' anligen af fader och moder sam t tdl eller tre siiner 
med deras hustrur och barn, Iwil ka alla bo tillsammans 
och ha fva ett geme nsa mt kök samt silla rum <: ettande ii t 
en mc;! höga murar omgifven gåd . 

Fadern och sönerna arbeta för och bid raga till den 
gemensa mma kassan, och så striinga äro deras begrepp om 
opartiskhet eller snarare Sfl afuncbjuku. äro de på h\'arandra, att 
en make icke får ens t ~ga af de penningar, som han sjiilf 
förtjänat och köpa en garva till sin hustru utan a tt på 
samma gång köpa en lika värclefull till Iwar och en af sina 
s\·ägerskor. Kinesen finner lik \'iil på mcckl OCll utl"iiga r 
att kri nggå niista n Iwarj e lag oeh sedvänja, och den till
gifne mannen köper sin hustru en vacker driiki och skic
kar både den och hustrun fö r några dagar ti ll hen nes 
fäder nehem. Härifrån åten'änder hon och visar triumferande 
den \'ack ra klädning, som hon fått till present af .Iil/ 11101'. 

I hemmet är svärmodern \'anligen - men icke all tid 
-- hllfvlldpersor.en. Kågon gå ng händer de t, att en son
hustru med ova nligt godt fö rstånd eller också svårt lynne 
regerar hela hushållet. Det verksammaste medel en so n· 
hustru har för att siitta sig i respekt hos sin s\'ärmocler är 
at t hota med själ fmord . Om en kvinna dödar sig själf, 
tro r man, att hennes ande åte lTiinder för a tt plåga svär
modern, och hvad den praktiska ki nesen fruktar ännu mer 
är, alt hennes sliildingar skola saml~s och genom at t fordra 
en lysande begrafning åd raga hela fami ljen en så stor skuld , 
a tt det skall dröja åratal , innan man blir i stånd att be· 
tala den. 

Sittt eder in i förhållandena i ett kinesiskt hem, och 
ni skall genast inse, att frid och lycka icke ku nna härska 
där. i längden. Å ena sidan ha/\'a vi sonhustrun , en ung 
Ili cka, som kanske från barndomen i sin mors hem blit"vit 
omhuldad och bortskämd och aldrig fått liira sig sömnad 
(eh husliga göromål. Hastigt förllyttas hon genom gifter
mål till ett annat hem. Hennes man, hennes svärmocler 
och grannar, alla iil"O främlingar för henne. [-jon får en 
tärande hernliingta n oc h kiinner sig olyck lig ccll trött a f att 
utföra en mängd göromål, vid hvilka hon ej är va n. Man 
kritise ra r henne, skrattar åt henne och förebrår henne hen 
nes dumhet oeh okunnighet. Å andra sidan är där svär 
modern, lwi lken kanske under åratal lidit under sin svär 
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moders regemente. Nu \'ili hon i sin ordning sitta på tro
nen och dntar att af sin sons hustru blifva bemött med 
lydnad och aktning och få föra ett bekvämt lif under sin 
ålderdom. I stället finner hon, att hennes nya sonhustru 
är trög, \'årdslös och slösaktig, ja, kanske rent af tjufaktig. 

ch värst af allt, hon börjar i den älskade sonens hjiirta 
intaga den plats, som förut alltid tillkommit modern. 

LIt oss nu komma ihåg, att dessa två kvinnor äro 
hedningar och haf\'a hetsiga och häftiga lynnen, som de 
aldrig lärt att tygla , samt ständigt föra på lungan ett helt 
förråd af afskyvärda ord och förolämpande benämningar, 
och \' i kunna lätt föreställa oss resultatet. 

Finnes det dessutom nera sonhustrur och barn af olika 
mödrar, som vid minsta anledning äro färdiga att gräla med 
11\'arandra - Iwarje moder färdig att till det yttersta taga 
parti för sitt ep'et barn - så blir ofta förvirringen än viirre. 

Det är vdl, om den styrande i ett sådant hushnll har 
förmågan att befalla och kan åstadkomma åtminstone en 
sl,enbar frid. .1-\ lit eftersom sonhustrurna blif\'a äldre och 
förståndigare samt erhålla söner, som kunna bidraga till 
familjenalllnets ära, och ailt eftersom dc olika familjemed
iellllllarne blifva mera \'ana vid 11\'arandra, inträffa mera 
sällan hiiftiga vre,kslltbrott och hårda bestraffningar af s\'är
modern. l\agon gång händer det iifven, att sviirmodern 
och hennes sonhustru lef\'a i kärlek tillsammans, mcn så
dana fall äro olyckiigt\'is sällsynta undantag. 

Den sorgligaste och mest hopplösa lotten i Kina har 
den blif\'ande sonhustrun, om hon i hiindelsc af sina för
äldrars fattigdom eller död sändes att uppfostras af sin 
trolofvades föriiidrar. Svärmodern harmas mycket öf\'er 
detta. Hvarför skall hOIl under åratal bli h'ungen att föda 
och kliida det olyckliga barnet: Som det vanligen icke 
finnes någon, som kan taga parti för tliekan, blir hon ofta 
öf\'eransträngd, förolämpad, slagen och ibland uthungrad 
samt får sofva tillsammans med hundarna i sitt nya hem. 
Om liln'äl svärmodern går alltför långt, kan tmllykt tagas 
till en egendomlig iynch-Iag, så \-icH jag vet endast prak
tiserad af Kinas kvinnor. 

För icke länge sedan sändes · en fader- och moderlös 
Ilicka att uppfostras hos sin s\.-ärmoder, :som redan fö rut 
hade c;n sonhustru boende hos sig. Barnets trolofvade \'ar en 
verksam affärsman, många år äldre än hon. Han var sällan 
hemma, och äfvc;n om han var det, hade han ingen reda 
på, huru hon blef behandlad, ty cnligt bruket var det ej 
passande för honom att före giftc;rmåJet taga någon notis 
om sin lilla, brud. Ehuru flickan \'ar ett mildt och ödmjukt 
barn, rädd att göra eller säga något, som kunde misshaga 
svärmodern, blef hon behandlad på det mest grymma sätt. 
Då hon var tretton år gammal, råkade hon oafsiktligt göra 
något som retade hennes svärmoder och s\'ägerska, och dc. 
båda l{vinnorna arbetade upp sig till ett sådant raseri, att 
de dödade henne med saxar, på ett ohyggligt sätt sönder
sargande hennes kropp och utklippande hennes tunga utan 
att dock skada hennes ansikte. Kär hon var död, klädde 
de henne omsorgsfullt i henJ1es bästa kläder; enligt sedvänja 
voro de tvungna att underrätta hennes enda kvarlefvande 
sliikting, en faster, om hennes död. Denna kvinna var en 
tiggerska, som intet hade att hoppas eBer frukta af myn
digheterna, då hon icke hade nog penningat' för att det 

skulle löna sig för dem att ägna hennes sak någon uppmärk
samhet. Ron infann sig genast, och efter att omsorgsfull! 
hafva undersökt det döda barnets kropp, åten'ände hon hem, 
samlade omkring trettio eller fyrtio kdnnor, h\-ilka, alla 

väpnade med sylar och andra skarpa instrument, gingo för 
att utkräfnt hämnd på mördarna. De två kvinnorna lycka
des emellertid gömma sig, och de rasande k\'innorna nöd
gades anägsna sig, sedan de först af brudgummen, som 
var bestört öfver sin bruds förskräcldiga död, mottagit för, 
säkran, att en stor och dyrbar begrafning skulle hållas til! 
hennes ära. 

Jag \'ill omtala ett annat exempel, där en svärmoder, 
som dödat sin sonhustru, ej slapp undan så liitt. Denna 
gång blef svärmoder:1 gripen af cn mängd I{vinnor, väp · 
nade med sylar och skarpa metallnålar. De släpade henne 
ut på gatan , sleto af henne kliiderna samt stungo och naggade 
henne fruktansvärdt. Därpå drogo de henne två eller tre gånger 
upp och ned för hela gatan och lämnade henne slutligen 
efter att hafva stuckit en mängd törntaggar i hennes kropp. 
Hon fördes hem af sina vänner mera död iin lef\·ande. 
dngen i dc;n byn har sedan dess vågat att döda sin son
hustru'), så slutades beriittelsen af den kt'istna kvinna, 
som för mig omtalade detta. 

Det är förskräckligt att se en I,vinna med a fsikt »nära 
vrede ,) . såsom kineserna kalla det. Ordet» nära » kan äfven 
återO'if~as med »tända » i betvdeisen »tända en eld". Jage • 
hade en gång olyckligt nog tillfälle att se min barnjungfru 
»nära » eller "tända » vrede. En dag, då hon hart ett gräl 
med en kinesisk tjänare, satte hon sig ned i trots af mina 
föreställningar och hiingaf sig afsiktligt åt sin vrede. Hon 
andades häftigt med långa och regelbundna uppehåll, tiUs 
hon slutligen blef alldeles omedveten af sin omgifning. I 
detta tillstånd, som varade omkring fyrtio timmar, kastade 
hon sig häftigt hit och dit och talade oredigt. Jag hade 
hört, att senapsplåster skulle vara ett \'erksamt medel i dy
lika fall. Jag gjorde h'å plåster, en fot breda och två fot 
långa, och lade dem på hennes . bröst och rygg. Under 
det jag tillredde plåstren, förklarade min kock, att en kines 
skulle kalla en person i denna kvinnas tillstånd för »besatt 
af onda andar». Jag är glad, att jag med tiLlhjälp af 
plåstren lyckades utdrif\'a de onda andarna, och de haf\ra 
aldrig vågat återkomma till denna kvinna. 

Hon hade fått sitt lynne i arr. Hon brukade ofta 
ber:itta för mig om sin farfar, som, då han redan var gam
mal till åren, erhöll en länge efterlängtad ende son. Han 
var så förtjust, att han gick ut och in i sin hustrus rum 
och ropade: »Ar d u icke lycklig, är du icke lycklig ~» Efter 
att många gånger hafva jakande besvarat hans fråga, blef 
den gamla kvinnan så trött och irriterad, att hon efter
trycldigt s\'arade: »Kej, jag är ej lycklig.» Den gamle 
mannen började då att »nära vrede», vägrade att äta och 
dricka och dog om några dagar. Allvarsam sjukdom eller 
död följer ofta på ett sådant afsiktligt vikan,ie för vreden. 

(Forts.) 

AJJsbeJJä tteIse. 
.-\rbetet så \'iil i hem landet som på missionsfältet har 

fortgått under det gångna året på samma sätt som under 
föregående år. 

A. Hemarbetet."" 
Kommitteen. Kapten .Il DlilmI' och brukspatron E. 

.Kjdl/Jerg-, h\'ilka båda under hösten amyttade från Stock
holm, den förre till Skellefteå och den senare tIll L ppsala, 

* Omfattar liden från d. I maj 1896 till 30 april 1897. 
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hafva med anledning häraf och på gjord ansökan utträdt 
ur kommitteen rör »Svenska l\'lissionen i Kina ». I deras 
ställe hafl'a invalts ingeniör K. G. Jl1i7,flllt.'.'(i1l och herr 
J/J/II7I11/N Riltlllal/. 

Välsigne Herren i rikt mått så I,äl de afgångna som 
de nyinvalda bröderna ~ Må han göra dem och oss alla 
»skickliga till allt godt verk, till att göra hans vilja». 

2 2 sammanträden hafva hållits under året. 

Möten i Stockholm. !\'lissionens 9 :de årsfest hölls 
Kristi Himmelsfärdsdag i kyrkan vid Floragatan, då årsbe
rättelsen föredrogs och föredrag höllos af d:r .1:1. Bi'J;g', 
pastor T etJdiJr Lilld/mgCII, herr J(}//i/1I11CS Hcdc/~t;rl'll och 
red. C. B/7bä;t;. 

Det sedvanl iga höstmötet hölls den- 18 okt. i kyrkan 
I'id Floragatan. l\1eddelanden från missionsfältet lämnades 
och missions föredrag höllos af d:r .1(. Fries, kapten CII. 
TtJlfic och d:r .17. jJe/~!(. 

Bönemötena för missionen på måndagarna togo sin bör
jan den 5:te okt. och hafva sedan fortgått hela hösten och 
I'i ntern med 14 dagars uppehåll vid jultiden . 

Trettondag j ul hölls missionsfest med föredrag af herr 
_F. TisdiLls, då sparbössorna iifven tömdes. 

Ett möte för Kinavänner 11ar iifven i år hållits på 
hushållsskolan 15 Jakobsbergsgatan (d. 26 jan.) . 

Missionsföredrag. Sekreteraren har företagit flera 
resor i landsorten för att intressera för missionen, och hafva 
under dessa resor missio ns föredrag hållits i Tranås, Lin
derås, Torpa, Boxholm, Ljusdal, Sundsvall (3 :ne) , Heffners, 
Gångviken, :\'1a tfors, Hernösand (2 :ne), Kramfors, Björknäs, 
A, Ramvik, Sprängsviken , Sandviken, Bollsta bruk, Nyland, 
Sollefteå (2:ne) Skärfsta, Östersund , Linde, Vedel'åg, Gräng
esberg, Korsnäs, _Rättvik, Ofvanmyra, Skattungebyn, Orsa, 
lviora, SUjansnäs, Al, Hedemora, Tenhult, Barnarp, Hörle, 
Vernamo, Malmbäck, Säfsjö, Hvetlanda och Uppsala. 

Ett mycket kärt besök hade vi på hösten af Hur/son 
Ta)-!iJr. Han kom från Kristiania och stannade endast 2:ne 
dagar i Stockholm. Han höll 2: ne föredrag härstädes: ett 
i kyrkan vid Floragatan och det andra för unge män på 
K. F. U. ivl. På återresan talade han i !<:umla kyrka, i Tranås 
och Huskvarna. Innerligt g lada voro missionsvännerna att 
få se och höra den käre gamle missionsveteranen, lwars 
lif burit så ril;: välsignelse för Kinas folk. Alla förnummo 
äfven, att det ord han framhöll hade blifvit en lefvande er
farenhet h os honom själf och därför var så kraftigt och 
ljufligt att I'äcka tro och tillförsikt till Herren och hans 
osvikliga löften. 

Tillkomna ombud: FolkskoUära rna P. J}[ .Hjd!l/qz'/~'t, 
Torpa, Ramfall , J. F. Da/t/gren, Änge, O. AkrssiJl/, Öfve
rum, O. GIJ/tz!([II, Sundsvall och J. l\1iJnlli7lg', Kramfors, 
komminister Ax. JakobssiJ/l, Oppeby, ky rkoherden A. Ry
dell, Matfors och kapten H. Di/II/er, Skellefteå. (Lista 
öfver ombuden se sid, 64.) 

Hemkomna missionärer: Till följd af försvagad 
hälsa återkommo EII/ill/lld Björkc/!i///III och A/<fwl.l-fi'.!i/rlll/d 
till hemlandet i juni månad. Den förre har utträd t ur missio
nen och tjänstgör såsom präst i närheten af' Sunds\-all; den 
senare är ännu ej arbetsduglig, och något hopp om hans 
återl'ändande till missionsfältet torde ej kunna hysas. 

Utgångna missionärer: Systrarna Ag-I/rs Ft)rs/Jo;~', 
lJ1aria Pl'llcr.iSiJl! och EII/ilia [/((/ afreste från London den 
11 sept. och ankommo till Shanghai den 20 okt. De blefl'o 
hjärtlig t emottagna på C. 1. ':\ll:s hem , där omkring 40 mis
sionärer då ,'is tades. Efter några dagar for tsa tte de färden 
till Yang-chau, diir de studerat under I'intern. I dessa da
gar hoppas vi de anländt till missionsfältet och förenat sig 
med de öfriga syslwnen där. 

Antagna missionärskandidater : Hofrätts notarien 
Fil. kandida t Alji-crl .I;(~dlllal/ , sjuksköterskorna Sigrid Ew'
slh}m och 1Ii{'1//dllli1/a S"CI!j'SN!, fröke n jll{u) , RamsNI! samt 
telegrafisten fröken .fIal/Hil P ogdkllJ/l, och skola dessa mis
sionssyskon, jämte frök en E Z'II 71'I'SJlh'rkll. förut antagen , 
l'. G., a fski ljas till missionärer den sista söndagen i sep 
tember. U td rag af deras lefnadsteckningar skob införas i 
»Sinims Land ;> efter afskilj ningen. 

B. Från missionsfältet.'" 

Oin-che'ng 29 dec. 1.'; 96 . 

Kära miss ions\'änner: 

, Dina tiders trofasthet iir en sk"tt af 
s"ligheter.' Es. 33: 6. 

Under det år, som nu snart flytt, hafva VI fått erfara 
många prof på Guds trofasta öml'å rdnad Olll oss. Det är 
uppl-riskande för vårt hjärta att se tillbaka på hans många 
och stora I'älgärningar. »Lofva Herren , min själ, och för
gät icke, hl'ad godt han dig gjort hafl'er ~ » Då i det örriga 
Kina många af I'å ra syskon hemsökts af stora pröfningar 
och flera IiI' sk9rdats, har Herren sparat oss och lå tit oss 
få for tsätta vårt ' arbete utan några nämm'ärda afbrott. Han 
har varit vår sköld och d.rt beskärm. I kända och okända 
faror har han bevarat oss och låtit oss få åtnjuta folkets 
välvilja oeh ämbetsmännens bel'ågenhet. »Lofvad \'are där
för Herren, Israels Gud, ifrån evighet till el-ighet.:> 

För att gifva eder en liten inblick i våra fö rhålla nden. 
vill jag lämna en kort redogörelse öfver verksamheten på 
de olika stationerna med ledning af de berättelser, som af
gå fvos under vå r nyligen hållna årskonferens. 

Uin=ch'eng. 

Distriktet omfattar utom staden "Cin,ch'eng regerings
områdena An-i och Hsia-hsien . 

Verksamhete n skötes af Axel Hah ne med fru, Carl 
Blom och Frida Prytz. 

U nder året hafva fyra nya medlemmar genom dopet u pp
tagits i församlingen. Flera katekumener finn as också, dära r 
omkring femton i kl'innornas klass. Verksamheten har be
drifvits såväl i staden som i byarna med predikan i-nomhus 
och friluftsmöten. Goss-skola n har femton lärjungar, däri
bland flera lofvande evaogelistämnen. Flickskolan har sex 
lärjungar. Somliga af dem hafl'a genom sin stfll1daktighet 

'- Lista öfver missionärern~s namn, se sidan 50. 
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i fotbindningsfdgan afgifl'it ett kraftigt vittnesbörd om sin 
tro. I en grupp af byar 20 Ii från staden har ett verk
samt intresse börjat visa sig. De troende hafl'a där ge
mensamt hyrt en sal, diir de samlas söndagligen till guds
tjänst. 1'1'Iånga sjuka hafva under året blifvit behandlade. 
D:r Hewett, en engelsk läkaremissionär, som under sommar
månaderna bodde hos oss några veckor, ägnade sig därun
der med if'ler åt de sjuka, som från alla håll strömmade 
till. Genom denna verks<:lIl1het I·ann evangelium stor sprid
ning, och folkets förtroende för oss stärl{tes i hög grad. 

Hai=cheo. 
Hai-cheo distrikt omfattar regeringsområdena Hai-cheo, 

C-hsiang, Iong-tsi, [Pu-eheoj, long-ho och Lintsin . 
Stationerade missionärer äro: Hmr;k J)ällrr med fru 

och .If. Lil/t/er. 
Till sl·ar på bön har Herren gifvit våra syskon en 

värdefull medhjälpare i evangelisten Uang-Cang-shui. Dc 
hafl'a också lyckats hyra ett större hus för mycke t billigt 
pris, enär det hade rykte 0111 sig att vara ett spökhus. 
Detta har inredts till opiumasyl, och för näiTarande hafva 
de där åtta patienter u nder sin vård. Sex pa tienter hafl·a 
utskrifl"its såsom botadc. Tältet har varit i bruk under 
den stora marknaden på våren och under [lrsexamcn för 
Hai-cheos och Pu-cheos studenter på hösten samt under som
marmarknaden i Lintsin. Flera af de kristna från Oin
ch'engförsamlingen hafva därvid varit trogna medhjälpare. 

I staden Pu-cI1eo-fu, som vi kansl,e minnas ursprung
ligen var bestämd till vår missions utgångspunkt , finnas 
också några troende, och några katekumener hafva under 
året tillkommit. Syskonen i Hai-cheo besöka dem cn gång 
i månaden, men l-i äro i stort behof af en bofast missio
när där. Verksamheten iir lorl·ande, men de troende äro i 
stor fara för falska bröder, uch några af de obefästade 
hafl'a redan fallit för frestelsen. Skörden är !//)"(ktl/ , men 
arbetarne ä·ro jii. Bed/m, bedjm, bedjm sl,örc!ens Herre, 
att han sänder arbetare i sin skörd. 

Tong=cheo. 
Tong-cheo distril<t omfattar regeringsområdena Tali 

[Tong-cheo], Chao-i, Hua-in, Hua-cheo, Pu-ch'eng. Ch'eng
hsien, Pch-shui samt utstationen Cei-nan. 

I distriktet verka: Alfg/!st Berg med fru, Tcodor Sal/d
bt1;r med fru samt systrarna Al/Ila Eriksso/l och Emilill 
S17I/(III('/;I;". Våra syskon hafva här haft att utstå ganska 
mycken fiendskap. Plakat hafva flera gånger funnits upp
klistrade på stationens dörrar med uppmaning till dem 
att lämna stade n. Alla försök att ra hyra, inteekna eller 
köpa ett lämpligare hus, än det de bo uti, har ända till 
helt nyligen misslyckats. Deras kinesiske lärare beröfvades 
sin grad, därför att han bekände sin tro, och detta har 
verkat afskräckanclc på de studerande. Trots allt detta 
äro dock utsikterna ljusare än förra året. Den gamle lära
rens tross tyrka har varit våra syskon till stor uppmuntran. 
»De kunna beröfva mig min knapp,') yttrade han, men de 
kunna ej taga min krona », och ifrigare än förut vittnar 
han för både lärda och olärda om Kristus. Han har tagit 
sig ett nytt namn, ,) Tch-sh·i», (= jag har blifvit fri ) såsom 
tecken på, att han nu är fri från allt det gamla. Kao, för 
hvilken vi bedit under flera år, har nu öppet bekänt sin 

") Kine,iska lärde bära en knapp i loppen pil. mössan. 

tro på Kristus och äfven vunnit sin hustru, sin svärmoder 
och sin moder för evangelium. I början hade han att ut
stå förföljelse i sin by, och de hotade honom med hugg 
och slag, om han ej afsvor sin tro. Nu har motståndet 
minskats betydligt, och flcra af byns befolkning börja närma 
sig honom. Folket i staden har också ändrat taktik, sedan 
det nya huset köptes, och visar ej längre samma skygghet 
och fruktan som förut. Mandarinen har visat stor välvilja 
mot missionsl-erksamheten och ofta offentligt yttrat sig för
delaktigt om den. Flera nya hem i staden haka öppnat 
sina dörrar för vå ra systrar, och på landet hafva de 1"l1l1

nit inträde i femton byar. Den medicinska verksam heten 
har utöfl··a ts som förut, och må nga , so m på detta sätt fått 
hjälp till sin kropp, hafva sedan kommit til lba ka för att 
söka själens hiiIsa. 

Uei=nan. 
Opiumasylsverksamheten fortsättes under ledning af 

syskonen i Tong-cheo. Den skötes af I\-enne medhjälpa rc 
frfm Hong-tong, hvillw visat sig mycket nitiska, uppriktiga 
och samvetsgranna. De troende göra våra syskon stor 
glädje. Asylen har varit rätt mycket besökt under hösten, 
och några hafva låtit anteck na. sig so m katckumener. I en 
by, tl·e Ii från staden, har en förs amlingsmedlem up plå tit 
rum för gudstjänst och inbjudit l'iira sysko n att komma 
oeh bo hos honom tidtals. Han ha r också träffat anstalter 
för en flickskolas öppnande. Vi önska lifligt att förvan dla 
uei-nan till hufl"lldstation , men dels sakna I·i arbetare, dels 
blef staden så härjad af muhammedanerna under upproret 
för trettio år sedan, att I'i svårligen kunna få hyra hus 
utan måste bygga sj älfl'a. 

I=shi. 
Distriktet omfattar regeringsom rådena l-shi och Can

ch'Lian. Verksamheten skötes af systrarna A1I1la Jtl/IZl11t 

och Ebba Buren. 
I-shi har under de gångna åren delvis varit fÖrSllll1

madt, därigenom att det fått tjiina som tiJlfällig upp e.hålls
ort för flera af våra syskon, som ej fått sig a nvisadt något 
bestämdt I-erksamhetsfiilt. Ku ha fl'a dock våra systrar öfver
tagit I-crksamheten där, och vi hoppas, att de ej skola be
höfva arbeta förgiifves. :-lågra (sökare) katekumener finnas, 
af hvilka en kvinna visa r stort nit. -nder sommaren hafl·a 
systrarna bott i en närbelägen stad. 

Uan=ch'uan, 
belägen på sluttningen af ett berg. De lyckades där erhålla 
lämplig sommarbostad. Folket på platsen ville drifva dem 
därifrån och sökte genom hotelser skriimma husvärden. 
Denne gick till mandarinen och frågade, om det var tillatet 
för utländingarna att bo i staden. Han besvarade frågan 
jakande. De hotade nu att slå husvärden, men sonen tog 
sin faders parti, och småningom lade sig fiendskapen. Fol
ket började komma till dem i skaror dagen lång, så att 
i stället för hvila blef det en tid af strängt arbete. En 
man, som till en början blott kom af nyfikenhet, blef snart 
intresseraQ af ordet, öfvergaf sitt opium, rensade sitt hus 
från nfgudarna och kom sedan rcgclbunclet till gllli~tjänst. 

Afven lyckades han vinna sin hustru, ehuru hon var en 
ifrig afgudadyrkerska. Värdens hustru, en gammal kvinna, 
visade också stort intresse, men hon ansåg det ej värdt 
att lära något , ty )) niir I resen, tagen I ju Jesus med eder, 
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och då har jag ändå ingen att bedja till " , sade hon till 
systrarna. )\är hon fick \'eta, att Jesus skulle sUmna kvar 
hos henne , ble f hon mycket glad och mycket ifrig att be
gagna sig af alla tillfällen att lära. 

Mei=ti=chen. 
Distril<tet omfattar regeringsområdena l'ing-Iu och Hui

ch'eng. Verksamheten skötes af systrarna Frcdrik'l./-.lllllill 
och Eli/lila A"drl'j'soll. Våra systrar här hafva haft atskil
liga svårigheter att kämpa mot dels genom upprepade sj uk· 
domsfall - evangelisten och tjänarne hafva !lera gånger vnrit 
allvarsamt sjuka, dels från värdens sida - han och hans 
familj synas hafl-a föresatt sig att göra lif\-e t så bittert som 
möjligt för dem - dels genom s\'årigheten att få en tj ä
narinna. Af dem de tidtals lyckats få hafl'a dc blifl'i t be
stulna, så att de omöjligen kunnat behålla dem. Vi känna 
ju dessa fiendens gamla anslag. Den som håller ut skall 
dock segra. De hafva utöf\-at en Iiflig \'erksamhet i byarna 
och de närliggande stä lerna sål'äl i Shansi som i Honan. 
Flera opium patienter hat\'a blifl'it botade. 

Honan. 
Verksamheten har bedrifvits genom en opiumasyl i sta

den Sin·ngan. spetsen för elen står Ki \Ven-hsiå, som 
nog är bekant för dinnerna genom tidningen. Han är ni
tisk, outtröttlig och varmt nitälsk ande för sina landsmäns 
frälsning, rikt begåt\-ad som c\-angelist, men utan herdegåf
vor. En missionär skulle i honom linna en värderik med, 
hjälpare, men - hvar finnes missionären? .0:ågra haf\'a 
bekänt si n tro på evangeiii sanning, men de s<:lma lärare. 
Hur mycken skörd går ej förlorad på himmelrikets åker 
af brist på skördemän ~ Tills vidare skötcs verksamheten 
från Cin-ch'eng, men i längden blir detta omöjligt, ju mer 
arbetet \·äxer. 

Hanch'eng i prov. Shensi. 
Distriktet omfattar regerin gsområdena Han-ch'cng och 

Ho-iang. Verksamheten skötes af Rdm'/ BCl'glti;/{ med fru. 
Med tilihjälp af flera infödde har vår broder under 

årct utöfva t cn förbercdande verksamhet med mål att söka 
vinna fast fot i distriktet. Det har också lyckats honom att 
få hyra ett \'i1rdshus i en af de större köpingarna, Si-chu
ang. Där har en opiumasyl öppnats. De synl iga frukerna 
hafva 	 dock ännu vaIit ringa, om man bortser från det 
större intresse och förtroende, som kommit missionen till de l 
från folkets sida. Eyktet har spridts vidt och bredt, och !lera 
lärare hafva kommit långt ifrån för att samtala och köpa 
böcker. Mandarinen har också begärt skrifter och tog väl
villigt emot ett större un-al böcker, de större dock först se
dan han hört, att andra ämbetsmän i grannskapet tagit 
emot dylika, En \'iss Chao från staden har godt vittnesbörd 
om 	 sig af många som en Jesu lärjunge, Ett par andra 
hafva också \'isat sig villiga att Iiira, allt tecken till att tiden 
är inne för det folket att få höra fridens budskap. 

Hn7/' och ell .1'01/1 åkallar HtFrC1/S IUTI/W skall Z}<7l'd'l 

frälst. .I:!lIm skola de dd !tka/(a dm, på In'i/km de icke 
11'0/ Od, IllIl'1f skola (le /1'0 den, som de ;(kt; lli~(zoa Itör/." 
Orh 11I!1'1t skola de IIiira, u/all a/t IldcfOll predika!'.c Och 
huru skoiiI dc /,rc(lika, (JIIl tic irkc '{.'artla Sdlldt, såsom (ltt 
iir skrij''i)e1: Hlrm I;'ulhg'a äro irh dtras fötter, 0'0/11 frid 
förk7oma, deras, SOIll /;o(lt /iidmll1til ,: » 

Eder medbroder i Herren Erik Folke. 

1\elli sionsbe17ättelse. 
Sedan undertecknade nf kommitteen för . Sve nska :\lissionen i 

I~ina) . blifvit .,nmodnde alt granska denna missions räkenskaper för 
år 1896, i:l vi cliiröfver afgifv" föliande berättelse : 

Inkomster: 

BehWning i allmänna mi<. ionsfonclen från 1895 1,860: 7S 
G',lji·.)!J(ed,:f: 
Till 	allmänna miss ionsfollden ........ ., . . .. , 28,74°: 26 


bokfon cle n ..... ., .. " '" ...... ... ... .. ... . 124: 3° 

skolfonc1en ..... . " .. " ...... ... .. . .. " ... . 1,147: 88 

infödda medhjälp'll'e .. .,,, ......... ,, ._ 8so: 44
.._.____-=-___ 30 ,862: 

missionärerna privat ........ ... ......... . 546: °4 
Ränta enligt upp· cch afskrifningsbevis för 

I S 9 S " , ... " .... " .. " . " " ... .. " ... " ..... "__o ____ ____--:-:-...:.7...:.5_:-:7-::-2 
."" ---; 

Summa kro nor 33,344 95 

Utgifter: 

Ctsänclt till China Inland ~Ii s;;io nens kas
sö r, Shanghai: 

Till 	allmänna missio llsfonclen ... ,. " ... " ... .. . 21,686: 35 
bokfonden ... ", ............ " • . " ..... .,,, 124: 30 
skol fonden .... " .... "."" .. " .... " ."." 1,147: 88 
infödda med hjälpare ." ... "., ... " ... _ 8so:.._.____=--___ 23,808: .13 
missionärerna privat likaledes lill Shang
hai ." .... "."", ." ." ...... " ..... . .... ". 54 6: 04 

Diverse utgifte r för missionärerna direkt till 
Kina ...... " ..... ""." ..... " . ............. . 1,243: 61 <-. 

?-lissionärskandidaters reso r och underhåll i 
England samt utrustning ... 0'0 41 164: 3°0.0 0.0 ... 0.0 

OJJl/:"Sflwdir: 
Sekreterarens lön " ..... "."." ... " ..... "", 2,100: 
Hyra för expedition (ett kvartal) . . .,,, .... " 50: 
Sekreterarens reso r ...... "."."." . .. .,........ 267: 20 
Teleioll och telefonsamtal " ." ." .... " .. "" , 114: 35 
Porto och annOnser .... "." ... " .... " ... .,.. 251: 13 
Papper, kuvert, skrifmaterieJ och diverse_.._.____2_1.'-.3_:..:;3_1 2,995: 99 

? -Gncler året inköpta inventarier " .. "."" ... . 107: -) 

P& bank inne;tående ... "." .. " ..... .. " ..... . ~oo: 

Kontant i kassan ... "."." ....... .. .. " ....... .. 279: 23 

--S~l-I!n-m--a~k~-,-·o-n-or----~--~33,344: 95 

Tillgångar den 3 l dec, 1896, 

[ ,rh'm/andd: 
Inventarier vid expeditionen enligt förteck

ning, dels inköpta och dels skänkta för 
detta ändamål,,,,, ............. ,,.,, .... ,, ... . 260: 75 

Kontant i bank' ...... . . . "." ... .... " .. " .... .. 200: 

i kassan."",,, . ....... ... ...... ... .... . 279: 23 
I Killll: -----'....::.....--= 

Ett hus 	 i Din·ch 'eng (Shansi) .... " ... " .. ,. 4 ,000: 
i Hai-cheo ........... , ................ .. :2,000: 

i Tong'cheo·fu ...................... .. 71°00: 13,000: _ . 

KOlIilllIt flOS China InilInd miuion i S/lallg
llai enligt deras konto·klllant 3 l/12 1896 
1'h 1,862: 34 ." ......... ., .... .,. kronor 5,284: 42 

Kontant p& väg vid arets slut. Tls 
1,535: 49 .................... ... .. .. 4,091' 22 

Summa. kronor 23~I 2 l: 62 

Skulder: 
Inga. 

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer hafva befunI1its 
mi mycket god ordning, hvarför vi tillstyrka att ansvarsfrihet för för
valtningen af missionens medel under 1896 valder kommittcen be
viljad, 

Stockholm den II IIlaj 1897. 

F. T. 	 OISSOll, .f"-l7rl j\7ildassoll, 
Direktör. ,\potekare. 
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Föreningar, som underhålla arbetare i vår mission: 
Jönköpings r.lissionsförening: AII,l?ltst Berg med fru. 
Jönköpings KristI. ynglingaförbund : rhtgo Lindcr. 
Syföreningen för Sv. iVlissionen i Kina: Stockholm H. 

7)"iit!l"r med fru. 
Kvinnliga l\lissionsarbetare: Aglles Fo/"s[Jo;R·. 
Flera barn- och jungfru-föreningar underhålla barn i 

flickskolan i Cin·ch'eng. 
En af \-åra missionärer underhåller sig själf och där

jäm te äfven en annan af missionssystrarna. 

Missionstidningen »Sinims Land" har under 
IS96 utgatt i en upplaga af omkring 2,000 ex. 

A.tt tidningen genom mIssIonsvännernas kärleksfulla 
medverkan må få en större spridning är drt böneämne, 
och vi hoppas, att Herren skall uppväcka vänner, som äf
ven på detta sätt vilja tjäna hans rikssak. 

Ehuru under en tidnings första år helt naturligt många 
svårigheter göra sig gällande, har till vår stora glädje tid
ningen ej blott betalt a.lla sina omkostnader utan lämnat 
ett öf\-erskott af kr. 131: S4, som påförts missionen. 

Som årsberätteL en jiimte annat trycl{ nu mera införes 
i "Sinims Land", blifva tryckningskostnaderna för missionen 
betydligt mindre än förut. 

Ehuru slutsumman af dc olika fonderna tillsamman
tagna är mindre för IS 9 6 - än för IS 9 5 - haf\'a dock 
alla behof blifvit fyllda, så vi hafva allt skäl att tacka 
Herren. 

Till alla kära missionsvänner jämte våra ombud, som 
under året understödt arbetet med förböner och medel eller på 
annat sätt främjat verket, bedja vi få frambära ett från hjärtat 
gående tack. Gud löne alla, som tänkt på hans namn och söJ,t 
främja hans ord bland Kinas folie Gch dm .1'0111 gift'o' 
stid åt SdllillgSIIlI7I1J11'1I oth briM tilL spis, /11111 skall ock gift'a 
och fljrlJ/cra edert itts/idc och fiiriikll I?ik,. riittfänli;~Yhds ji'"k
frI', Sil att l uti allt "Iln/lm rika till alll:ifllliltlhet i mfald, 
/1Z'ilkol i(f1/{11!l oss <'i'rkar tatksiigt?!se till Glid. Ty tjtillstm 
1IIed doma lfI/lisättlli,I.!;· fylkr icke alknast de h{!b;~TIIS /Jrist, 
If ta1/. i!f7./{?1jlöda1' {!(k gl'1lom mtl1l.iS·a tackstigelser till Gud-

Från missionsfältet hafva kommit kraftiga rop efter 
missionärer, särskildt manliga. B edjm /i}1' den sklfll skiinlms 
,Herre, alt ha1/. slinder arbetare i s,i, skiird. iVIatt. 9: 38. 

Till slut bedja vi om missionsvännernas fortsatta in
tresse och uthålliga förböner för verksamheten så väl i hem
landet som ute på missionsfältet. Oel/. låti!J1l oss icke för
kNtas att göra det goda, I-Y 7li sko/a ock i Si11011l tid skiirda, 
om 7.>i icke triittlla. Gal. 6: 9; Ef. 6: lS- 19; Kol. 4: 
2-3; 2 Tess. 3: 1-2. 

Kommittt!cll fl!r Sz:clIska missio1!(1I i R-illa. 

/lAXploc1\ rrrån T"on~.cheo·ru." 
T'ong chco-fu den 30 januari IS9 i. 

Efter flera års oro och strid med afsecnde på anskaffan
det af nytt, lämpligt hus för missionen har nu lugn och 
frid inträdt. 

\-årt i nO\'cmber köpta hus, rymligt oeh \'iii beläget, 

inrymmer allaredan en del af våra saker, och själfv'a hoppas 
vi komma efter om några veckor, bara det kinesiska nyåret 
väl är öfver och de som nu bebo huset hunnit flytta. 
Dagen efter det köpekontraktet var stämplad t, gick jag upp 
till mandarinen och fick detsamma stämplad!. Hade allt 
gått trögt förut, så gick det så mycket fortare nu, då Her
ren öppnade dörren. .-\tt jag på stället nek papperet stämp
ladt var nflgot så underbart, at! kineserna ej kunde tro sina 
öron. Dc bruka få vänta både länge och väl och få natur
ligtvis aldrig själfva se mandarinen. Här gick det i en 
handvändning. Herren var det! Och väl var dct, ty är 
kontraktet en gång stämplad t, kunna de som vilja oss ondt 
intet göra, om icke rifva ned huset, men blott för att själfva 
bygga upp det igen ~ De, några få, som satt sig i sinnet, 
att de skulle få oss ut ur staden, kommo blott litet efter 
oss för att göra hinder, men för sent! Alla möjliga planer 
lära hafva uttänkts, men alla krossades på klippan » för 
sent » ! Så!. ex. hade alla lärarna i akademien uppsatt en 
skrifvelse, i !n'iJken de i hela distriktets namn b[ldo manda
rinen förhindra oss att köpa hus. Men så är det någon 
som säger: » Innan vi inlämna den, borde vi kanske höra 
oss för, hur det låter i d.dhuset». En af dem uppsöker 
därför mandarinens sekreterare och omtalar för hono l11 . h\'ad 
de tänkte göra. »Barnsligheter! Mandarinen har ju -tämp
la t papperet och herr Berg erlagt stäm pelafgiften. Det kan 
intet göras \'id det. » Och så afstannade det förSÖket. Andra 
öfvertaladc ägarens systerson att i sitt namn köpa huset, 
de skulle lägga ut penningarna. » Ha, ni känner inte min 
morbrors lynne. Blir han arg, så rår inte jag på honom, 
och för resten kan ingenting göras vid det, papperet är ju 
stäm pladt!» 

En annan sade: »J a, denna affär ha ni skött så väl, 
att det inte finnes så mycket som en trådfinsbred \'äg k\'ar. 
Funnes det, skulle foJk begagna sig däraf och ställa till 
krångeL » Och nu, ja nu, sedan ingen hjälp finnes för det 
onda, äro alla så dinliga som helst, och ingen säger ett 
ord. Det bästa af allt är, att vi harva mandarinens be
dgenhet. Både i enskild t samtal med mig och inför öppen 
domstol flera gånger har han talat \'äl om oss och sagt, 
hvilket godt folk vi äro. Detta är mycket att tacka Gud 
för, ty det kunde ju så lätt hafva händt, att han blifvit 
förtretad på alltsammans och intagit en afvog ställning till 
oss. Till följd af små eftergifter här och där, som vi 
kunnat göra utan att skada vår sak, men som hjälpt honom 
inför hans öfverordnade, har aldrig något missförhållande 
inträdt, och nu, då han om några veckor lämnar oss, komma 
vi verkligen att sakna honom. Bedjen nu med oss, dyra 
vänner, att syndare må omvända sig till Gud i det nya 
huset! Vi vilja icl{e lefva oss sjiilfva utan för honom, som 
för oss är död och uppstånden. 

Ku något om en nyligen företagen missionsresa 
distriktet. Jag vill försöka beskrifva allt så naturtroget, att 
I kännen, som haden I varit med. 

»Päronet» och jag (»päron» heter på kinesiska Li, och 
därför går vår medhjälpare Li under namnet »päronet» oss 
emellan) begåfvo oss åstad en morgon i januari, utrustade 
[ör en fjorton dagars kampanj i Che'ng-hsien- och Bo-iang
distrikten. Åsnan bar sängkläderna och en stor bokpåse ; 
klisterburk och borste samt stora ark traktater att klistra 
upp på hus och tempel bredvid vägen, där vi drogo fram, 
l-oro ej förglömda. 
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Husets alla medlemmar stodo vid porten för att säga 
farväl, och lille Henrik, som ock vill räkna sig bland dem, 
vände hufvudet åt porten och såg efter mig, ropande: 
»Pa-pa, pa-pa .» sedan vi voro gångna. Så berättades det 
mig vid hemkomsten. 

Första kvällen lågo vi i köpingen » Yång-t:-1ng » (evig 
framgång). Följande morgon uppsökte vi vår » forskare i 
läran», den af mig förut omnämnda gubben iliil (f. d. 
vegetarian). Vi funno honom hemma, och som det var 
första gången jag besökte hans hem och han flerfaldiga 
gånger varit vår gäst, gjorde gubben sitt bästa att mottaga 
oss. Han har blott sin hustru , men så har han bröder 
samt brorsbarn med hustrur och barn i massor, och som 
alla bo undel' samma tak och äta ur samma gryta, svär
made det af folk där. De hafva ett stort hus och reda 
sig godt, men som gubben är den enda i familjen, som vill 
tro på Gud, har han det nog trångt ibland. I hela trakten 
rundt omkring är det kändt, att han »följer oss », och ehuru 
ännu bristfiillig i mångt och mycket, lyser han med det 
ljus han har. Så fort vi kommo på morgonen och sedan 
vi hälsat, kom först te med kakor och dadlar fram, och 
båda de äldsta bröderna, sammanlagdt 130 år gamla, ploc
kade för oss af »alla sju sorterna » med sina pinnar. Det 
hjälpte ej, att vi protesterade, högarna \'id våra koppar 
växte detta oaktadt. Så kommer gumman iI'fa, påkliidd 
som skulle hon gå bort, och hälsar" »H\-art skall ni gå? 
frågar jag. ),]0», säger hon helt oskyldigt och uppriktigt, 
»jag skall gå och se på teatern där borta vid templet! » 
,)Rätt så», tänkte jag. »Du förstår dig ej på att skrymta. 
Gå du, tills du får lust för något roligare .» lvlen nu var 
tvättvattnet varmt, och vi hukade oss ner kring den på 
go1t\ret framsatta skålen med vatten och doppade däri I'åra 
medförda näsdukar. Och så kom frukost, »Kua-miän» 
(torkade fina degstrimior, kokade i vatten) med fyra slags 
»grönsaker» (ehuru en del, såsom rödpepparn, hade annan 
färg) . En tallrik med kallt, skuret fläsk stod ock på bor
det, och det hela var både snyggt och godt. Gubben lof
vade komma ned till nyåret; åsnan, som under tiden fått 
sig ett mål hon med , sadlades å nyo, och vi begåfvo oss 
af. Nu gällde färden »Ch'uang-t'å », vår lärare Fanns by. 
Gubben Ma följde oss ett stycke, och då han skulle gå 
hem, pekade han med handen mot ett mål och sade: »Gå 
åt det hållet~ I den byn har S'äng-ful1» (föda lycka, lära
rens son) köpt sin hustru, det måtte jag veta! » Och sa 
gingo vi åt det hållet, där »S'äng-fuh » köpt sin hustru, och 
ännu längre, hela två mil , och kommo fram till byn. 

l julinumret för 1896 har jag något skildrat, huru 
bostäderna här uppe se ut. Då jag nämner »grotton) , 
fån l således ej tänka eder mörka, fuktiga, låga bostäder, 
mera passande för djur än för människor, utan höga, mu
rade och rymliga, om vintern varma och om sommaren 
svala, med både fönster och dörrar försedda bostäder, som 
det kostat både penningar och tid att uppföra. Dörrarna 
till båda grottorna, som )} S 'äng-fuh» med familj jämte far
broder och faster bebor, voro emellertid stängda, och då jag 
knackar på, svarar en röst inifrån; »Hvem är det ?» »Jo, 
det är jag! )} svarar jag likt kineserna, ty samma upp
lysande svar gif\-a de alltid,. då samma fråga under lik
nande omständigheter framställes. Emellertid öppnas dör
ren, och fru Fann, vår lärares s\rägersl{a, jämte »S'äng-fuhs» 
lilla flicka (ganska egensinnig och bortskämd) komma ut 
och hälsa. Den äldre herr Fann, som är skollärare och 
undervisar längre ned byn, eftersändes. "S'äng-fuh » 

är borta på bröllop, och hans hustru är ute och mal 
mjöl. 

Först kommer gamla herr Fann hem, en vacker gubbe, 
lik en afske,iad officer med sitt hvita skägg <l la :\apoleon, 
så den unga hustrun , mjölig och varm. Hon neg två 
gånger i glädjen att få sto:·främmande. Och så eld i spi
seln, på med tekitteln , laga mat och \-älfägnad för gästerna. 
De voro alla så snälla. Här var jag ju belmnt, och nera 
af grannarna kommo snart in för att språlm. De två första, 
bröder, hade med sig ett knyte dadlar ( »de äro dyra i år », 
upplyste de mig helt naivt). Det skulle jag harva, för det 
jag hart besvär med deras gamla mor, då hon var sjuk. 
(Se julinumret I 896). Hon var död nu från viirk och 
plågor. Gamle Fann förefö ll mig mera afgjordt på Herrens 
sida än förut. l\U talade han om att tro på Jesus som 
något som föll af sig själft, och tillsammans med mig upp
klistrade han fullt af traktater i sin skola och på ett annat 
ställe i byn. Vid måltiderna läste han ti ll maten. Bords
bönen var uppskrifven på ett stycke papper och uppklistrad 
på väggen vid bordet, där vi åto, och så läste gubben 
innantill hvarj e gång I Morgon- och aftonbön hade vi ock, 
och som han läser sitt :\ya testamente och sångbok och, 
så vidt jag förstår, vill det rätta, tror jag, att ett nådens 
verk iir påböljadt i hans hjärta. 

På eftermiddagen gingo \-i ut för att bese ett litet 
vattenfall, som finnes i närheten, en kolmila och några 
varggropar. Då vi hemkommo, var det skumt, och de !\-å 
ln'innorna jämte lilla 11ickan voro uppkrupna på den varma 
lerbädden" Så hade vi litet skymningsprat och efter kl,älls
maten aftonbön, då några af grannarna ock kOl1lInO in. 

(Forts.) 

Terminsberättelse från flickskolan i Uin=ch'eng. 

Höstter/mim! I r5'96. 

Blickande tillbaka på den öfver fyra månaders tid, som 
barnen haflra varit här, lwnna vi i sanning säga, att )} Her
rens dr Guds hand har varit örver oss ». Ingen ibland 
oss har varit sjuk, och ej heller hafl'a \-i haft några andra 
svårigheter. Allt har varit »frid, frid», som kineserna säga. 

Det mest utmärkande för den gångna terminen har 
varit fotbindningens afskaffande. Ett par af nickorna 
togo af sina bandager på våren, men dct var först på hös
ten , som den nya lagen trädde i kraft. Vi förlorade ge
nom densamma endast en elev, lilla (r-r"i. Hennes moder 
vågar icke låta henne hafva stora fötter af fruktan för att 
icke få henne bra bortgift. Vi prisa Herren, att de andra 
hafva haft mod att låta sina barn \'ara kvar. 

Ma-nao, den äldsta flickan, har börjat hjälpa till litet 
med undclTisningen. Hon har också blifvit satt till uppsy
ningsman öfver de andra. Det är glädjande att se, huru 
hon växer i nåden och vår Frälsares Jesu Kristi kunskap. 
Mei är fortfarande densamma h\'ad flit och godt uppförande 
beträffar. Vi tro, att hon också har gifvit sitt hjärta åt 
Jesus. To-nU gör goda framsteg. L, h-i är begåfvad , men 
icke så flitig, som vi skulle önska. Fu-nU och Sl1l1ang-nli 
äro läraktiga . 

Såsom nya ämnen hafva införts läsning och skrifning 
af det kinesiska språket med romerska bokstäfver samt ut
ländsk sifferrälming. 

Vårterminen börjar den 23 februari 1897. Vi vänta 



att då få \"I elever. Lilla Tong-ua, som \'ar borta förra ter
minen, kommer då åter till oss_ Så få \'i en flicka \'id 
namn Ts'ing, 17 år gammal, blifvande hustru till fröken 
Hallins eva ngclist. \-i vilja särskildt lägga på \'iinnernas 
hjärtan att bedja, dd Herren må frälsa och fostra henne 
för det \'iktiga I,all, som föreligger henne. 

iViecl ett innerligt tack för all en hjälp, som konllnit 
oss till del genom förböner och penni ngegafvor, bedja vi 
att fortfarande få blif\'a ihågkomna af våra iilsl,aJe i hem
landet. 

tin-ch'cng den Il februari lS9 i. 

h-ida Pnli;. 

Flickskolan i Uin- ch'eng. 

Lilr::1.rL' l1 Chnng', f"-r"i. P'ing·l~l1. . rrt~rl' Folk e . 

Liuta ·s:no . Frid[t Pry tz. .föll ta-sao. 


Ta ng. ~ln · n()(). )[e i. 

To-nli. Znh·nE. Loh· i . 

l·sh·i d. 23 jan. 189 i. 

: l Jet iiI' godt att förtrösta p'; Herren 
och ej förlita sig- P:l miinniskor.:' 

Reparationerna på vart nya hus pågå nu som bäst 
några dagar till och \'i hoppas få flytta öfver. \'i få det 
nog mycket bra, när vi komma oss i ordning -- bäst af 
allt att \'i få mera utrymme för arbetet. Detta var ju är
ven orsaken, hl'arför vi måste flytta: vi \'oro för trå ng
bodda för att kunna få ordnadt arbete. Nu fa \'i plats 
för goss-skola, opiul11asyl för miln och kvinnor. under tiden 
som arbetet pågått, hafva nog tid och tankar därigenom 
tagits i anspråk, helst som \'i ej hafva nllgon kines, som 
\'i helt kunnat lita på. Vår lärare har stått som \'år med

lare. Han bekänner sig tro på Gud, men vi befara, att 
sanningen ej ännu fått så mycken makt med honom, att 
han kan se det oriitta uti att bedraga litet och föra oss 
bakom ljuset. Han tror nog på den enJe, sanne Guden, 
han tror oek på Jesus och beder, men vi frukta, att han 
ej ännu mottagit Jesus sasom sin personlige FriiIsare. -årt 
hopp står till Herren, som af stena r kan uppväcka harn åt 
Abraham, att han ock skall göra de »krokiga stigarna riita 
och de ojämna viigarna släta » och helt omskapa denne 
mans hjärta. 

Den gamle mannen, som är dörrvaktare och gästemot
tagare, iir nog en uppriktig man , men oduglig när det gä l
ler affiirer. Reparationerna ha nu pågått tio dagar. 

Uen 9 den nes hide vi glädj en att viill<omna syskonen 
Folke här med sina tre små. Det va r så kiirt. Harald 
var den dagen ett ål' gammal, och han kan redan säga 
några kinesiska ord. Alla fyrfota djur t. ex. kallar han 
" keo » (hund). Gu nnar säger nu allt h\'ad han vill på 
kinesiska , men IW!l ej gärna uttryclw sig på svensl.;:a. De 
få svenska ord han siiger ha en kinesisk bry tning. Torsten 
är förståndig och \'etgIrlg . [n predikan på kinesiska 
kan han med lätthet följa och kan sedan åtcrgif\-'a nästan 
allt hvad han hört. De äro friska och duktiga alla tre. 

Jag tror jag förr nämnt om vår vän Sie från Van
ch'Llan, som lämnade sig åt Gud under vår vistelse där i 
so mras. Han lwm hit den dagen bJ'Oder Folke \'ar här. 
Han har vari t hiir en gång förut i höst: går den 3 sv. 
mil långa vägen för att fira söndagen hos oss. Han tyckes 
växa i n,'tden. Gud har ock välsignat honom, så att han 
har blif\-it starkare till sin l.;:ropp. 

Gumman Ki fran Honan är ännu hos oss. Hon 
är glad och frimodig, sjunger ibland så lång dagen är och 
är en nitig bedjare. Hennes gosse kom hit i måndags från 
Uin-ch 'eng, ,iä!' han går i skola. Han är en snäll gosse. 

Det !1iirmar sig nu nyåret med hastiga steg. Folket 
har bråd tom med förb eredelser till dess firande. Jag 
mötte i dag en gumma, som kom från marknaden. På min 
fråga hvad hon köpt, svarade hon: »Jag har köpt en gud», 
»H\"ad kostar den », frågade jag. » 14 cash » (omkr. 5 öre), 
blef svaret. Vår kvinna anl11iirkte då: »Den däl' guden 
kan inte hjälpa dig », hvarpå den andra förvånad utbrast: 
»I(a n han inte hjälpa mig? » Eljest kan man mycket ofta 
höra dem skratta åt sina gudars vanmakt, då vi upplysa 
dem därom. Kanske de förut knappt tänkt därpå. »Mörk 
ret ö[\"ertiicker jorden oeh töcken folken », men »d!:!t fo lket , 
som vandrar i mörkret, skall se ett s tor t ljus». Herrens 
ord skall hafva framgång. Han vakar sjiilf öfver sitt ord . 
•\fven här i I,slfi hål:a fi.endens fäs ten på att skakas på sina 
grundvalar. Långsamt går det nog, men Jesus skalt segra, 
och många röfvarekulor skola nog förvand las till bönehus, 
Hjälten glir före. Han har dragit ut "segrande för alt 
segra ». Ja, »aldrig i striden ban tappade än». Halleluja. 

En inncrlig hälsning från oss båda. Tack för edra 
fö rböner och eder kärlek: Bönhörelsen från Herren gj orde 
mig stor. 

I Jesus tillgi fna 
AlIIla Jilm;oI1. 

Ifllgo Limlcr skrifver den 16 febr. detta å r: 
Herren \'iilsignar oss i många afseenclen hiir i Hai·cheo 

och gif\-er oss många beds på bönhörelse. Ej minst är 
arbetet i asylen till uppmuntran. Omkring 30 personcl iiro 
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nu snart afvanda, och om några haf\'a \'i hopp att de fått 
alh"arliga intryck och att de föra med sig ett godt \'ittnes
bör till sina hem. En advokat synes efter allt att döma vara 
verkligen 0l11\'änd, men med kännedom om den kinesiska 
karakteren äro vi ännu försiktiga i vårt bedömande af honom. 

r.!ånga äro också fientligt sinnade, det visade sig t.ex., 
då evangelisten härom dagen var ute och predikade på 
gatan. En man bland åhörarna opponerade sig och blef till 
slut så förbittrad, att han förbannade Jesusnamnet. 

Missionär Lechler bel·ättar från Fu'kien. 

DCt missionär Dirkley en dag predikade i sitt kapell i 
södra förstaden till Fu-tchau, inträdde en man, omkring 40 
år gammal, af nyfikenhet och salte sig ibland åhörarne. 
Han hörde med spänd uppmärksamhet på predikan, och 
efter dess slut gick han fram till missionären med de orclen: 
»Sade ni icke, att Jesus kan frälsa mig från alla mina syn, 
der?» »Jo», lydde svaret, »så har jag sagt.» »),!erH, 
fortsatte kinesen, »ni kände mig icke, när ni sade så; ni 
\'isste då icke, att jag sedan f1era år tillbaka varit en spe
lare och troiikarl, ni \'isste icke, att jag fört ett lider, 
ligt lif och att jag i 20 år rökt opium, så att jag numer 
icke kan låta bli det. Om ni hade 'etat allt detta, skulle 
ni \'ill icke hafva sagt, att Jesus kunde befria mig från 
alla mina synder?" »Jo», s\'arade missionären, »jag skulle 
hafva sagt alldeles på samma siitt, oeh jag säger eder det 
åter, att Jesus kan frälsa er från alla edra synder.» Be, 
stört stocl den syndbelastade mannen diir. ll'lissionärens ord 
syntes honom otroliga. Men tanken på en Frälsare, som 
kunde frigöra honom från alla synder, kunde dock icke 
släppa honom. försjunken i tankar gick han sin väg; 
men följande dag uppsökte han missionären i hans bostad 
för att af honom få höra mera 0111 denne underbare Fräl
sare, och så fortfor han nera dagar med sina besök. 1\llt 
mera \'iktiga blcfvo för honom evangeIii sanningar, och allt 
mera försvunno de tvifvel, som i början uppstått hos ho
nOI11. En dag inträdde han i missionärens arhetsrul11 med 
glädjestrålande ansikte och sade jublande: dag vet det, jag 
vet det ! Jag vet, att Jesus kan frälsa mig från mina syn
der, ty han har gjort det ~ ') Det kostade honom ingen ringa 
kamp att blif\'a lös från sina gamla vanor, men då han 
sökte hjälp hos den Herre han lämnat sig åt, lyckades det 
honom att bli herre öfver sina lidelser. Hans beslut stod 
fast, att hädanefter icke röka opium och att öfvergi f\'a sitt 
förra lastbara lif. Och han ville nu .gå till staden Hok, 
Tschiang och säga människorna, alt Jesus kunde frigöra dem 
fdm deras synder. Då hans vänner hörde detta, sökte de 
afråda honom, sägande, att han icke borde gå dit, diir fol
ket ständigt låg i fejd med grannbyarna, ty det skulle kosta 
honom lifvet, och sedan kunde han icke predika. »Om du», 
sade man, »vill förkunna främlingarnes lära, kan du göra 
det här i Fu,tchau, där du icke behöfver utsätta ditt lif 
för någon fara.» ".1\"ej», sade han, )'jag är från Hok-Tschi, 
ang, och dit måste jag gft tillbaka för att säga människorna, 
att Jesus iir deras Frälsare.» Och så drog han dit med 
Guds ord i handen och Kristi kädel< i hjärtat. Öfverallt 
dit han kom ljö-i samma budskap: desus är en Frälsare 
från alla synder, han kan befria äfven dig från din synda
börda; jag vet det, ty han har befria!. mig.» Men nu ut, 
bröto förföljelser af alla slag öf\'er Ling Tschingting, som 

mannen hette. I en by blef han stenad, i en annan kas
tade man smuts på honom, och i en tredje slog man ho, 
nom till blods; men då han var beredd att till och med 
gifva sitt lif för !-Ierren, så Iii! han icke afskräcka sig af 
några lidanclen. T\'ärt om tjänade dessa blott till att öka 
hans ifver att bära det glada budskapet ltt i allt vidare 
kretsar, och många af dem som hörde hans enfaldiga pre
dikan blefvo troende och läto döpa sig. Då uppväcktes 
fiendskapen ibland hedningarna, och man traktade allvarsamt 
efter elen nitiske predikantens lir. Fientligt sinnade männi, 
skor i Hok-Tschiang buro hand på 110nom och öfveriämnade 
honom åt stadens magistrat, inför hvilken man framdrog 
falska anklagelser emot honom, som intygades af falska 
\'ittnen. Den hedniske domaren, som hatade de kristna, 
dömde Ling Tschingting till 200 käpprapp, hvilken grymma 
dom utfördes med barnbmör på den fångnes nakna rygg. 
Halfdöc! fördes han till missionären, och missionsläkaren 
sade med ett sorgset uttryck, att det var tvifvelaktigt, om 
han kunde blit\'a vi,i lir. Hans sönderslagna rygg liknade 
en geleartad massa. :vlissionären gaf honom några tröste, 
språk, hvarpå han svarade: »Lärare ~ denna arma kropp 
lider för ögonbiicket stor smiirta, men mitt hjiirta har stor 
frid. Jesus är mig nära, och jag tänker, att han vil! taga 
mig till sig i himmelen. O, huru jag fröjdar mig att snart 
få gå til! honom.» Det Iycka,ies dock Iiikarens trogna om
sorger att med Guds hjälp föra honom genom krisen, och 
så snart llan kunde Iiimna sjukrummet, gick han åter till 
F-!ok-Tschiang. Hans oför-skräckta återuppträdande väckte 
stort uppseende i staden. Han hade som vanligt sin bibel 
i handen, men då han började läsa, kastade pöbeln stenar 
och ruttna ägg på honom. Då .ingrepo rättstjäname och 
släpade den oförskräckte predikanten i fängelse. Där talade 
han genom gallerfönstret till folket, och då lät magistraten 
lösgifva honom med ele orden: »Låt mannen gå, han är 
till större skada inom än u tom fängelset.» Sedan han 
blifvit lössliippt, predikade han frimodigt och oförhindradt, 
så att många omviinde sig: och slöto sig till församlingen. 
Fj orton år har denne man med välsignelse c\'angcliscrat. 
Diirefter begaf han sig till ön Lam-yet, där han var född. 
)''len där stannade han icke länge. Han blef sjuk, och Iii, 
karen sade honom, att hans tillstitnd \'ar hopplöst. I stor 
svaghet åten'ände han då och försökte arbeta i Tong,hyon. 
Då krafterna sveko honom, så att han icke liingre kunde 
predika stående, samlade han de kristna omkring sig och 
talade med dem i sittande stiillning om Jesu kärlek och 
om hans makt att saliggöra syndare. Då han kiinde sin 
stund nalkas, tog han ett ömt at-sked af sin familj och af 
de kristna bröderna, och sedan han uttalat några förma
nings- och trösteord, insomnade han stilla i den fasta tron 
på sin frälsare, efterlämnande hundratals troende kristna, 
hvilka han hade fått föra till Kristus. 

Ic~e förr en ide utan förr Jesus. 
Af Hudso/l 711yI"07·. 

)'!ånga kineser blifva, när de komma till tron på 
Kristus, mycket älskliga och dyrbara kristna. Jag vill be, 
rätta för eder om en man vid namn Hsi, en man, som hade 
tagit examen vid universitetet och förvärfvat sig en grad. 
Han erhöll för många :\.r sedan ett af evangelierna och sökte 
sedan [[inge efter sanningen, innan ljuset tändes i hans själ. 
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?Ilen så snart ljuset gått upp för honom, begynte han öfver 
allt prdika evangelium. Och denne lärde man blef ett 
medel i Herrens hand till välsignelse för många i sitt land. 
Den kinesiske mandarinen i den stad, där han bodde, bier 
mycket ond, skickade bud på honom och sökte förmå ho
nom till affal!. Men enligt den kinesiska lagen var han 
hindrad att straffa den, som hade tagit en grad vid univer· 
sitetet. »Om du fortsätter att uppträda och predika », sade 
han , »skall jag försöka få dig degraderad, och då är du i 

min hand. Då kan jag straffa dig.» Han anklagade 
honom inför uni\-ersitets kansler. Denne försökte rädda Hsi 
men kunde icke, och slutligen togs graden ifrån honom, 
emedan han icke \'ille bedja till Konfucius. Nu skicl<adc 
mandarinen ånyo bud på honom. När Hsi infann sig, iklädd 
den hvita, \-ackra linneklädnaden, SOI11 de kinesiske lärde 
bära under sommartiden, lät mandarinen misshandla honom 
och slå honom i ansiktet, så att blodet flöt ur hans näsa 
och mun, och hans l<läder blefvo fläckade af blod. På 
detta sätt utskämd sändes han bort. Skammen af denna 
behandling var så stor, att hans hustru, en stolt Konfucii 
tillbedjare, reste bort och nekade att bo tillsammans med 
honom. Först efter några år var hon villig att åter komma 
tillbaka. Hon blef sedermera omvänd och var en stor hjälp 
för sin man i hans arbete. Just som Hsi emellertid skulle 
lämna domsalen, mötte han två af sina vänner. »Hvilken 
dåre du är , som utstår sådana lida nden för en ides skull », 
sade dessa. ),Ack », svarade han, fylld af den Helige" ncte, 
»det är icke för en ides skull utan för cten Frälsare, som 
har dött för mig! » Jesu kärlek flödade öfver i hans hj ä rta. 
Han glömde, att hans ansikte, händer oeh kläder voro ned
t1iiekade af blod. Han g lömde också 11\'ar han var. På 
själfva trappsteget till domsalen upply fte han sina händer 
och predikade evangelium för de människor, som stodo utan· 
för, oeh det med den påföljd , att två personer i samma 
ögonblick och på den platsen blefvo omvända. Vår Fräl
sare har större makt än djäfvulen. Han är i stånd att be
gagna sig äfven af de mest olämpliga tillfällen. Denne man, 
som varit pastor för en församling, hvars medlemmar genom 
honom haf\'a blifvit förda till Herren, har nu ingått i sin 
Herres glädje. Många sörja honom djupt. Bedjen för de 
infödda kristna ~ Bedjen för missionärerna i Kina ~ Decljen 
Gud, att han måtte sända många flera för Kinas skull, för 
Kristi skull ~ ~Iå Gud välsigna eder alla. 

Till missionsfältet. Pastorerna E. J. Norenius och 
K. Hallenclorff jämte fröknarna Berg och Bergholtz, utsända 
::f s\'enska kyrkan för att verka i dess afrikanska mission, 
afreste den 3 april från Southampton, England och anlände 
till Kapstaden den 20 i samma månad. Hum Ij41t/;a äro 
hå. OOKC1l blldoå'l'arllilS jiitter , deras .1'0111 frid jijrkttmla. 

Svenska Missionsförbundet har haft den sorgen 
att åter förlora en duglig och hängifven arbetare, nämligen 
Kongomissionären Gustaf G. Palmer, som alled den 2 april 
il. ångaren Leopold Ville, kort innan denna skulle afgå från 
r.Iatadi till Europa. 

Brödraförsamlingen har under 1896 haft en till
ökning på sina olika missionsfält af omkring 2,000 med
lemmar. 
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