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Jesu .Kristi testa mente.* 
Text: Joh. 17: 24-26. 

H varför hafva vi samlats här denna stund '? 
För att fira ett missionsmöte. Hvad är då hufvud
syftet med hvarje möte sådant som detta? Ingen
ting mindre, än att vi skola få se J esus I.(rzstus. 
Och i själfva verket lyckas ingenting, om vi icke 
få se Jesus Kristus, vår dyre Herre och Frälsare. 
Jag behöfver hafva Jesus för mina ogon den ena 
dagen efter den andra. Och du, käre Guds barn, 
?u ~ehöfver också h~fva Jesus för dina ögon. Har 
Jag Icke Jesus för mma ögon, när jag står ansikte 
mot ansikte med den arme fången, hvad är det d& 
jag ser? Jo, endast en arm brottsling, som lagen 
har dömt på en längre eller kortare tid. :Men om 
jag ser på denne arme med Jesus för mina ögon, 
då ser jag icke blott brottslingen utan 17ledmän
mskan, en som blifvit bestämd af Gud till samma 
arf, samma himmel som jag själf. J a, hvilken. upp
gift, större eller mindre, vi än hafva att fylla, ett 
är visst, 1esus måste vi hafva för våra ögon både 
i våra hem och ute i lifvet, om vi skola vara lyck
liga och blifva till välsignelse. Den missionerande 
församlingen här hemma behöfver hafva Jesus för 
ögonen. Vitra bröder och systrar därute på missions
fältet, de må vara i Kina, Japan, Indien eller Afrika, 
behöfva också. hafva He;ren Jesus för sina ögon. 
Alla behöfva VI Jesus Knstus såsom vårt A och O 
vårt allt i alla. :Må han också denna stund fil träd~ 
oss alla under ögonen, så att vi hvar och en kunna 
säga: ~Jag har sett Jesus, och min själ är frälst 
vorden. JaK har i djupet af mitt hjärta känt den 
glädje, den frid, som världen aldrig kan gifva». 

Den text, vi uppläst. handlar om vär Herres 
och Frälsares, Jesu Kristi, testamente. Han upp
rättade ett sådant den sista natten han lefde här 
nere på jorden. Såsom han hade älskat de sina 
som voro i världen, så älskade han dem intill änden: 
Lärjung.arne voro hans .första tanke, de voro ock 
hans szsta. De lågo på hans hjärta icke som en 
tung och tryckande börda. Han hade tvärt om mot
tagit dem af sin Fader som en dyrbar gäfva för 
hvilken han kunde offra allt. ' 

H vad innehåller då Jesu testamente? Det in
nefattar tve~ne st.ora afdelningar. Den första lyder 
så: "Fader, Jag vdl, att hvarest jag är, där skola ock 
de va:a med mig, som du har gifvit mig ». Denna 
afdelnmg handlar om ingenting mindre än brud
gUlllmen .ijaif, den andra åter handlar om brud
gummens skatier: »att de må se min /zärl/olzef 
som du har gifvit mig". b ' 

För bruden blir ju brudgummen själf det första 
och förnämligaste. Jesus älskade sin brud så inner
ligt, att han offrade allt för hennes skull. Och nu, 
n~r han sitter på majestätets högra hand i himmelen, 
tränar och längtar hans hjärta efter den stund då 
hans på jorden varande brud skall komma hem 
och han får trycka henne till sitt älskande hjärta: 

Jesus, din och min brudgum, har beredt oss 

• Föredrag af pastor A . Hylander vid Svenska Missionens i 
Kina 12:te årsmöte Kristi Himmelsfärdsdag. 

alla ett Izem däruppe i himmelen. En fånge yttrade 
~ör ':lägra dagar sedan till mig: »På jorden har 
J~g Icke något hem och har jag aldrig haft något 
sadant, men, Gud vare tack, i himmelen har jag fått 
~tt hem. » Det finnes mänga, många här nere på 
Jo~de':l' som befinna sig i en lika beklagansvärd 
~tall.mng som denne man, att de icke hafva något 
Jordiskt hem. :Men äfven om så icke är fallet utan 
jag åtnjuter förmånen af att äga ett jordiskt' hem, 
ja, om jag ägde alla palats i denna stad, men icke 
något mer, då vore jag i själfva verket fattigare 
än den nämnde fången. Det är svårt att vara utan 
hem på jorden, men det är tusen gånger svårare 
att vara utan -hem på den andra sidan i eviahetens 
värld. Om jag ägde all världens sitfver o;h guld 
och ädelstenar men icke något mer, vore jag i själfva 
verke.t ingenting annat, när jag dör en gång, än en 
utfattig stackare. Gud vare lof, vi behöfva icke 
vara hemlösa i evighetens värld! Äfven om vi skulle 
blifva utan hem här, har ingenting värre inträffat, 
än hvad som inträffade med vår Herre och Frälsare 
J esus Kristus. Älskade v!!-n, längtar ddt hjärta: 
efter hemmet där ofvan? Ar Jesus Kristus så dyr
bar för ditt hjärta, att världen förstår, att du har 
din högsta skatt icke här nere utan däruppe? Är 
det så, att dina närmaste, dina barn, dina tjänare 
unde: dagens lopp få det intrycket af dig, att du 
af hjärtat älskar Herren Jesus, att du blifvit utta
gen från denna närvarande onda värld och införsatt 
i gemenskap med Jesus Kristus, att du af all din 
själ längtar efter hemmet där ofvan? Det är intet 
g?dt vittnesbö:d,. om dina närmaste måste säga om 
dig, att du bltfvlt världslikställig, förlamad till din 
ande: kall i din umgängelse. Det farligaste är icke 
att sjunka ned från den varmaste ståndpunkten till 
den iskalla, så hemskt detta än är, utan att man 
råkar i.n i det !/umma tillståndet. Om församlingen 

LaodJcea, med hvilken det så gick, bekänner Her
ren Jesus: »Jag skall utspy dig ur min mun>. 
H vad hjälpa alla gärningar, all gudaktighet, om den 
äfven .är så vacker, att det lyster himmelens änglar 
att s~ada ned på den, om jag i mitt hjärta är ljum, 
o~ Jag kommit !ö~~ nära världen med dess farliga 
vasende. Ack, da ar det snart slut med kärlekens 
låga därinne. Må hvar och en af oss lägga handen 
på våra hjärtan och fräga: »Herre. hur är det med 
mig? Du, som .ran~sak~r hjärtan o.~h pröfvar njurar, 
du vet, hvad l - mitt hjärta är. Ar jag verkligen 
lefvande och varm, din lärjunge, din bekännare 
och efterföljare ?» O, huru lätt går det icke. t. o. m. 
medan man sysslar med det heliga, medan man 
beder, läser och hör Guds ord att så att säga kom
ma ut. rå » en allmänning». Vi behöfva därför ligga 
J esu hjärta mycket nära. Du har sett, hur den lilla 
fågel? gör, när han de varma sommardagarna ligger 
dar l sanden. Innan han reser sig upp till flykt, 
skakar han sanden af vingarna. O, må också vi 
s~aka v.ärldsdammet af våra evighetsvingar, så att 
VI verkhgen kunna sträcka ut dem till flykt uppåt 
mot vår brudgum, mot hemmet där ofvan! 

Ja, i himlen hafva vi vår brudgum. Men vi 
hafvc: också hans skatter där. Han beder sin Fader, 
att VI skola få se hans härlighet. H vad denna här



S]NI.ll1S LAND. 

lighet innebär, veta vi icke. Paulus försökte en 
gång skildra den men måste stanna med dessa ord: 
»H vad intet öga sett och intet öra hört och i ingen 
människas hjärta uppstiget är, det har Gud beredt 
åt dem, som honom älska » - åt dig och mig. Vi 
äro således rika, om vi tillhöra vår trofaste Herre 
och Frälsare. Ja, ett sådant testamente ' som detta, 
det har icke ett motstycke i världen. Och detta 
testamente är giltigt befunnet däruppe i himmelen 
hos Gud. Det hvilar på tre väldiga grundstenar. 
Den ena har detta insegel: »Du har älskat mig 
före världens grundläggningt. Den grundstenen går 
ända in i evighetens värld. Och Gud vare l of, att 
testamentet icke har sin grund i något hos mig', ty 
hade det varit sä, skulle vissheten om dess giltig
het lätt hafva kunnat förflyktigas för mig. Men 
nu kunna hvarken djäfvul eller värld göra den sa
ken om intet. Grunden ligger i den djupa kärlek; 
med hvilken Fadern har älskat sin Son. Om allting 
annat skulle brista, håller dock den grunden. 

Den andra grundstenen nämner Herren Jesus, 
när han säger: »Rättfärdige Fader, världen har 
icke känt dig, men dessa hafva känt dig, och 
de hafva trott, att du har sändt mig.» Förr skall 
Gud i himmelen blifva orättfärdig, än det testamente, 
som Herren Jesus har upprättat, varder ogiltigt. 
Afven den grundstenen är fast. 

Och den tredje grundstenen består j Herrens 
Jesu Kristi inneboende med den himmelske Faderns 
kärlek i de sinas hjärtan. Kristus har flyttat in i 
mitt och ditt hjärta, om vi tro på honom. Och, när 
han flyttade dit in, tog han ingenting mindre med 
sig än hela den kärlek, med hvilken Gud af evig
het hade älskat honom. O, huru stort är det då 
icke, att detta testamente är mzlt, att det är ddt! 

Vi veta icke, huru länge det dröjer, innan Jesus 
Kristus, vår brudgum, skall uppenbar varda afhim
melen för att föra sin brud tillbaka dit, på det att 
hon skall fa vara när honom och se hans härlighet. 
Men vi veta, att det icke dröjer så synnerligen länge, 
innan Herren kallar oss i döden. Huru viktigt då, 
när den stunden kommer, att vår hädanfärd får bli 
en resa till hemmet där ofvan! 

Är du i ordning, min vän, är du beredd för 
den sista flyttningen? Kan du verkligen säga: 
»Jag förgäter det till rygga är och sträcker mig efter 
det ofvantil1 är. Jag jagar efter målet »? När den stun
den kommer, då är det slut med all nöd; all jäm
mer, alla tårar härnere i främlingslandet, då har allt 
blifvit nytt. Det kommer en dag, då alla missio
närer både i Kina och andra länder, skola träda fram 
inför sin himmelske brudgum med den bekännelsen: 
Tack, Herre Jesus! Nu hafva vi rikligen fått er
Sättning för allt, hvad vi kostade på under vand
ringen, för alla utgifter af sorg och bedröfvelse, af 
Edande och nöd. Det kommer en dag, då Guds 
folk från alla jordens länder skola samlas, då ki
nesen, hinduen, afrikanen och alla andra komma så
som bärgade kärfvar. Det blir en underbar dag. 
Och en underbar dag skall det blifva äfven för alla 
missionens vänner. Hvad du här har offrat för din 
Herre och Frälsare, det skall du då få tillbaka och 
det med ränta. 

När de)1l1a missionsförsamling' i dag firar sitt 
årsmöte, må den då lyfta sitt hjärta uppåt till sin 
himmelske brudgum och med glädje komma ihåg, 
att det allra minsta, som göres för hans skull, skall 
icke varda olönt. Och må våra missionärer däru te, 
både manliga och kvinnliga, äfven komma ihåg, att 
det icke skall vara förgäfves, att de hafva lämnat 
hem och fosterland och gått ut till de fjärran b o
ende hednafolken med evangeiii budskap. Alla Jesu 
vittnen, som hafva offrat något för sin Herre och 
Mästare, skola då fä lysa såsom stjärnor i evighet. 
J a, Herren Jesus göre oss alla trogna mot den kal
lelse, hvartill han har kallat oss, för sitt dyra namns 
skull! Amen. 

Svenska Missionens i .Kina 12:te 

årsmöte 
firades Kristi Himmelsfärdsdag i kyrkan vid Flora
gatan. Mötet öppnades med afsjungandet af deu 
välkända psalmen: Hela världen fröjdes Herren etc. 

Efter att hafva läst den 98 ' psalmen och bedt 
om Guds välsignelse öfver dagens möte samt om 
den stillhet i allas hjärtan, att Guds Ande kunde 
få verka och förhärliga, hvad Gud gjort för missio
nen, yttrade kommittens ordförande ungefär följande: 

Ater har ett missionsår gått till ända, och S. M. K. 
firar i dag en ny årsfest. D<1 vi blicka tiUbaka på det 
g<1ngna året, måste vi erkänna, att det varit fullt af bevis 
på Herrens trofasthet och med psalmsångarcn må vi säga: 
»Han har kommit ihåg sin nåd och sin trofasthet - för 
hedningarnes ögon har hatt uppenbarat sin r~ittfardighet)} 

- ja, »alla jordens ändar förnimma frälsningen frflI1 vflr 
Gud». - Det ar han, icke vi, som varit trogna i ar
betet, det är han, som »vunnit seger med sitt högra hand 
och med sin heliga arm ». 

H vad som denna morgon fyller mitt hjärta och - jag 
är viss (tirom - äfven allas hjartan, som älska vär mission, 
är ett behof af tacksägelse för Guds trofasthe t under den 
gångna tiden, ett behof af förödmjukelse äfver vår egen 
brist i arbetet och slutligen en viss förhoppning för fram
tiden - jag skulle därför vilja inleda vårt möte i dag 
med att uttala ett tacksägelsens, ett förödmjukelsens och 
ett framtidens ord. 

Under det förflutna missionsåret har Herren bevarat 
alla vära arbetare, icke ett hår har krökts på deras huf
vuden, uaktadt tiderna varit oroliga i Kina. Herren har 
Mven försedt med medel, och arbetet i evangelium har 
varit mera framgångsrikt än förut, särskildt hvad provinsen 
H onan betraffar. 

Låt mig omnämna nflgra ffi sithor. Förutom de 6 
hufvudstationerna, där missionen sedan någon tid tillbaka 
arbetat, finnas nu äfven 5 utstationer, hvaraf 2 i Honan; 
antalet Wrsamlingsmedlemmar har uncler flret ökats med 
53 nydöpta, . så att hela antalet nu är I 10, hvarjämte 
finnas omkring 200 sökare; vidare hafva vi 7 skolor och 
8 opiul11sasyler. Men vi skola ej blott se på det lilla 
fält, S. M. K. arbetar pfl, utan sträcka ut vår . blick öfver 
hela Kina. År 1890 arbetade diir 42 missionssällskap 
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med 1,300 missionärer - församlingarnes antal var 522 

med 37,287 medlemmar; nu verka i Kina 54 missions
sällskap, de hafva 500 stationer, 2,000 utstationer, 3,000 

missionarer, 5,000 infödda medhjiilpare, omkring 100,000 

församlingsmedlemmar, 1,770 skolor med 30,000 lärjungar 
samt 105 högre undervisningsanstalter med 4,285 studenter. 

Vi se sftledes att evallgelillln gflr segrande framåt i 
Kina, och vi hafva stora skal att med psalmsfll1garen säga: 
»Prisen Herren med harpa och med sångens ljud 
fröjdens för konungens, Herrens, ansikte. - »Han har 
kommit ihflg sin nåd och sin trofasthet; alla jonlens ändar 
förnimma frälsningen fran vlir Gud.» 

Kina är likväl, som vi veta, ett stort och talrikt be
folkad t land, och arven om vi taga sum man af de 3,000 

missionärerna och 5,000 infödda medhjälparne, så fa vi 
ej mer än I a rbetare på 5 I ,000 sjiilar. Hum litet iir 
då icke i själfva verket gjordt, och tänka vi Sfl pit all lien 
brist med afseende på missionsarbetet, hvilken vidlitder oss, 
då måste vi ödmjuka oss inför vår Gud och mell den 
gamle Jakob säga: :tJag är [ör ringa till all den nåd och 
all den trohet, som du ha r visat din tjänare, ty jag hade 
icke mera än denna stä f, då jag gick öfver denna 
Jordan, och nu har 'jag blifvit till två higer.» 

Till sist ville jag fä säga eder ett framtidens ord, 
hvilket jag önskar fä lämna åt hvarje missionens vän såsom 
ett motto för det ingångna nya missionsaret - det står 
att läsa i Joh. 9: 4: »Jag måste verka hans verk, som 
har sändt mig, medan dagen är; llattm kommer, då ingen 
kan verka.» I Herrens J esn hela lif på jorden uppen
barar sig ett den gudomliga kärlekens »måste». Redan vid 
I 2 års ålder höra vi honom sHga till för:lldrarna, som 
sörjande sökt honom: »Vissten I icke, att i det min Fader 
tillhör, måste jag vara» (vår bibel har »bön i st. för 
».måste», men det är i grundtexten samma ord, som i 
Joh. 9: 4 är Nversatt med »milste »). Då innevånarne i 
Kapernaum vilja hålla honom kvar, är hans svar endast: 
»Äfven för de andr~ städerna mäste jag predika evan
gelium om Guds rike». Då han från Judeen återvänder 
till Galileen, måste han gå genom Samarien; och människo
sonen måste upphöjas likasom l\'Ioses upphöjde ormen i 
öknen; »han måste gä till Jerusalem och lida mycket»; 
ja, han »måste verka dens verk, som hade sändt honom». 
Det var den oändliga kärlekens tvingande makt, som 
bragte . honom ned till vår jord utblottad i en tjänares 
skepelse oeh sedan förde honom upp på Golgatas kors 
för min och eder skull. - Månne icke vi, missionsvänner, 
behöfva delta gudomliga måste inristad t i vära hjärtan, sit 
att vi under hela detta nya missionsår icke kunna annat 
än s;iga: J ag måste verka hans verk, medan dagen är. 
Herren Jesus betraktade sitt jordiska lif blott som en 
enda kort arbetsdag, därför sade han, »medan dagen än). 
Och huru angelägen .han var att begagna hvarje stund 
af denna dag för att utföra Faderns verk, det förstå vi, 
dit vi påminna oss, huru Mar!ms (3: 20; 6.: 3 I) tvenne 
gånger berättar, att »de icke ens hade tid till att äta'). 
Och alla de gärningar Jesus gjorde, dem hade Fadern 
förut bestämt och beredt, som vi finna af J oh. 5: 36, 
och de utfördes sft att säga i en alltmer växande skala, 
den ena ' gärningen större än den andra, såsom han själf 
intygar, då han säger: ),Fadern älskar Sonen och visar 
honom allt, hvad han själf gör, och han skall visa honom 
större verk än dessa». iVIånne det nu icke bör vara 
samma förhitlbnde med oss, om vi äro »skapade i Kristus 

J esus», i den andra Adam, ty då sager ju aposteln Paulus 
i Efes. 2: TO, att Gud har beredt de gärningar, i hvilka 
vi skola vandra, och Herren Jesus sjiilf ger det outSägligt 
harliga löftet: »Den, som tror pfl mig, äfven han skall 
göra de gärningar, som jag gör; och större verk än dessa 
skall han göra, ty jag går till Fadern». Ja, afven vi få 
träda in i beredlla gärningar, som, i den män vi förblifva 
trogna, skola blifva större och större, mätta med helge
domens mätt. 

Men det är härvid att marlw den ställning, Herren 
Jesus intog till Fadern, d[l han sade: »Jag måste verken 
- ty uncler allt sitt verkande gjorde Jesus ingenting af 
sig själf. »Fadern», s:iger han, "som förblifver i mig, han 
gör själf gärningarna». "Sonen kan intet göra af sig 
själ f, utan hvad han ser Fadern göra.» l\H1.nne icke or
saken till att i verkligheten sä litet ännu blifvit gjordt för 
missionen, sil. smit g~irningar hittills utförda, ilr den, att 
vi söka arbeta för Gud i st. för att låta Gud arbeta 
gellom oss, ty, om han Själf alltid /inge utföra gärningarna, 
då skulle för visso stora ting göras i Kina, och hans löfte 
för den troende: »större verk .än dessa skall han göra, ty 
jag går till Fadern», förverkligas för oss, missionsvänner. 
- J eSllS har gått till Fadern, och denna dag påminner 
oss om, huru han vid Betania upplyfte sina genomborrade 
hander ärver sina liirjungar och viilsignade dem. - Måtte 
denna himmelfärdsdag bringa mycket af denna Jesu Kristi 
välsignelse Nver vär mission, ja, öfver allt verkligt missions
arbete, och må vårt motto för det nya året städse vara: 
Jag måste verka hans verk, medan dagen är, natten kom
mer, då ingen kan verka - Amen. 

Efter en sitng föredrog sekreteraren följande 

Redogörelse öfVer "Svenska Jv1issionens i Kina" 
verksamhet under arbetsåret 1898. 

Herre, nttn Gud är du. Jag' vzt/ przsa dig, 
jag vill lo/sjunga ddt namn, ty du har gjort under. 
Dz·na rådslag Jrån Jordo1tl äro sanrifärdzg-a odz tro

Jas/a. Es. 25: I. 

Som inledningsord till redogörelsen för Svenska 
Missionens i Kina verksamhet under sistlidna arbets
år synes detta ord särskildt lämpligt, ty Herren har 
därunder på ett rikare sätt välsignat arbetet än 
under något föregående är. Han har gjort under, 
och han har vilrdat missionärerna ute på fältet och 
oss här hemma i öfverensstämmelse med sina sann
färdiga och trofasta rådslag från fordom. Visserligen 
hafva vi skäl att »fröjdas inför Herren», att »jubla 
inför ..vår frälsnings klippa». Pti. 95: I. 

Ofver de olika verksamhetsgrenarna har Her
rens rika välsignelse hvilat, och missionärerna hafva 
bilde på stationerna och under sina resor blifvit 
beskyddade, så att ej ett hår krökts på deras huf
vuden. ehuru det ofta varit oroligt i Kina. 

Ordets förkunnelse har burit rik frukt. Nästan 
hvarje post från Kina har medfört underrättelser om 
själar, med hvilka Herren har gjort under. Många 
hafva anmält sig att erhålla undervisning, och flere 
hafva upptagits i församlingarna. Där ./öllo många 
slagna, emedan strzden var af Gud. I Kr. 5: 22. 

Sålunda hafva dop ägt rum på alla stationerna, och 
inalles hafva 53 personer där blifvit döpta. Dess
utom hafva i Hotsin, en engelsk station, som bro 
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Bergling förestått under 3 års tid, ytterligare 14 
dop skett. 

Må Herren bevara och fullkomna alla dessa 
själar, vunna genom evangelium, så att de en dag 
för oss missionsvänner må stå såsom segertecken 
på att arbetet i Herren icke är fåfängt! · 

Och härmed vilja vi nu öfvergå till den när
mare redogörelsen för verksamheten på missionsfältet, 
hvilken missionär August Berg afgifvit, och sedan 
äfven med några ord beröra hemarbetet. 

a) Verksamheten på missionsfältet. 

»Dock skall töcknet icke stanna ö/zler det land, livar
ö/ver det l'arit llOpträngdt. Liksom den förra tiden /ör
aktade Sebulons land och lVajtalis land, så skall den kom
mande tiden ära vägen tttmed s/ön på denna sidall om 
Jordat?, ludna/olkens Caliled.» Es. 9: I. 

Som missionsfält betraktadt har Kina alltför länge 
varit ett »förc!ldadt Sebuloll ». Den stränga afsöndring, 
landet under årtusenden vetat att iakttaga från andra 
nationer, dess förakt för allt »utländskt» (afven religion) 
och dessutom en hos många kristna förefintlig antipati 
mot kinesen hafva ju bidragit härtill. 

:Mörkret har varit och är ännu i sanning stort, men 
vi, som nu lefva, m, Herren till pris, bevittna, att det ej 
skall stanna öfver Kinas 300 millioner. 

Bladet har vändt sig. Kina som missionsfält betrak
tas ej längre som ett fåfangt företag. Af den »handfull 
säd », som utsåddes i början af detta århundrade, har nu 
blifvit en skörd, »som skälfver likt skogen på Libanons 
topp». 

Då vi nu gå att afIägga en redogörelse för verk
samhetsåret r 898, sker detta under djup k'lcksamhets
känsla till Herren, som i nåd hållit sin hand öfver oss, 
som »välsignat huset, hvaruppå vi bygga», och som i kär
lek uppfyllt alla våra behof. 

Under ett för Kina i politiskt afseende mörkt år 
ha vi, lwar och en pli sin plats, i lugn och ro fatt såväl 
skörda forna dagars utsäde som ock ulbära nytt. 

Vid årets slut utgjordes församlingsmedlemmarnes an
tal pä alla stationerna af 110 och antalet forskare, d. v. s. 
sådana, som begärt att fä genom dopet upptagas i fUr
samlingens gemenskap, omkring 200. Bland dessa senare . 
komma ju dock åtskilliga att utgallras. 

Vårt för r I är tillbaka sedan päbörjade arbete, som 
ända hittills utgjort ett banbrytningsarbete, börjar nu bära 
frukt, och på nägra platser har det t. o. m. hunnit den 
stadga, att det utvecklar sig så att säga på egen hand, 
ty i Kina gäller i sanning den regeln, att Jesus först fin
ner Filippus, som sedan i sin ordning finner Natanael. 

Vi vilja nu redogöra för arbetet på hvarje station 
särskild t, begynnande med provinsen Shmz-si och stationen 

Uin-ch'eng. 
Verksamheten här har bedrifvits af Erik och Anna 

Folke, Axel och Anna Hahne, som haft församlingsvår
den om hand, Hugo Linder, Emma Andersson och Maria 
Pettersson. 

Predikan har hällits hvarje söndag i missionsstatio
nens kapell och under största delen af året i ett s11.r- . 
skild t gatukapell, som förestås af C'llao Om-t'at·. Dess
utom hafva evangelisterna C'hang C'htlz-ha1Ig, Li HOllg

el/aug och bibelkvinnan JJlfa (den senare under oktober
december månader) bidragit med predikan och husbesök. 

r juli månad höll E. Folke en bibelkurs i P 'u-cheo
fu-distriktet och i november mänad Axel Hahne ett pre
dikant- och evangelistmöte i Din-ch'eng, hvartdera besökt 
af omkring 15 deltagare. 

Coss-skolau, under ledning af läraren Jlfa, har fort
gätt med 9 elever. 

Opiumasylerua för man och . kvinnor, under Hugo 
Linders och Anna Halmes ledning, hafva varit besökta 
af 23 patie n ter. 

Tvenne bokförsäljare hafva under största delen af 
året varit sysselsatta i distriktet och försålt böcker för sam
manlagdt omkring 60 kr. Läkareverksamheten, som tid
tals varit ganska omfattande, har ombesörjts af Hugo 
Linder. U nder aret hafva tvenne större möten hfLllits 
och tre personer (2 män och I kvinna) genom dopet 
upptagits i församlingen. 

Vid årets slut utgjordes församlingsmedlemmarnas an
tal af 4 I personer, 2 I man och 20 kvinnor. Forskarnes 
antal belöpte sig till 60 a 70. 

r församlingskassan har insamlats t;:els 13 : 29. 
Systrarna Emma Andersson och Maria Pettersson, 

som varit Anna Hahne behjälpliga med kvinnoarbetet i 
staden och på landet, hafva dessutom periodvis företagit 
längre besök till Ho-nan-provinsen. r höstas hade vi glädjen 
fä välkomna våra norska systrar Christine Angvik och Lina 
Holth och nägra mflllader senare fröken Ragnhild Hatt· 
rem, äfven från broderlandet. De hafva nu öfvertagit 
kvinnoarbetet, och våra förut omnämnda systrar, som tillika 
arbetat i Ho-nan, hafva blifvit i tillfälle att mera helt 
ägna sig åt den provinsen. 

Fltckskolmz, under Frida Prytz' ledning, förflyttades 
på vären till Hai-cheo med anledning af syskonen Tjäders 
hemresa. 

Carl Blom, som sköter arbetet i Ho-nan, har ock 
sin bostad i Din-ch'eng, hvarför hans hjälp vid arbetet 
därstädes flitigt tagits i anspråk. 

Hai-cheo. 

Efter syskonen Henrik och Hilma Tjäders hemresa 
i februari månad öfvertogs arbetet härstädes af Frida 
Prytz och Agnes Forssberg, hvmjämte, såsom nyss namndes, 
jiickskola1z i Uin-ch'eng förflyttades hit, och har antalet 
elever i densamma under vårterminen utgjort ro och un
der höstterminen 6. Den kinesiska larareri Challg har 
jämte Frida Prytz skött undervisningen. Församlingsmed
lemrnarnasantal utgjorde den 3 r :sta december 15, däraf 
7 i Hai-c\leo och 8 i Pu'-cheo. U nder året döpta: 5 
män och r kvinna. Ett stormöte har hållits, dä ofvan
nämnda personer döptes. Som dopkandidater äro 17 män 
och 2 kvinnor upptagna. 

Böcker ha sålts i distriktet för omkring 25 hels 
(omkring 63 kr.). 

Predikningar ha hvarje söndag hållits i kapellet och 
en söndag i månaden i staden P'u-cheo-fu. Dessutom ha 
resor gjorts i distriktet och flera familjer i staden besökts. 

Den rikt begåfvade, nitiske evangelisten har f. n. 
uteslutits från deltagande i H. h. nattvard på grund af hög
mod och girighet, som förled t honol11- till sådana hand
lingars begående, som gjorde, att han ej längre kunde 
användas i missionens tjänst. Trons bön och kärleksfull 
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behandling skall förm1\. upprätta honom och ätergifva, ho
nom åt missionen. Jakob S: 19, 20. 

Mei-ti-ch'en. 

I denna lilla köping, belägen 40 Ii från Hai-cheo och 
skild från densamma genom en bergskedja, har syster 
Fredrika Hallin haft sin verksamhet. I december 1897 
iörhyrdes nytt hus, och så fort detsamma hunnit blifva 
någorlunda iordningställdt, öppnades opiumasylverksamhet 

. för så väl män som kvinnor. Tilloppet till denna asyl blef 
:så stort, att under en lång tid patienternas antal uppgick 
till 30 ~l 40 på en gang. j\,'Ied en hednisk kock, en 
sjuk evangelist och ej mindre än sex ombyten af med
hjälpare p1\.. några mhader var det ingen lätt sak att 
:sköta verksamheten, men allt gick väl. Flera af patien
terna blefvo intresserade i evangelium, och, då sedermera 
rnånadsmöten anordnades för f. d. patienter, infunno sig 
flere af dem. I juli månad hölls en veckas bibel kurs för 
de mera intresserade, och i september kunde förstlingsfruk
ten från detta distrikt, 4 män, genom dopet upptagas i 
församlingen. 

En flickskola med S elever har äfven under äret pågått. 
Längre missionsresor hafva måst installas, till följd 

af att evangelisten varit klen till hälsan. Endast en så
dan har företagits, nämligen i maj till Ho-nan, dfl f. d. 
opiumpatienter besöktes. 

I september reste syster Fredrika Hallin hem till 
Sverige för att efter 9 års arbete erhålla välbehöflig. 
hvila. Evangelisten Liu ts'Um-1't1l, som nu är återställd, 
har nägra månader ensam skött arbetet, men, sedan syst
rarna Emma Andersson och Maria Pettersson flyttat dit 
för att samtidigt kunna därifrån sköta arbetet i Ho-nan, 
har han ånyo erhållit hjälp och ledning. 

Systrarna Anna Janzon och Ebba Buren hafva ar
betat på denna station. I maj månad hade de glädjen 
att fil. välkomna systrarna Mina Svensson och Naemi 
Sjöberg. 

Verksamheten har pågått som vanligt med predik
ningar, resor, husbesök, skol- och opiumaiylverksamhet. 

Evangelisten Oeh Sheng-lt"n är till belåtenhet och 
uppmuntran, likasIi bibelkvinnan Pi, som under sista half
året äfven fått tjänstgöra som »skolmosten, ehuru hon, 
da hon först kom i beröring med oss, ej kände till ett enda 
:skriftecken. Nu får hon lära 7 små flickor, hvad de ej 
känna till, och, ehuru de ju längre fram kräfva en riktig 
lärare, är hon dock f. n. fullt tillräcklig för' deras 
behof. 

Goss-skola1l, under läraren Uei's ledning, har varit 
besökt af 13 elever. 

Opiumasyler hafva varit verksamhet på tvenne 
ställen, i I-shl och i den 60 Ii därifrån belagna staden 
Uan-ts'ue1l. Pä den förra platsen har antalet patienter 
uppgått till 20, pli den senare till 10. 

Tvenne stormöten och en bibel kurs för män hafva 
hällits. 

U nder liret äro 4 män och I kvinna döpta och 
som forskare i läran antecknade 22 personer. 

I församlingskassan har insamlats t~ls 10: 60. 

* * * 

I provinsm Shen-si kunna vi nu glädja oss åt 
att hafva trenne i fullt skick befintliga stationer: T'ong-cheo-fu 
och I:laJl-c/t'mg samt en utstatioll: Uei-nan. 

Tong-cheo-fu. 

Vid lirets bÖljan utgjordes personalen på stationen 
af August och Augusta Berg, Teodor och Sekine Sand
berg, Anna Eriksson och Emilia Sandberg. På hösten 
anlande systrarna Sigrid Engström och Nanna Fogelklou 
samt broder Gustaf Adolf Stålhammar. Teodor och Se
kine Sandberg nödgades af hälsoskäl att resa till hemlan
det i september månad, och Emilia Sandberg förflyttades 
till Han-ch'eng. Alltsedan missionen kom i besittning af 
eget hus, har arbetet i staden och på landet tilltagit i 
omfang och stadga. 

Förutom de sedvanliga söndagsgudstjänsterna hafva 
följande arbetsmetoder användts. 

Opiumasylsverksamhet. Under [lrets lopp hafva om
kring So patienter genomgittt densamma och flera af dem 
blifvi t fa ttade af sanningen. 

Flickskola, under AugustaBergs ledning och med 
tillhjälp af läraren Fann, har öppnats och varit besökt 
af 5 elever. 

Bokspridare till ett antal af 2 och tidtals 4 hafva 
varit anställda och försålt böcker för tillsammanlagdt 
omkring 2 5 t~ls. U nder året har en bibelklass för m~in 

hållits och ett stormöte, vid hvilket senare 4 män genom 
dopet upptogos i församlingen. 

Omkring 10 forskare äro antecknade till upptagning 
i församlingen. I församlingskassan har insamlats 18,600 
cash. 

Läkareverksamhet har lUlder året bedrifvits i likher 
med hvad förut varit brukligt. 

I Oei-nan, utstation till T'ong-cheo-fu, ha periodiska 
besök gjorts, men arbetet därstädes kräfver f0r att kunna 
med kraft bedrifvas, att missionen kommer i besittning af 
lämplig bostad, sft att personer ständigt kunna vistas där. 

Församlingsmedlemmarnes antal på båda stationerna 
uppgår till IS. 

Han-ch'eng. 
Har har missionen nu under ett års tid mtt i ostörd 

ro bedrifva verksamhet, sedan den efter många svilrigheter 
lyckades komma i besittning af hus. 

Arbetspersonalen har utgjorts af Robert och Dagny 
Bergling, Emilia uur och senare Hulda Annerlöf och 
Emilia Sandberg. 

Evangelisten Ch'eng har varit behjälplig i arbetet [jJven
som opiumasylförestitndaren Ting. 

Marknader i distriktet hafva flitigt besökts och ej 
sit liten uppmuntran rönts i arbetet. Särskildt gäller detta 
Iong-/zo-distriktet. 

Omkring 60 opiumpatimter hafva genomgått asylen. 
Ett stormöte har under året hållits, då 2 kvinnor 

* 


och I I män döptes. 
Som for~kare i läran äro antecknade omkring 30 

personer. 

* * 
I provinsen H o-nan är ännu ingen missionär bosatt 

för beständigt, utan bedrifves verksamheten från Shan-si 
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genom periodisl{a besök. Tvenne städer, Sin-llgan och 
Youg-niug, äro centra för verksamheten. 

Sin-ngan. 
Här hyr missionen ett mindre hus, och som evange

list har under äret användts e/Ii Um-hsioll och som bibel. 
kvinna, utan aflöning, han hustru. Forskare i laran äro 
7 till nntalet. Böcker ha sälts för omkring 1,000 cash. 

Yong-ning. 

I en by benämnd Yallg-p'o finnes en opiumasyl~ 
som under firet haft omkring ID patienter. Tvenne stor
möten hafva under firet hallits, hvaraf ett i sammanhang 
med katekumenundervisning. 

Under äret döpta: 16 personer, (9 m~in och 7 kvinnor). 
Forskare 20. Böcker salda för omkring 2 ~l 3,000 cash. 

Som förut nämnts, hafva Carl Blom, Emma Andersson 
och Maria Pettersson företagit resor och längre tid vistats 
i denna provins. 

Vårt hopp är att snart arven Mir kunna f'.l regel
bunden och ordnad verksamhet. 

:;:* 

Vår redogörelse ar nu slut, och vi påminnas om 
orden: »Allt hvad V~· hafva uträttat, det har dit gjort för 
oss, O Herre!» Fel och brister i arbetet äro förlåtna af 
honom, som icke besUindigt går till rätta, och oss till
kommer det blott att säga: "Icke oss, ·Herre, icke oss, 
utan 1\.t ditt namn gif äran för din nåds, för din !'<annings 
skull». Ps. I 15: I. AUl{ust Berg. 

b) Hemarbetet. 
Detta har fortgått i likhet med föregii.ende fir. Års

mötet hölls Kristi Himmelsfärdsdag och det vanliga höst
mötet den sista söndagen i september. Bönemöten harva 
hållits under höst- och v1\.rterminerna, och hafva manga 
innerliga böner blifvit uppsända till Gud för Kina. Vi 
äro mycket tacksamma mot Herren för den bönegemen
skap, som vi fäu hafva med missionens vänner. De ro
pade till .lIen·m, och hall bönllörde dem, emedall dc för
tröstade p/1 hOllom. (I Kr. 5: 20.) 

Bröderna Holmgrm, Rim/lau och Tjäder hafva gjort 
flere resor i landsorten för att sprida kunskap om missionen 
och väcka intresse för densamma. Mycken kärlek frän 
missions vännernas sida har därunder kommit dem till del. 
Intresset för Kinas evangelisering är, Gud vme lof, i stän
dig tillväxt. Följande platser hafva besökts: 

Alingsås, Askeby, Baggetorp, Bankhult, Björl_linge, 
Björkvik, Bockara, Boda, Boxholm, Eken~"\s, Eksjö, Erentuna, 
Gamleby, Gefle, Glemmingebro, Gnesta, Gransbo, Grin
derum, Göteborg, Helsingborg, Hofdala, Huskvarna, H vet
landa, Högsby, Jönköping, Kalmar, Kanalen, Karlshamn, 
Karlskrona, Kila, Klämna, Kristdala, Kristianstad, Lands
krona, Leksand, Linköping, Malmb~ick, Malmö, Mariestad, 
Mellby, Mora, Misterhult, Mullsjö, Mörlunda, Norrköping, 
Nlissjö, Ock e, Oskarshamn, Rättvik, Skattungebyn, Skärkind, . 
Sköfde, Svedala, Säter, Söderköping, Throndhjem, Tranfis, 
Trelleborg, Upsala, Vika Stralld, "Vimmerby, Virå, Värna
näs, Ystad, Öfverum, Östersund. 

»Dct varder sådt i svagltet, det uppst/1r i kraft.» 
(I Kor. IS: 42.) 

Såsom ombud och medarbetare för Guds verk i Kina 
harva under året flera nya bräder vunnits, näml. Kapten 
r. Bratt , och Godsagaren Axel Dickson, Göteborg, Inspek
tor S. Kjörling, l\iisterhult, Folskollärarne J. O. Ahlborg, 
Klamna, och Alb. Lingström, . Öfverum, Landtbrukaren 
L. A. Jakobsson, Bockara och Kontraktsprosten C. Meurling, 
Kristdala. 

Tvenne systrar harva anmält sig villiga att utgå tm 
Kina och antagits sfisom kandidater. Under året hafva 
5 af vära syskon återvänclt frfm missionsfältet till hem
landet för någon tids hvila, nämligen C. H. Tjäder med 
fru, T . Sandberg med fru och Fredrika Hallin. ::VIå 
missionens vanner icke glömma dessa i förbön, bedjande 
att Herren rikligen må sä välsigna och starka dem tilt 
ande, själ och kropp, alt de snart kunna återv~inda till 
fältet och l~pptaga arbetet med förnyade krafter. 

Anda Ilithi/ills Itar Herren Itttlpz·t oss. (I Sam. 7: I 2.) 

K01llmit/een för Sv. 1I1issio1lC1l i I(illa. 

Direkto·r F. T. Olsson uppläste 

Revisionsberättelsen. 
Undertecknade, utsedda af de i landsorten varande omkring 

åttio ombuden för »Svenska Missionen i Kina> att granska denna 
missions räkenskaper för är 1898, få, efter att hafva fullgjort detta 
uppdrag, dllröfver afgifva följande beriitt('lse: 

Missionens inkomster och utgifter under det gängna året hafya 
utgjort: 

Inkomster: 

Behållning friln 1897: 
På bank innestående ____________.._. _______ _ 1.53 I: 24 
Kontant i kassan . _________ ___ . _________ . . __ 63: 32 1·594: 56 

Gåfvomedel: 
Till Allmiinna missionsfondcn __ . __ .___ . ___ 33.938: 70 

)} Husfonden ________ ._. _________ . __ . __.. __ 2°7:
Bokfonclen ______________ .______ . _______ _ 145 : 43 

» Slwlfonclen · _._. ________________ .______ 983: 4 2 


Fonden för infödda arbetare ______ _ 1.290: 

Medicinfonclen ________________________ 
 145: 04 
Biblioteksfonden ______ .. __________ . __ 50: 75 
Fonden för evangelisters utbildning 2.000: 38.760: 3<J. 

» , Missionärerna privat ________ .________ 1.190: 38
~äntemedel ___________________ __._. _______ 39: 3Z 

------------~~~ 
Summa Kronor 41.584: 6~ 

Utgifter: 
Utsänd t till Shanghi: 

Till missionärernas underhilli och resor 28.5 28: 83 
» Husfonclen _____ ._________ ._______ . __ _ 782: 
» Bokfonden ._. _________ ._. ______ o ______ _ 238: 93

Till Skol fonden ________ .. ____ o _ 2-4 21: 54 

Fonden för infödda arbetare _______ _ 
 1.480: 
Medicin fonden ______________ .________ _ 124: 50 

• Biblioteksfonden _______ ._. ___________ 47: 40 
:::-<öclhjälpsfonden ._. __ o _________ __ • 3 I: 

Fonden för evangelisters utbildning 2.000: 
 35.654: 20 

» :Missionärerna privat _____. __ . ________ _ 1. 185: 38
» 	 :Missionärskandidaters resor och UD-


derhåll i Eugland . _____ .__________ . 
 1,19 2 : OZ 

Transport Kr. 38.03 I: 60 
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Transport 38.03 I: 60 

Omkostnader: 
Sekreterarens lön _ _____________ . __ ._____ _ 2.100: 
Hyra för expeditionen . ___________________ _ 200: 
Resekostnader ___________________.._______ _ 456: 16
Porto och telefon ________________________ _ 3 12: 23
Skrifmaterialicr m. m. __________________ _ 76: 53 
Annonser, trycksaker m. m. ___ __________ _ 253: l I 3.398: 03 

Behållning till 1899: 
pr, bank innestående ____________ ~ ________ __ 
l{.on tant i kassan _______________________ _ 

Summa Kronor 

Tillgångar 
den 3 I December 1898. 

l hemlandet: 
Böcker och inventarier __. _______________ _ 234: 68 
I bank innestående . _____________________ _ 39: 32 
Kontant i kassan _______________. __________ I IS: 65 

l Kina: 
Ett hus i Uin-clH~ng _______________________ 4.000: 

• Hai-cheo-fu _______ ._________ ____ 2.000: 
» Tong'cheo-fll --------___ ---__ ___ 7.000: 13.000: 

-..:=====--~~:..-
Summa Kronor 13.389: 65 

Skuld~r: 
Inga.• 

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer hafva befunnits 
uti utmärkt god ordning, och, då under revisionen ingen anledning 
till anmärkning förekommit, m vi tillstyrka att ansvarsfrihet för 
förvaltningen af missionens medel under 1898 varder kommitten 
beviljad. 

Stockholm den 27 April 1899. 

F. T. Olsson, Fritz ECRert Carl Boberg, 
Direktör. Arkitekt. Redaktör. 

* * * 
Efter ännu en silI1g höll pastor A. Hylander före

drag öfver dagens högmassotext, hvilket i sammandrag 
iltergifves å sid. 52, och harrned afslöts förmiddagens för
handlingar. 

* 
Ett 40-tal missionsvänner samlades på Hushållsskolan, 

15 Jakobsbergsgatan, tiJJ gemensam middag, hvilken fort
gick uncler hjärtliga samtal och en broderlig gemenskap. 
Efterftt sjöngs n5gra sånger och Fru Hilma Tjiider be
rättade några rörande drag ur sin erfarenhet fr5n arbetet 
bland kvinnorna. Sammanvaron afslutades med ett litet 
bönemöte. 

* *' 
KL 6 e. m. samlades man åter i kyrkan, då, sedan 

vice ordföranden inledt med bön och uppläst en Davids 
psalm, Doktor Karl Fries höll föredrag och Missionär 
Tjäder och Fröken F. Hallin berättade från missionsfältet. 

Doktor Fries talade öfver följande ord ur 5 Mos. 
33: 23: Och om lVajtalt' sade hon: )v1å lVaftali, rik på 
nåd oc!/ fitll af Herrens vå'lsignelse, lit väster och söder 
strå"cka sina å"g01'! 

Vi skola ä tergifva detta föredrag i förKortad form i 
nästa nr. 

Missionär 7}å"der utgick frän lVIatt. 20: 1-4. 

De 12 g5.ngna ären, som Sv. K. M. arbetat, hafva 
gifvit nya bevis på Herrens trofasthet. Herren har varit 
en eldsmur omkring oss och P~l allt sätt omhuldat oss, 
men huru ringa, huru obetydligt har icke vårt arbete varit. 
Dock har det icke varit f Mängt. Vi hafva nu I 10 döpta, och 
af dessa döptes halfva antalet förra äret. Smedes behöf-· 
des 10 år för att inbärga lika mycket, som Herren gifvit 
under sista · året. Detta gifver oss goda förhoppningar 
för framtiden. Men då så ytterst fä missionärer finnas i 
förhällande till folkmangden, så behöfves sä väl den upp
maningen: »Gän ock I uti vingården ». 

För att verka Herrens verk behöfva vi för det för,ta 
hänfiirelse, men o, huru litet. hänförelse finnes det icke 
bland oss för missionssaken. Huru litet af denna heliga 
eld brinner icke inom oss. 

Vi behöfva för det andra djärfhet för vingårclsarbetet, 
ett himmelskt mod, som kan bryta sig igenom de svå
righeter, som uppresa sig mot oss, då vi vilja lyda mis~ 
sionsbudet. 

För det tredje behöfves ihärdighet. Må vi utbedja 
oss denna himmelska gåfva af vår :i\'Iästare. Innan det 
kan blifva rik skönj, mäste det vara ett flitigt utsäde. 

Syster Fredrika Hallin berättade: 
En dag - jag tror det var på våren 1893 - fick 

jag ett bref från en v~in i Stockholm, som skref, att några 
vänner ville underhålla två bibel kvinnor, och hon skref 
flera sköna bibelspråk, som hon ville, att jag skulle gifva 
dem. iV1en vi hafva ju inga bibelkvinnor ännu, tänkte 
jag. J ust i detsamma inträdde fru p'z· och fru JlIfa ge
nom dörren, Det är nog dessa tvä, tänkte jag då men 
sade ingenting till dem, ty de voro ej ännu döpta. 
Denna tanke förverkligades. Dessa två hafva nu under 
flere är verkat som bibelkvinnor ; fru Ma har under ett 
par är arbetat i T'ong-cheo-fu men är nu flyttad tillbaka 
till Uin-ch'eng, och fru P'i hj~ilper systrarna i I-sJu". 

.Fru P'i är omkring 60 år. Hon har ett värdigt, 
aktningsbjudande yttre men ser något dyster ut. Hennes 
för~ildrar och svärföräldrar voro länge sedan döda, då vi 
lärde kanna henne, och hon hade då varit änka i flere 
år. Hon hade ett eget treAigt hem och ingen, som grä
lade med henne och stred om väldet. Hon var snarare 
förmögen än faltig, så att man med skäl kunde tycka, att 
hon var en af Kinas lyckligt lottade kvinnor. Icke heller 
hade hon mfll1ga att arbeta för, ty hennes barn hade 
dött, då de voro små, utom en dotter, som lefde. :Men 
denna dotter var en ständig orsak till sorg för henne, ty 
hon led af fallandesot och var ej riktigt klok. Hon var 
omkring 20 eller 25 år, dä vi larde känna henne. Hon 
kunde aldrig Hira sig n5got arbete och var endast en bör
da för sin omgifning. Det gjorde mig så ond t om henne. 
Fastan hon ända sedan sitt sjunde år haft denna sjuk
dom, var hon likväl gift och vistades ibland hos sin svär
moder, ibland hos sin moder. »0, hvad jag är olycklig'" 
brukade fru P'i säga. »H varför gör inte Gud min flicka 
frisk eller låter henne dö; så länge jag har henne, kan 
jag ju ingenting göra; eljest skulle jag följa med er ut 
och predika evangelium.» För 3 år sedan dog flickan. 
Hon var då i sin svärmoders hem, där hon under ett af 
sina anfall fallit i en brunn. Nu var fru P'i fri men lik
väl mycket vemodig, då hon tänkte på sin flicka, och 
grät ofta, då man talade om henne. Kanske hon i sitt 
samvete kände, att hon ej varit som hon borde mot henne. 
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Fru P'i antog nu med glädje tillbudet att fil. komma till 
I-shY, oaktadt hennes släkt pil. allt sätt sökte förmä henne 
aft icke flytta till utländingarne. Fru P'i rår om en liten 
gil.rd i Din-ch'eng och har välbärgade släktingar där. Det 
var våren 92, som hon först kom att höra Guds ord. Hon 
och hennes van fru NIa började bevista vil.ra tisdagsmö
ten för kvinnor och kommo afven till söndagsgudstjäns
tema. Fru P'i hade förut varit buddist, och det dröj
de en tid, innan hon kunde bestämma sig för att helt 
bryta med denna religion. Att besöka teatern och spela 
kort med sina vänner och bekanta, särdeles vid nyårstiden, 
vay sftd~nt, hon nu ocksil. måste öfvergifva. Om hon nå
gon gång ertappades därmed, sedan hon blifvit troende, 
var hon mycket skamsen och ångerfull och ville, att vi 
skulle !:Jedja Gud förlåta henne. HOIl var alltid mycket 
intresserad af böcker men lärde sig helst skriftecken och 
ville i början ej mycket stanna för innehil.llet Då hon 
träffade sina laskunniga grannelr och bekanta, passade hon 
pil. att fdiga dem, och pil. detta sätt I~irde hOIl sig ganska 
fort att läsa både i bibeln, sångboken och katekesen. 
Hon hade alltid snyggt och trefligt i sitt hem. Mycket 
hjärtlig och gästfri var hon ock. När vi kommo pä be
sök till henne, sä kom hon alltid med nllgot godt, som 
hon ville, att vi skulle äta. Och alltid ömkade hon, att 
vi skulle läsa, sjunga och bedja tillsamman. 

Ibland när vi kommo hem från en resa och ej kun
de konlIna in i staden, ty portarna stängas ganska tidigt 
i Din-ch'eng, tingo vi härberge hos henne, ty hon bodde i 
norra förstaden. Jag kommer ihåg en gång, då jag i köld 
och mörker klappade pil. hennes port och blef insläppt 
]aghade varit ute till några byar. Jag hade nog hun
nit hem i rätt tid, om det ej varit sil. kam, att jag milste 
stiga af äsnan och försöka gå mig varm. Detta för
senade oss, sä att det blef full skymning, innan vi kom
mo fram och porten var stängd. Det var ingen annan 
rftd än att gä till norra förstaden och klappa pä hos fru 
P'i, hvilket vi ock gjorde, och voro nog lyc\diga att efter 
lång väntan blifva insläppta, oaktadt hon redan gil.tt till 
hvila. Fru P'i blef tillika med fru iVra döpt på våren 1894. 

Våren 95 var jag ute på en missionsresa och hade 
fru P'i med mig. Vi bodde på ett värdshus i fjorton 
dagar. Jag brukade dil. i skymningen om kvällarna be
rätta för henne ur G. Test. Nu är hon i l-shl och har 
tillfälle att dagligen höra och lära och förkofra sig. 
Hennes kunskap i läsning af skriftecken kom~ner nu väl 
till pass, ty hon är tillsvidare lärarinna för de sju flic
korna i skolan i l-sM. 

* * 
Pastor Hylander talade nu om det »stormöte», som en 

gång skall hållas, när alla af naden frälsta skola samlas 
inför tronen, då all mission har upphört, dil. ingen sorg 
och synd och smärta mer är, då det är slut med de 
många tungomålen, där kinesen famnar afrikanen, då all 
strid är öfver och Konungen med törnekronan och mär
kena efter spikarne träder fram, segrande och för att 
segra, då allt blir tacksägelse och evigt jubel. . . 

D:r K Berglt afslutade med bön om Guds välSIg
nelse såväl öfver de församlade som öfver arbetarne ute 
pa missionsfältet.

Herr Hedengren gladde och vederkvickte mötesdel
tagarne med sin silng både på för- och eftermiddagen. 

. . ..
från miSSIOnarerna. 

Flickskolan i Uin-ch'eng.* 

»Han skall föda sin hjord såsom en herde. Han 
skall församla lammen i sin famn och bära dem i sitt 
sköte. ~ Es. 40: I I. 

Under vårterminen utgjorde ,elevantalet ID. Af 
dessa voro 3 nykomna: Tu-ts'in, Hao-ua och Huan-rL 
Tu-ts'in är styfdotter till en af våra församlingsmedlemmar i 
Din-ch'eng, som, innan han blef kristen, praktiserat såsom 
läkare och därför nu af oss allmänt kallas »doktorn». 
Tu-ts'in var, då hon började skolan, endast sju fn gammal. 
Hao-ua var ännu mindre, eller blott fem år. Hon skulle 
icke 'börjat så tidigt, hade det icke varit, att hennes mo
der filtt anställning hos oss. Hao-ua var, dil. hon först 
tick se oss, så rädd, att hon skrek af förskräckelse. H var
ken hon eller modern hade nägonsin sett en utländsk 
kvinna förut. Fruktan försvann dock snart, och hon trif
des bra hos oss. Dil. Hao-ua kom hem till sin by på 
sommaren, talade hon om för andra barn, huru orätt det är 
att tillbedja afgudar, och att man mil.ste bedja till den sanne 
Guden. »Af barns och spenabarns mun har du upprät
tat en makt.» Huan-rY var 12 år gammal men liten till 
växten. Hennes föräldrar äro från Sllan-tong-provinsen 
och mycket fattiga. Stackars liten, hon fick endast vara 
i skoiJn en termin. Hon är nu· förlofvad med en Ho
nan-gosse, bosatt i Shan-si. 

Under värtenninen flyttade flickskolan från Din
ch'~ng till Hai-cheo, emedan fröken Forssberg och jag 
blifvit ombedda att upptaga arbetet här under syskonen 
Tjäders bortvaro. Dels till följd af att vil.ra krafter nu tagas 
i anspråk p5. flera olika hil.ll , och dels emedan man vun
nit sil litet resultat af att undervisa flickor i flera utländ
ska ämnen, hafva vi funnit det vara bäst att inskränka 
undervisningen till det mest nödvändiga, nämligen kristen
dom, läsning, skrifning, litet rakning samt sång och hand
arbete. 

Under hösten hade vi endast 6 elever. Ma-nao 
hade varit sjuk i feber en läng tid under sommaren och 
kunde icke återtaga studierna. Loh-i, krymplingen, hade 
blifvit bortgift till vär bref bärare. Shuang-nG måste vara 
hemma för att hjälpa mamma, likasil. lng. Som vi icke 
behöfde gumman Li under hösten, kunde Hao-ua icke 
heller vara i skolan, och, såsom redan är nämndt, måste 
Huan-rl sluta. 

Till vära 4 kvarvarande elever tingo vi 2 nya, näm
ligen Ling-huei (= emottagen nil.d) och Cheng-kieh (=
renhet). Ling-huei är 17 år gammal och förlofvad med 
sonen till Ki-Wen-hsioh i Honan, om hvilken skrifvits 
flera gånger i Sinims land. Cheng-kieh är dotter till lä
raren len, som undervisar oss två systrar i kinesiska spril.
ket. Han tillhör en af de bästa familjerna i Hai-elleo 
men har genom opierökning blifvit fattig. Nu säger han 
sig hafva fuHkomligt lämnat bruket af detta gift och be
söker regelbundet gudstjänsterna om söndagarna. Cheng
ldeh år 15 år gammal. Båda dessa flickor äro begåfvade. 
Under hösten lärde de sig icke mindre än fyra böcker 
utantill. Cheng-kieh är därtill mycket snäll och har ett 
ödmjukt och stilla sätt. Ling-hueis uppfostran har nog 

* Numera i Hai-cheo. 
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varit ganska vårdslösad i hemmet, det kunde man se af 
hennes sätt, dä hon kom, men mot slutet af terminen 
hade hon mycket förändrat sig till det bättre. Vår bön 
är, att en verklig hjärteförändring må försiggå icke blott 
med henne utan med ' lwar och en af flickorna. 

»Bedjen, och eder skall varda gifvet.» lVIatt. 7: 7. 
Hai-cheo i februari 1899. 

Frida Pl')'fz. 

Axplock från Tong-cheo-fu. 
Af August Berg. 

»Men kan rofvet ryckas frän en hjiilte och kan en oskyl
dig fånge räddas? Ja, så sUger Herren: Från en hjälte 
skall hans fånge ryckas, och tyrannens rof skall blifva 
räddadt.~ Es. 49: 24, 2.). 

Äfven vi härnte göra oss ofta denna fråga : »I(att rof
vet ryckas från en hjälte?» Kan det förlorade Gudsbe
lätet återupprättas och konungens afbild ånyo framkallas 
ur dessa »borttappade penningar», vi så ofta se om
kring oss? 

Vi tänka nu särskildt pä de af tyrannen Opiu11I så 
strängt bevakade och med sft starka band bundna fd.ng
arna. 

Som svar på denna fråga heter oet sfl IjuRigt. Ja, 
så säger Herren: »Från en hjälte skall hans fånge ryc
kas, och tyrannens rof skall blifva räcldadt.» 

Under det att opiumlasten är allmän öfver hela Kina, 
bedrifves dock, märkvärdigt nog, opiumasylverksamhet i 
större skala uteslutande i de två provinserna Shen-si och 
Shan-si. 

Det är en interiör frän vär verksamhet i T'ong-cheo
fu, jag nu vill låta våra vUnner fä del af. Densamma be
drifves under 6 månaders tid, pli höst- och vintertiden. 
Det är ,andra äret verksamheten nu pågår, och upp till 
dato hafva omkring 70 personer genomgått asylen. 

Reglerna äro, att alla måste betala för såväl medicin 
som mat. Priset pä den senare är satt så Hlgt som m0j
iigt och lämnar intet öfverskott i kassan, tvärt om, men på 
medicinen blir någon liten förtjänst, som, särskildt om pa
tienternas antal är stort, betacker balansen. 

Förutom missionären, som dagligen utdelar medici
nen, är en kinesisk medhjälpare nödvändig för att utiifva 
uppsyn öfver patienterna, föra räkenskaperna, undervisa i 
Guds ord m. m., samt en kock. 

LfLt nu i tankarna några af dessa 70 »fängan pas
sera revy, och vi skola finna en ganska brokig ta fia ! 

I spetsen vandrar Li C/lOng-ii, 29 år gammal, gift 
och fader till fem barn. 

I 10 år har han rökt. Hans amir har gått omkull, 
af sin jord har han sålt största delen, är skyldig till hö
ger och vanster, tillbringar största delen af dagen i 
sängen, sofvande och rökande, under det hans hustru får 
släpa och träla. Hans bojor äro uppenbara för lwar man. 

Efter honom kommer en 70-ärig änka med sin 50
fLrige son, so-äriga sonhustru och 26-äriga sonson, alla 
bundna af samma boja, som de nu vilja blifva lösta 
ifrån. Litet, sä litet som en artas storlek, förtär den gamla 
om dagen, men undl"ara det kan hon ej. Sonen är gul 
i ansiktet och på sonsonen ha kinderna sjunkit in. Stac

kars slafvar! Edra kedjor skramla och eder väktare ler 
åt eder hjälplöshet. Sa kommer Lit Uan chitin, han med 
de stora, grå mustascherna, fånge sedan 20 år tillbaka~ 
P'an Fuh-/wi, falskspelaren, Kao Ud-san, spåmannen, 
Fall TeJlg-k' o, kocken, Liu 7'all-IIO, aktören, Fuh T'ie1l
teh, husaren-skomakaren, C'han!( Chen-ping, K'ang RUel
llsi, R-ual1 C/liu-c1i'eng, Iang Si~hsing, alla landtbrukare 
och alla krigsffmgar, längtande efter befrielse. Att upp
rakna namnen på alla blefve för långt. Yrke, stfmd och 
ålder viixla, men här mötas de allesammans för att få sin 
önskan uppfy'lId. Det regelbundna lif, som här föres, har 
en hälsosam inverkan på dem, ty opiumlasten medför det, 
att en person blir lat, snuskig och likgiltig för allt utom 
det att fil. sitt begär tillfredsställd t. l\tminstone gäller detta 
om de mindre bemedlade, som röka. Kl. 7 hålles gemen
sam morgonbön, dfL alla mäste deltaga. Efter dens,Lmma 
utdelas medicinen , och sft kommer frukosten fram. Kl. I I 

ny medicinutdelning, kl. I likaledes och darefter middag. 
Kl. 4 e. m. och 7 pä aftonen medicinutdelning och litet 
senare aftonbön. Dagarna tillbringa de flesta med att 
röka sina tobakspipor (hvilket vi ej anse 03S böra förbju
da) samt språka, lära sig sånger och !:isa. I regel 
uppföra sig alla utmärkt väl, och, hvad som är lika roligt, 
de trifvas ock förträffligt. För utomstfIende äro de ej 
sena att beprisa, huru stor deras aptit blifvit, huru många 
bröd de nu kunna äta hvarje mål, huru goda ordnings
regler vi ha, uppe tidigt och i säng tidigt, huru flitiga vi 
aHa äro. Sådant sprides, och hade ej opiet varit, kan
ske de alla ännu skulle betraktat oss med misstro och för- , 
dom. Alla söndagseftermidd. låta vi dem få komma in i värt 
bästa rum, hvars hemtreflighet och lampsken gör ett så 
godt intryck på dem. Då sjunga vi en hel del sånger, 
som de själfva fä viilja. De fä ock repetera ett par ver
ser ur bibeln, och sedermera hafva vi gemensamt böne
möte. 

Om nu alla dessa blefvo verkligt frälsta till själ som 
kropp, skulle ju, så synes det, knappt något härligare och 
battre arbete finnas, men så är ty värr ej förhållandet. 

»H I'ar äro de nio?» fä vi ofta fräga oss, Kommo 
de ej igen för att tacka Israels Gud? Mänga gå tillbaka 
till opiumrökning änyo, hvilket Hr mycket sorgligt, men 
ej få, ära vare Gud, blifva beståndande, äfven om de ej 
gifva Herren Jesus sina hjärtan. Frestelserna för en re
formerad opiumrökare att åter f,dla i sin gamla synd äro 
mänga, Då han kommer hem, finnas kanske andra inom 
familjen som röka, och således tillbringar han länga stun
der af dagen vid deras sida, insupande opium röken frfLn 
deras pipor. Eller kanhända han blir illamäende. Ge
nast äro »vänner» till hands, som tillråda honom att röka 
blott »en mun» opium. .Blott en mun », men det gamla 
begäret är änyo uppVäckt, fienden, som legat på lur, gri
per ånyo sitt rof. Endast om sådana, som i Jesus funnit 
frälsning till säväl kropp som själ, kan man hysa verkligt 
grundad t hopp, att de skola blifva beståndande. 

Och att arbetet ej varit fåfängt, därom bära de 
många nu troende och i Kristus frigjorda, som finnas litet 
hvarstädes, vittnesbörd. Som säkra resultat kan man all
tid päräkna: en ganska god kunskap om människans för
därf, behofvet af en Frälsare och frälsningens plan. Vi
dare en rätt binnedom om oss och misstroendet till oss 
för alltid rubbad t. De flesta medföra ock bibel och sång
bok till sina hem; och hvem vet, när och hvar utsädet 
skall bära frukt. 
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Liksom i allt arbete, som galler upprattande af i syn
den fallne, ' får man göra bittra missriikningar, och särskild 
nåd behöfves, på det man ej må tröttna. Herren ger oss 
ju densamma i sitt ord, och ett sådant löfte ar: » Från en 
hjälte skall hans fånge rycka .., och tyrannens rof skall 
blifva räddadt», 

Nyår i T'ong-cheo-fu. 
Af G. A. Stillhanunar. 

Vi hafva i dagarna börjat ett nytt kinesiskt flr, näm
ligen det 2 ye af kejsar Kuang-Siih's regering. N yårs
tiden i Kina firas mycket högtidligt. Ända fram till sista 
dagen af det gamla f\ret är det lif och rörelse öfverallt. 
Gatorna i Tong-cheo-fu vimlade af folk; alla hade bråd t
om. Fram på eftermiddagen nyårsaftonen börjar trafiken 
rninskas, och på kvällen inträder stilla frid. Nyärshelgen 
börjar göra sitt intrade. 

Sista nyåret firade jag i Ganking nere i södern. 
Jag var då just anländ till Kina och var ännu litet yr i 
hufvudet af allt det nya, som mötte mig'. Jag erinrar 
mig, att allt oväsendet pä gatorna vid nyäret bidrog icke 
till att hjälpa mig till ratta i de nya förhållandena. Sar
skildt nyårsnatten i en kinesisk stad utmarker sig för ett 
väsen, som öfvergår all beskrifning. Raketer och smäl
lare spraka utan afbrott; gongongerna och klockorna i 

'alla tempel bearbetas med energi. I Ganking frågade 
jag en kanmit på fuHt allvar, om folket tänkte göra upp
ror eller ämnade rifva ned missionsstationen, eller hvad 
det var fatt med dem. 

Efter ett flrs förlopp har jag vant mig litet mera 
vid kinesernas seder och bmk. Mycket, som i början 
föreföll besynnerligt, bEr smfmingom det naturligaste i 
världen. Deras satt att fira nyi'tret var jag beredd pn, 
och därför tog jag saken lugnt och stoppade öronen fulla 
med bomull under nyflrsnatten, så att jag ätminstone 
skulle få sofva i fred. 

Under nyårsdagarna hvilar det riktig sabbatsfrid 
öfver en kinesisk stad. Alla handelsbodar äro stängda. 
Det finnes icke en, som är 0ppen. Allt är tvättad t och 
sopadt och rent. Nya tänkespräk, skrifna med stora 
bokstaFver på rödt eller gult papper, äro prydligt upp
klistrade pä alla hus på ömse sidor om ingängsporten 
samt öfver densamma. ,På gatorna är det så lugnt och 
stilla. Pä Wrmiddagen nyårsdagen synes knappast en 
vandrare, endast några barn i sina bästa helgdagskläder 
leka här och där. Det råder a'ldeles som söndagsro 
öfver samhallet. 

Missionär Renius, tillhörande den Franssonska mis
sionen i Singan, var hos oss i T'ong-cheo-fu öfver ny
året. Singan är hllfvudstaden i väl' provins Shensi, om
kriT)g tvfL , dagsresor från T'ong-cheo-fu. Franssons mis
sionärer hafva sina stationer dels i Singan, dels norr ut 
upp mot gränsen till provinsen Kansuh. Det är sft ro
ligt och uppmuntrande , att dä och då få träffa bröder 
från andra missionsfält, höra om deras strider och segrar 
och tillsammans fä tacka Herren för hans nåd och tro
fasthet. 

Nyårsdagen voro vi ute och s1l.gopå T'ong-cheo-fu. 
Man kände b1appt igen staden, så fin var den. Kine
serna frägacle oss, om vi firade nyär hemma hos oss pil 

samma sätt. Vi förklarade för dem, att IlVar Tde dag 
rådde en frid och en stillhet likt denna i västerlandets 
stader. Ja, det tyåte de vara märkvärdigt. Jag och 
broder Renius gingo tvärs igenom hela staclen. Alla 
bodar sUingda. Afven i de sämre kvarteren, där annars 
trängseln kring testilnden och matstånden dagarna i ända 
icke upphör, äfven dar var allt stängel t, tyst och stilla. 
Här och Iwar på gatorna möter man några kineser, som 
långsamt vandra omkring och läsa och studera alla de 
vackra tänkesprflken, som pryda husväggarna. Dylika 
sprflk skrifvas under de sista dagarna af det gamla ilret, 
klistras upp pil nyårsaftonen och få sedan sitta till 
nasta nyår, dä ombyte äger rum. Att författa kvicka 
och passande tänkespråk är en litterär sport, som stär 
högt i rop bland kineserna. Det skall vara rim och 
mening i språken. Många hafva det förra men sakna 
det senare. Att skrifva dem väl är icke sä lätt. Till 
hjälp för de mindre kvicktankta utgifvas och Säljas språk
böcker, dar man kan välja, alldeles som man hemma i 
Sverige gifver ut »Grötrim» och samlingar af Julklapp
verser till hj~i1p för d e enfaldiga! 

Vår gamle lärare har försett missionss tationen med 
språk. Han besitter stor fardighet i detta. Han ar 
graduerad samt har arven såsom lärare tjänstgjort vid exa
mina, men när han kom till tro pä J esus samt i ord och Iif 
bekände honom, blef han beröfvad både sin plats och 
sin grad. Gubben bar det hftrda slaget med saktmod. 
Ett år efterät shef han ett par tankespråk att klistra vid 
vår ' inkörsport ilt gatan af ungefär följande lydelse: "Bättre 
bära Jesu 'ok, som är IjufJigt OCll Hitt, än att aka på 
Konfucius' kärra utan frid och utan hopp ". 

J ag har ännu inte kommi t så långt i språket, att 
jag kan lamna nägra prof på de kinesiska tankespråken. 
De skrifvas naturligen i den högre, litterära stilen. 

Broder Renius lämnade oss fjärdedag nyår och åter
vände till sitt arbete bortåt Kansuh-gränsen . N yärshelgen 
räcker en veckas tid och mera. . Det ar visiter och be
sök utan all anda dag efter dag. 

Vi bedja Gud, att det ingångna äret mä blifva ett 
år i Herrens kraft, uppenbarad i hvars och ens personliga 
lif.. Vi vilja hela året lefva för Jesus bland fvlket i vårt 
kära T'ong-cheo-fll-distrikt. Vi äro svaga, men Gud är 
mäktig. 

T'ong-cheo~fu den 19 februari 1899. 

Utdrag ur bref. 
- Sedan jag sist skref, har jag varit nere i Honan 

ett tag igen. Det var en mycket tillfredsställande färd, 
såsom missionsresa betraktad. Vädret var utmärkt, och 
folket lyssnade snällt samt köpte alla böcker, jag hade 
med mig. Vi ging() till fots gen om Sin-ngan och long
ning samt västra distrikte,t förbi T'ong-kuan till T'ong-cheo, 
inalles omkr. 60 sv. mil. Hade varit ute öfver 3 veckor 
då, så att jag ämnade stanna där öfver kinesiska nyåret, 
men, då jag var nästan framme, träffade jag en forkarl, 
som kom med bref frän Axel Hahne samt vagn att hämta 
mig hit. Alltså blef de t ingen hvila af utan att resa dag 
och natt, så att vi kom mo hit pä middagen d. I :ta i 
l:ta mån., d. v. s. febr. 10. Första dagarna af året öpp
nas ej värdshusen, och man ,kan ingenting fä köpa, hvar
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för man endast i yttersta nödfall kan resa då. Jag efter
sändes att i stallet för Axel resa till P'ing-iang-fu, där en 
kinesisk konferens skulle hällas. Alltså reste jag och 
Chang Chi-heng efter ett par dagar dit upp. Nära ' 70 

kineser från omkring 15 församlingar och 20 utländingar 
(alla bjudna) samlades där, och vi hade mycket g0da lip p
byggelsemöten och lärorika diskussioner. Axel Hahne 
hade skrih' it en uppsa ts om barnuppfostran, hvilken jag 
såsom president (ordfö rande) läste upp, inledande diskussion 

om ämnet. Konferensen beslöt anhåUa om tillstfmd att trycka 
den, ty den fyllde ett känd t behoL K om tillbal~a för 
nflgra dagar sedan och häller nu på att mottaga skolan 
af Axel och kommissionssekreterarearbetet af Hugo Lin
der, ty han måste för sin hälsas skull resa bort en tid. 
Dessutom äro hustransaktioner ig:'mgsatta i Sin-ngan, sil 
att jag ml1ste dit. Kära hälsn ingar till alla! Din tillgifne 

Carl Blom. 
Uin-ch'eng den 1 mars 1899. 

Taoismen. 
»Till och med evigheten har du nedlagt i människans 

hjärta», säger predikaren, och att så är, därom vittnar 
taoismen, hvars anhängare söka efter odödlighet och 
rikedom. 

Taoismen iir en af Kinas tre religioner och har un
der 2500 5.r utöfvat inllytande på dess folk. (Buddhaismen 
1800 år, konfucianismen 4000.) Kinas befolkning kan 
ej indelas i så och s5. mftnga buddhaister, taoister och 
lwnfucianister. 

hvarest tre religioner kunna stå sida vid sida utan att 
förfölja hvarandra. Under ihhunclraden var konfucianismen 
Kinas enda religion: tillbedjan af himmelen och förfäder
n2.S andar. Så uppkom taoismen, hopsamlade all den vid
~keplighet, som rådde i den orena, hedniska atmosfären, 
formade en sammansättning af polythcism (dyrkandet af 
flera gudar), rationalism (förnuftsreligion) och vidskepelse 
och sände sina efterföljare till bergens innandömen för 
att dar söka efter lifselixir. 

Taoisprester. 

En konfucianist tillbeder i s5.väl budclhaist- som taoist
templen, endast prästerna anses för riktiga buddhaister och 
konfucianister. Fråga en handtverkare, landtbrukare eller 
köpman, hvilken religion ban tillhör, och han skall se på 
dig med förvånipg. Han har ej aflagt någon examen 
konfucianismens dop, och han är ej präst -- bucldhaismens 
och taoismens enda sakrament. Detta är nägot märk
värdigt, som en europe har svårt att fatta, men så är 
likväl förhällandet. Kina ~ir det enda land i världen, 

Efter hand uppstod den indiska religionen - budd
haismcn - med sina afgudar, tempel, ljus, rökelse och 
präster. Den passade förträffligt för det köttsliga sinnet 
och blef antagen som folk,religion. Taoismen, fruktande 
att förlora sitt inflytande och ängslig att kunna tillfreds
!Ställa alla behof, räckte sin vanstra hand till buddhaismen, 
Ifll1ande dess legender och böneböcker, och sin högra till 
ka,nfucianismen, lånande dess »statsguclan och dess efter
följare, lämnade den gamle filosofen Lao-tsi"s spekulationer 
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och hängaf sig flt trollmedel och spiritualism. Till att 
börja med förföljde konfucianisterna buddhaisterna med eld 
och svärd, men, som de ej hade tempel och afguclabilder 
att erbjuda i stället, bekommo de, tillsammans med 
t.aoisterna, efter ärhundraclens strid, dess tysta bundsför
vanter. I teorien ar konfucianismen fiende till afguda
dyrkan, men i praktiken gillar den densamma. 

Lao-tsi, grundliiggaren af taoismen som ett filoso
fiskt, ej religiöst system, föddes år 604 f. Kr. i provinsen 
Ho-nan. Om hans lif är ej mycket bekant. Legenden 
berättar, att, då han föddes till världen, var han 70 år 
gammal, hvithårig, skrynklig och lutande, som en gammal 
gubbe, hvarför han kallades Lao-tsi~ som bokstafligen be
tyder »den gamle gossen». 

Han blef anställd som bibliotekarie hos kejsaren och 
hanO'af 'sio- med flit at studiet af forntidens klassiker. 

~ '" '" Hans rykte som filosof tilltog allt mer och mer, larjunge
antalet förökades, och slutligen drog han sig tijjb~ka från 
människornas vistelseorter och hangaf sig uteslutande åt 
spekulationer. 

Alkemi,' eller konsten att förvandla de oädla metal
lerna till guld, ar sedan gammalt praktiserad af taoisterna. 
Guldelixiret, en sammansättning af sten och metaller och, 
som förtärd t, skafTar manniskan odödlighet, ar också en af 
deras fabrikationer. Det berattas, att flere kejsare under 
Han-dynastien (200 f. Kr.), i sin ifver att ernfl odödlighet, 
ato för mycket, fingo karbunklar ocb - dogo! 

Taoisterna hafva bland ' sig en på/ve, abbokr och 
munkar. Den nuvarande påfven, Chang den 60:de, kan 
med stolthet tala om en arfföljd för 60 generationer. 
Hans palats är belaget på drak-tigerberget i provinsen 
Kiang-si, och därsammastädes utvecklar han en prakt och 
utöivar en myndighet, som påminner om en kejsare. Han 
utdelar vedermälen och titlar, är öfverhufvudet för en 
prästlig arme af hundratusen personer. regerar den osyn
liga hären af onda andar och efterskickas ofta af kejsare och 
mäktiga personer för att befria dem frfLn dessa besvärliga 
inkräktare. 

Abboterna motsvara vflra biskopar. Inom deras di
strikt äro de ansvariga inför de lokala myndigheterna för 
prästernas uppförande. 

Munkarna indelas i tvenne klasser, sådana, som lefva 
i tempel och förbundit sig till att lefva ogifta, och de, som 
lefva i sina hem tillsammans med sina familjer. De förra 
bära bIfL rockar och haEva håret uppfäst i en knut på 
hjässan af hufl'tlClet, pfL hvilket de bära en svart mössa. 
De senare anlägga prästerlig dräkt endast dfL de äro 
l tjänstgöring. Vår bild utvisar (yra priister från ett tem
pel i Kansuhprovinsen. Deras antecedentia är oss obekant. 
Kanske hafva de varit köpmän, för hvilka det gått bakut, . 
eller hafva de kanske drabbats af någon familjesorg och med 
anledning häraf dragit sig tillbaka till templet för att där 
i tillbedjan och stillhet finna sina evighetsbehof tillfreds
ställda. Sorgligt att saga aro templen ofta osedlighetens 
och lastelIs nästen. 

Bland munkarne finnas såval opierökare som tjuf
var. Andra åter äro natur[romma, beskedliga människor, 
som nog mena allvarligt, ehuru de söka friden, där den 
ej står att finna. 

Om det nya Jerusalem heter det, att intet orent 
skall där inkomma, och att utanför äro hundarne, troll
karlarne, horkarlarne, märdarne och afglldadyrkarne. i'den 
bland »de många boningarna & finnas ock plats för dem, 

dä de finna den, de nu pä oratt vag söka - JeSllS, varl
dens Frälsare. 

Ivlit vi därför äfven pit trons armar frambära dessa 
våra ännu längt frfLn Fadershuset vandrande medbröder! 

August Berg. 

Ett hundraårsjubileum. 
Endast fa missionssällskap hafva hittills kunnat 

fira minnet af ett hundra!l.rigt arbete i missionens 
tjänst. Ett af dessa är den Engelska kyrkans mis
sionssällskap, hvilket grundades den 12 april 1799 
och nu är världens största missionsföretag, verkande 
i västra, östra och central-Afrika, Egypten och Abys
sinien, Palestina, Persien, Indien, Kina, Japan, ~ya 
Zeeland, Mauritius och Nordvästra AmE'rika. 

På omkring :;000 olika platser i Storbrittannien, 
framför allt i London, hafva möten hållits med anled
ning af missionens hundraåriga verksamhet. Å sist
nämnda ställe fortgick mötena en hel vecka och 
omfattades med stort intresse; de voro besökta af 
mer än 50,000 personer, och den ande, som gjorde 
sig gällande vid desamma, fick ett värdigt uttryck 
genom de lösensord, som i stora hvita bokstäfver 
på röd grund prydde talarnes plattform i den väldiga 
Exeter Hall (stor sal i London): »Tacksägelse, För
ödmjukelse, Framåtgående.» 

Biskopen i Sierra Leone yttrade med afseende 
härp~: »Dcn stora tacksägelsen kan endast full
göras genom ett ständigt tacksamhetslif, och det 
bästa beviset på uppriktigheten af vår ödmjukhet 
är ihärdigheten i vårt framåtgående - - _.- - en 
människa är endast en half kristen, om hon icke 
fattar, det Gud väntar, att hvarje kristen skall deltaga 
i spridandet af Guds evangelium. Uppriktigheten 
af vår glädje, vår bekännelse och vår hängifvenhet 
skall visa sig i en växande öfverensstämmelse mellan 
hjärtats öfvertygelse och lifvets verksamhet». Bland 
de många dyrbara sanningar, som på dessa möten 
intogo så att säga fronten, vilja vi anföra följande: 
»Föreningen med Kristus är den yppersta kronan 
på allt missionsarbete, den innersta hemligheten till 
all missionens framgång; föreningen med honom inne
sluter i sig enhet med alla troende~. »Vi förlora 
ur' sikte», sade biskopen i Bath och vVells »alla olik
heter med afseende på bekännelsen, då vi verkligen 
befinna oss ansikte mot ansikte med fienden». »Den 
bästa lösningen på stridsfrågorna hemma», sade bi
skopen i Minnesota, »är mera ifver att vinna själar 
ute i världen». - Lord Cranborne, som päminde 
om det ansvar, hvilket följde med det brittiska rikets 
stora och fortgående \ltvidgning, yttrade bland annat: 
»Vi kunna endast gilla kejsardömet därför, att vi 
veta, att hvarest brittisk styrelse utbreder sig, där 
följer den kristna församlingen med evangeiii predi
kan; därför uppmanar jag detta möte att gå i 
borgen för förkunnandet af evangelium inom det 
brittiska kejsardömet. J ag bekymrar mig icke om 
på hvilken del af jordklotet det må vara, eller hvad 
stundens politiska kraf må vara, jag frågar icke efter. 
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hvilka skolor för verldslig undervisning I mån upp
rätta, men såvida I icke förr eller senare och i rätt 
tid jämte dessa institutioner infören kristlig under
visning, hafven I icke uträttat någonting alls. Det 
brittiska folket sätter, såsom denna hundraårsfest 
utvisar, Kristi religion framför allt annab. 

Det är af särskildt intresse att läsa det blad i 
denna missionshistoria, hvilket sätter oss i beröring 
med de män, hvilka voro missionens grundläggare 
och ledare föl' den evangeliska rörelsen i England 
vid det nuvarande seklets morgon; själfva en frukt 
af den andliga väckelse, som begynte under före
gående århundrade, under ,iVesley's, vVhitefields och 
den första Henry Vvenn's dagar. Endast några få 
namn vilja vi nämna: John Newton. en omvänd 
slafhandlare, genom hvilken hundratals själar lärde 
sig af hjärtat sjunga: »Jesus är det namn, som klingar 
allra ljufvast för min själ» (How sweet the name 
of Jesus sounds in a believers ear); Zachary lVIacau
ly, fader till den store historieskrifvaren; Thomas 
Scott, den stora kommentatorn; John , Venn, som 
omkring den gamla kyrkan i Chapham samlade en 
grupp af män, hängifna Herrens sak, från hvilka 
nästan alla den tidens goda företag leda sitt ur
sprung; och George ,;Vilberforce, som då han 1786 
lärde känna sin Frälsare gaf ett löfte »att lefva till 
Guds ära och sina medmänniskors bästa », hvilket 
han uppfyllde bland annat genom en ihärdig 20-årig 
kamp i Engelska parlamentet för slafhandelns af
skaffande. 

Och hvilka voro nu de grundsatser, som ledde 
dessa män, och som det nya missionssällskapet kunde 
nedskrifva såsom dess »Magna charta» (grundlag), 
hvilken för all framtid skulle tjäna såsom rättesnöre 
för dess verksamhet. De angifvas af följande fem 
visserligen enkla men icke desto mindre djupgående 
och lärorika principer. J. »Följ Guds ledning». 2. 
.Begynn i en liten skala». 3. »Sätt penningar i 
andra och ej i första rummet». 4. »Förutom af Gud 
beror allt på det slags män, som utsändas». - »En 
missionär», sade John Venn, »skall hafva himmeln 
i hjärtat och trampa verlden under sina fötter,). 5. 
»Vänta framgång endast genom Guds Helige 
.i\..nde». 

I fem år måste man vänta, innan någon be
fanns villig att utgå som sällskapets missionär; och 
då icke en engelsman utan två tyskar från Semina
riet i Berlin, hvilka 1804 utsändes till Västra Afrika, 
q,ch hvilka senare efterföljdes af flera afsamma nation. 
Ar 1809, således 10 år efter missionens grundande, 
kunde två engelska handtverkare, en snickare och 
en skomakare, sändas till N ya Zeeland, ehuru endast 
under namn af nybyggare (Iay settlers), och först 
när dessa den 25 aug'usti afseglat, blef den första 
engelska missionären antagen i sällskapets tjänst, 
skomakaren Thomas Norton, hvilken likt W. Carey 
hade lärt sig själf grekiska. Det dröjde likväl ända till 
18 14, innan Norton jämte en engelsk filthandlare 
och två tyskar kunde utsändas till Indien. Om så
ledes detta missionssälJskap verkligen nödgades be
gynna i liten skala, så har dock af senapskornet nu 
blifvit ett väldigt träd. 

Efter det Lord Gambier (engelsk amiral och 

I 

1807 befälhafvare för den engelska eskader, som då 
bombarderade Köpenhamn och tvang danskarne att 
utlämna hela sin flotta) blifvit vald till sällskapets 
president samt Indien 1813 genom en ny s. k. char
ter blifvit nödgadt att öppna sina portar för mis
sionen, började emellertid en ny tid, hvarunder mi s
sionssällskapet icke försummade att göra sina »tält
streck lång'a» och sina »tältphlggar fasta. (Es. 54: 2). 

Se vi i dag på den utveckling, denna missions
gren nått, så finna vi bland dess »tältpluggar» 4000 
lokalföreningar i hemlandet, &om genom spridning 
af kunskap om missionen och genom insamlande af 
medel främja verksamheten, i förening med hvilken 
stå omkring 6000 församlingar, där sällskapet år
ligen anordnar omkring 8000 missionspredikningar 
samt 3000 möten, En särdeles nyttig hjälparinna 
har missionen i den s. k. »::YIissionary Leaves Asso
ciation», som lemnar medel till uppförande af kyr
kor och skolor, till inköp af böcker, musikinstru
ment, medikalier, sciopticon m. m. äfvensom till 
underhåll af infödda skollärare och bibelkvinnor samt 
förser missionärerna med sådana för arbetet nyttiga 
saker, hvilka icke på arbetsfältet kunna erhållas. 
H vad nu de långa »tältstrecken» angå, se här några 
siffror från arbetsåret 98-99 samt inom parentes 
motsvarande uppgifter för året 87 --88, för att gifva 
en ide om utvecklingen. 

Stationernas antal -- ---- -----
Europeiska missionärer ______ 

496 (294). 
1,118 (365). 

Infödda medhjälpare _______ ___ 6,0 I 1 (3,896). 
Döpta och katekumener ____ 245,769 (185.538)-
Däraf kommunikanter _______ _ 65,387 (47,53 I). 
Skolor ____________________ ___ ___ 2,107 (1 ;92 8). 
Lärjungar ____________. --_________ 86,798 (77.45 I). 

Missionens inkomst uppgick under förlidet år till 
nära 7 millioner kronor. 

H vad denna missions arbete i Kina angår, så 
utsändes dess första missionär dit 1844, ehuru arbe
tet knappast kan sägas hafva börjat ' förrän 1848. 
Redan året efter opiumkrigets slut, 1843, hade dock 
en vän, som kallade sig ~den minsta bland de min
sta», skänkt 108,000 kr. för upptagande af missions
arbetet i Kina. Det gick således i början ganska 
långsamt med detsamma, men nu har sällskapet, 
förutom en station i Shanghai, 25 stationer och 8 
utstationer i provinserna K warig-tung, Fuh-Iden, 
Che-kiang och Si-chuen. Bland dess arbetare i Kina 
hafva särskildt de kvinnliga missionärerna utfört ett 
dyrbart arbete, och flera af dem hafva fått gifva 
sina lif i sin Herres tjänst. Men detta har blott 
ländt till Guds förhärligande genom många själars 
frälsning och nya arbetares utsändande. . 

En af de mest rörande händelser i missionens 
historia var den gamla fru Saunders utgående som 
missionär till det arbetsfält, där hennes båda unga 
döttrar året förut, 1895. ledo martyrdöden. De hade 
kort dessförinnan till modern skrifvit: »Det är endast 
i detta lifvet, vi hafva förmånen att få deltaga i 
Kristi lidande och den ovärderliga äran att få för
härliga honom genom lidandet. Vi hafva alla offrat 
våra lif för Kina. Guds verk behöfver icke upp
höra, därför att han tager oss bort" 
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Må nu många missionsvänner »hafyande samma 
kärlek~ (Fil. 2: 2) vi,nnas för Kina, och denna lilla 
notis angående andras arbete har då fJtt riklii2-' lön. 

Missionärerna. 
Erik Folke __________________________ _ Din-ch'eng, anlwm till Kina 1887 
Anna Folke (född Gran) ________ _ 1888 
Axel Hahne _______________________ _ 1890 
Anna Hahne ______________________ _ 1893 
F rida Prytz ______ _____ ___ _ ._____ _ 1890 
Carl F. Blom ________ _________"__ _ 1892 
Hngo Linder _____________________ _ 1894 
Agnes Forsberg ________________ _ Haicheo 1896 
Henrik Tjäder ____________________ _ (i heiniandet) » 1889 
Hiln'la Tjäder (född Blomber~)-- 1892 
Maria Pettersson __________________ Honan 1896 
Fredrika Hallin ___ .. ___ .. ___ .. __ _. (i hemlandet) » 1889 
Emma Andersson _________________ _ Honan 1895 
Angnst Berg ______________________ _ Tong-cheo-fn 1890 

Angl1sta Berg (född Hulander)--- 189 2 
Teodor Samlberg.. _________________ (i hcmlandet) » 1892 

Sekine Sandberg (född Storhaug) 1891 
Emilia Sandberg __________________ .. Han-clI'eng 1894 
Anna Eriksson ____________________ __ Tong-cheo-fll » 1892 
Anna Janzon ______________________ _ l-sh i 1890 
Ebba Buren _______________________ __ 1894 
Robert Bergling __________________ _ Han-ch 'eng 189 2 

Dagny Bergling (född Aas)______ _ 1893 
Emilia Ulff _____ o_o. __ 1896 
Mary Ramsten ___ _______.._______ 18 97 
Sigrid Engström _______ ____ _________ Tong-cheo-fu 1897 
Mina Svensson _________ _________ I-shi 1897 
Nanna FogelIdoll _________________ Tong-cheo-fu 1897 
·Gllstaf Adolf Stålhammar .. _____ .. _ 1897 
Naemi Sjöberg ______________.. ___ _ I·shi 1898 

.Ombud i landsorten. 
Ahlborg, J. O., 1<'0Ik5kol1., Kliimna, Oskarshamn. 

Ahlgren, V., pastor, Grängesberg. 

Ahlstrand. K . O., folkskollärare, Risinge, Finspong. 

Andersson, A., d:o, Torsby, Slinne. 

Andersson , A., handlande, Pingbo, Kvista. 

Berg, III. E., handlande, Ödeshög. 

Bergh, A., kyrkoherde, lIialmbäck. 

* Bergh, K., doktor, Tranås. 

Blomberg, K. 111.. f. d. folkskoll., Bäckstorp, Fellingsbro. 

Blomström, K., folkskollärare, BollT, Vedevåg. 

Bodorff, P. A., kyrkoherde, Halltorp, Värnanäs. 

Bohlin, A., folkskollärare, Källnoge, Gotland. 

L Bratt, Kapten, Göteborg. 

·Carlsson, C. A., kyrkoherde, Normlösa, Mantorp. 

·Carlberg, O., kyrkoherde, Hultsjö. 

Dahlborg, F. G., folkskollärare, Vedllm & Götene,l. 

Dahlgren, J. F ., folkskoWirare, Ange. 

Dahlin, A., predikant, Ofvanmyra. 

Dahlstedt, L., pastor, 'Vilhelmina. 

A. E. Dickson, Godsegare, Göteborg. 

Didoff, A., ritIärare, Växjö. 

* Dillner. H., kapten, Skellefte;\. 

Elmers, O., komminister, Vånga. 

Eriksson, E., förste lärare, Falun. 

·Gottvall, O., folkskollärare, Snndsval!' 

Graner, G., folkskollärare, Motala Verkstad. 

Hagberg, S. E., kyrkoherde, Sandseryd, Jönköping. 

Hall, G., hemmansägare Böneryd, Ödeshög. 

Hedengren, ]., landtbrukare, Skepsta, Björnlunda. 

Hjelmqnist, P. M., folkskollärare, Ramfal!. 

Hultin, J. 'V., folkskollärare, Torstorp, Finspong. 

Hllltkrautz, K. J., godsägare, Björnö, Högsälerby. 


• Konsultativ ledamot. 

HUggsträm, L., komminister, N orrköpiDg. 
Jakobsson, A. L., landtbrnkare, Bockara, Berga. 
Johansson, S., handlande. Eksj ö. 
Jonsson. P .. handlande, Sigtuna. 
Koch, C. O., tandläkare, Linköping. 
K ristorfersson, ]., folkskollärare, Sanda, Gotland.
Landgren, L, ingeniör, sekreterare i K. F. U. M., Göteborg. 
Larsson, P., folkskollärare, Hörsta, K !lmla. 
Lindblom, F., kontraktsprost, Askeby, Linghem. 
Lindkvist, E., konsni, Norrköping. 
Lindqvist, E., folkskolllirare & organist, Resmo. 
Lingström, A ., folkskoll., Öfyernm . 
Ljungqvist, C., handlande, Mullsjö. 
Lövenhjelm, K, jägmästare, Örebro, 
lIlenrling, kontraktsprost, Kri stdala . 
Mogensen, E., handlande, Glemmingebro. 
Norbäck, O., pastor, Oslättfors. 
Nordling, J., folkskollärare, Kramfors. 
Odhncr, C. rådman. Mariestad. 
Olofsson, J. F ., fo!!(sl<ollärare, Viklau, Roma, Gotland . 
Olsson, P., hemmansägare, Granby, Halls berg 
OttancJer, O. A., kyrkoherde. Östervåla. 
Oxelqvist, N., verkmå.it~re, Huskvarna. 
Pettersson, A., handlande, Linde. 

Pettersson, C. E., folkskollärare, Skathmgebyn. 

Pettersson, P. E., handlande. Hvetlanda. 

Ramsten, H., kapten, Malmö. 

R egnelI, John, sekreterare i K. F. U. M., Glifle. 

Risberg, P., komminister, Mörlunda. 

Rosvall, A, folkskollärare, Eskelhem, Gotland. 

Rudberg. E .• kontraktsprost, Vånga. 

Ryden, A., kyrkoherde, Matfors. 

"' Sandblom, E. apotekare, Jiioköping. 

Sanden, Joh., komminister, Stcngårdcn, Högsjö. 

Selldeo, H. , provinsialläkare, Hedemora. 

SiselI, M., folkskollärare, Mora. 

Sjövall, H., rektor, Trelleborg. 

Svanberg, J .• maskinist, Karlskrona. 

Söderborg, A., folkskollärare, St. Mellösa_ 

Tham, P., provinsialläkare, Gamleby. 

Thavenius, G., apotekare, Boxholm. 

Torin, K., kyrkoherde , Foglaryd. 

Unosson, c., handlande, Värnamo. 

'Vesterström, K., lamltbrukare, Järf"a. 

'" 'Vidmark, V., ingeniör, Helsingborg. 

'Villen, G., kyrkoherde, Bergnnda, Räppe. 

Åkesson, O., folkskollärare. Öfvernm. 

Ölander, Alfr., inspektor, Broby, Söderköping. 


Julklappslådorna 
äro nu afsända, och vi bedja att få hembära ett 
hjärtligt tack till de kära missionsvänner, som kom
mit ihåg våra älskade missionärer med gå.fvor. 

Oc/t hvtllcen som gifver en enda a.f dessa små 
allenast · en bägare kallt vatten att drzcka .för hans 
namn a.f lär/unge, samlCrlt'gen sliger fag Eder: 
E-Ian skall ,eke mIsta s/n lön: 

Missionärernas adresser. 


Syskonens i Han-ch'eng adress är: c/o C. L M. 

Tiantsin North Chzfta. 

Och alla de öfrigas är: c/o C. L lVI. 
I-Ianlww China . 

Stockholm, S"enska Tryckeribolaget Ekmnn &o Co, 1699. 
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Redovisning. - Rik på ""d. - I Kina. - IUtdrag ur bre!' fd\n G. A. Stålharnmar. - En 
Hiibning till mis"ionsvännerna från A. Hahne. - gripnnde tilldragelse ur en missionärs lif. 

Kommitteen för "'svenska Missionen i Kina", 'stockholm, Lästmakaregatan 30, 4 tro 
ltIlm Telefon 8i 5@. 
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"Svenska Missionen Kina" 


Kommittåen i hemlandet. 

O. v. FEILlTZEN, kO}}lllh'lIdijrkapte", ordjo'randl!. 	 ';' K. BI, RGH, doktor, Tranå3. 
J. HODIGREN, sekreterare. '" H. DILI.NER, kapten, Skellcrlef•. 
!{. G. ~dAGNUSSON, iJlgeJn"/fr, kassafiirvaltare. " K. fRIES, fil. doktor, Stockholm. 
G. RIiUTERCRONA, hi/tllan/, 'l'/ce ordf. 	 * E. SANDflLO)f, apotekare, JÖllki>ping. 
J. 	 RINMAN. :~ 'V. \VunrARK, ingen/()'r, I-Ielsingborg. 

." K onsllltativa ledamöter. 

På missionsfältet : 

ERIK FOLKE, jiirr:ståudore. 	 AuGUST BERG, vl~'e fö'rest/lndare . 

C. F. BLO~I, jil1iTJ/ssckreteriTrc. 

ilfissiOl1uxj"'dilioll" L:\ST~IAKAREGATAN 30, 4 TR. 

Alt post adl"l'sscras till KO~I~IITTkEN I'ÖR "SVENSKA MISSIONEN J KINA' , STOCKH ODI . 

r\:o 	 !{ r, (j. 

5°7. Didreg till fraktomkosl'lader för jllllådorna fr. d:o 50: 
508. Fdln Fn-niis \'iinller i Ciöteborg gell. }-J. P. _______. 57: 25Redovisning 509. L. P., Götehorg, gen. d:o ___ ____ ____________________ S: 
51o. C. G. B., Kisttlala _____.. ___ _____ ______ .. _______ ______ _ 100: 

för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 5 [t . C. J., Brfll1ä~ gen . <.1:0. __ ..__ . ___ __________ ~ ____ _____ _ 10: 
under juni månad 1899. 5.2. OnHIIlUtl gen. L 	 Ö., Björki;. Kalr.~und __ __ . _______ 5°;

513. »Ett löfte ·' gell. J; S., Malmö __ ___ ____ ___ ________ __ __ S°: 
N:o 	 Kr. Ö. S r4. Forsby syfiirening gcn. ;\!. E. n., Cltleshög __ _____ _ 20: 

515. G. R. ______ .___ _____________________ . ______________ ___ _
467. 	 Till skolan i T'ong-cheo-fll fr. "Daggryningen i Slwl- S: 

lefteå» gcn . K. ~I. A . ______ . _____ .____ .. ___ ___ _ 3 [O; 5° 
S I 6. »Va,. fast och sta rk» till M. Svenssons underhåll 25: 

o _ _ ___ _468. Gcn. L. H., Norrköping __ .. ___________ ___ .__ _________ _ 60: 517. H. &. R. »Herrens tionde » fill d:o ___ __ o __ _ 20: 
518. G. O., ()stanhy __ ______________ __ ______ _____________ ___469. Från J. F ., Gamleby gen. r. T. _______ _____..__ ___ _ 10: 10: 

4~0. M. & S. gcn. J. S., Karlskrona ___________ _________ _ 5 I 9. Halltorps syförening gen . P. A. B. ___ ______ ___ __ __ _ II : 
47 I. N. gen. d:o _______________________ __ ___________ . _________ _ 

2: 
I: 520. Eken,is d:o gen, d:o __________ .___________________ .__ _ 14:

S 2 I. >T:1ckoffer» ____________________________ _____ _____ _____ _472. A. G-d gen. d;o _________ • ____.______________ __ _____ 	 100: 
473. Okäntl gen. '\;0 ___________________ .________ . __ __ _________ _ 

5: 522. OnHmnd, Tran,,, gen. K. B .. _________________________ _ 10: 
474. »Herrens tionde. d:o ____________ _______ - ________ - ___ _ 10: 

2: 
523. A. A., Ingvallstorp gCIl. J. O. , ITiirIingstorp .. _____ _ 2: 

475. A. A., Lai"allct, Hof"a ______________________________ _ 524. Syförcningen vit! Korsvägen . gen. A, 'V. 'V. __ ___ _ 10:S: 
525. Till E. Ulfts uDtlerh,,1\ gen. A, B. ______ __ . ______ _476. Söndagsskolbarnen i Mariestads lasarctt gen. M, H . 8: 64 	 5°0: 

477. A. A., Torsby, Snnne .___ __ _________________ _____ ___ 526. Till E. Burens llnderltiill gen. d:o _____ _____________ : 547: 0610: 
4i8. (Jfvcrskott gen. d:o ______ ___ __ . _____ ___________ _________ _ 

o 

527. E. 13., Stockholm ______________________ ___ _ __ ________ 10:l: 62 
528. 1\. L, Sollerbrunn ___________________ ____________ . __ .__ 27:479. HaWlrsllndcrhitll till infödd evangelist gen. H. G.,

Kumla ______ .. __ __. ____ ___ _________ ______________ ___ 7°; 	 Summa !<r. 3,167: IS 
48o. H. 	G:s skol barn till d:o ____________ __ ______________ _ 5: ;llct! "armt lack till alla gifvarc. 481. T. G. D., Götencd, .Ett löfte' ____ ____ ______ _______ _ S: 
482. Normlösa Ungdomsföreningcn gen. M. A, .__ _____ __ 4 1: Jfen (;ud 'uare tack, sonl g-if-z,'er oss segern gi!UOnl 'lHfr 1lerre 
483 . Af Onänllld: En Jesu Icm, gen. d:o _______________ ._ 1O; .fl'slls ]\;-/stus, 	 I !{or. l S: Si. 
484. Hjorlsbcrga Jungfruförcn. gen, A. D. ____________ .~__ SO: 
48 S, OnäJllnd, gen. d:o ____________________________________ 5: 
486. Kollekt, gen. t1:o _______ .___ . _____ . __ ________ ___ ______ _ S: 
487. F es tads Ungdomsförening gen. P. T., Gamleby __ _ 25: 
488 . Gen. K. B., Diicktorp, Fcllingsbro _______________ _ _ 2: 9 2 »Se, jag är med eder alla dagar. Mat. 28: 20 .
489. Kollck t i Nyckclby gen. d:o __ ___ _'" _____________ _ 6115 : 
490. K. 	A-n i Lehbesla gen. d:o ________ ______________ _ t: 95 
491. A. O., Haga, ' UlIersäller gell. d:o ________ ____ __ __ __ 	 )lAlla dagar:» under vinterdagar, då glädjen har5:
492. Gen. L-n, Grl"ta ___ ____ ____ _ ________ _ 3: 10 flytt; und er sollösa dagar, eli\. molnen åter och ~\ter komma 
493. Kollekt i Tenhult gen. L. JlI. ___ ____ ____ ____________ _ 7 ; 3 1 ig'en efter regn; under sj ukdomens och smii rtans dagar;
494. Gåf"" i Taberg' gell. II. P. ______ ___ _______ .. __ _______ _ 624: under dagar af frestelse och vilh'ädighet lika s§. väl som495. D;o i Bamarp gcn. G. ~L _____ . ______________________ _ 2: 
496. D;o i Hu.l,varna gen. N. O. _______.____ ____________ _ O' under dagar, då hjarta t ar så uppfylldt af gliidje, som 
497. Kollekt i Hakarp _____________________ . ____ _______ ____ _ 10: skogarne på våren äro fulla af sång, D en dagen kom
498. Från Onämnd till ett sjukhem i Kina ______ _____ _ I : mer aldrig, tlft H erren Jesus icke ar vid de sinas sida. 
499. Kollck t i Lindcsberg d. " I" gcn. A. P . __________. 56: 57 Vänner må stä pfL afstfmcl, men han vandr,tr bredvid de500. Vrån ett ungdomsmöte i Torpön gen. C. B., RalllfalI _ 20: 

501. Hörsta Ynglinga- & Tungfrufören. gen. P. L. ___ __ _ 15: sina genom elden; han går med dem genom strömmarne; 
502. KolIcI<t i Hörsta gen. d;o ______ .___ ____________ __ ___ _ han stilr bredvid dem, elå de möta lejonet ansikte motI S: 
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S l N l ilf S L AND. 

Fik på nåd. ", 

Och om Naftali sade han : »i11å iVrr/faH, nk p(/. 
nåd och full af HCJ'rf1lS 'llälstguclsr., åt 'lIds/er (lelt 
söder sträcka ut SliUl figon. 5 Mos. 33: 23. 

1?e bibliska namnen hafva nästan alltid någon 
särskild betydelse, så särskildt de namn, som Jakobs 
söner erhöllo. Sålunda betyder· namnet Naf(ali »den 
genom kamp vunne,) eller »den tillkämpade». 

Detta namn gafs honom af Rakel med afseende 
på den läflingskamp, hon haft att utstå med sin äldre 
syster. Men äfven Jakob hade varit en stridens 
man. Och en antydan om hans strider hade utan 
tvifvel äfven blifvit inlagd i Nartalis namn. Vid 
Jabboks vad hade Jakob en kamp, som skulle blifva 
afgörande för hela hans lif, ja, hos honom åstadkomma 
en fllllständig förvandling. 

Vi minnas, huru Jakob småningom började ana, 
medhvem han kämpade. och hur han uttalar de 
längtansrulla orden: »J ag släpper dig icke. med 
mindre du välsignar mig ». Det var då, den fråga 
ställdes till honom, hvilken blottade hela hans före
gående lif med all dess uselhet, falskhet, svek och 
bedrägeri, nam ligen denna : »H vem är du? ,) en fråga, 
till hvilken han måste svara: »Jakob », d. v. s. be

.dragare, en som sviker sina ord, som söker bringa 
andra på fall, som visar ett med det yttre och tän
ker ett annat i hjärtat. Jakob lude på visst sätt 
varit en mycket religiös människa, och dock bar 
snart sagdt hvarje hans handling spår af dubbelhet 
och osanning, en prägel af att han var just Jakob. 
Detta var, hvad han måste bekänna inför den Herre, 
med hvilken han kämpade. Det var först därefter, 
som han kunde erhålla den välsignelse, efter hvil
ken hans hjärta längtade. Men då fick han den och 
det i så rikt mått, att han jublande kunde utbrista: 
»Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och min själ 
är frälst» - frälst just ifrån det gamla väsendet 
med dess falskhet, osanning och förlitande på egen 
kraft, ty äfven detta hade varit utmärkande för 
Jakob. Han hade uträttat mycket ("enom en ovanlio' 
grad af skarpsinne, energi och uthA1lighet. Men n~ 
m~'tste öfver allt detta gamla dragas ett streck. All t 
måste utelånas, och ett nytt sättas in, hvilket be
tecknas med det nya namn, han erhöll: »G uds kämpe,) 
~ller ~e?,· som kämpat med Gud och vunnit seger, 
Just därIgenom att han ödmjukat sig. 

Har du någ~nsin genomg~tt denna Jakobs kamp? 
Du har ka~ske l det yttre varit religiös, ja, kunnat 
berömma dig af en andlighet, som icke hört till den 
allra vanligaste, men under tiden lefvat ett lif af 
halfhet och osannhet, i ett sträfvande i eO'en kraft .. b' 

som icke ledt till nägot resultat, och som varit utan 
väl~ignelse . Det kan visserligen i det yttre hafva 
vant lysande och framgångsrikt; men hela ticlen har 
ditt hjärta dock varit otillfredsställd t, emedan du icke 
ägt den välsignelse, som kommer af att hafva Gud 
helt på s~n sida, af att stå i verklig lifsgemenskap med 
honom sJälf. O. skynda dig att taga' det steg, som 
Jakob tog, när han bekände: »Mitt namn iir Jakob», 

Föredrag af rd. dr. K arl Fries vid Svenska i\-Lissionens i K illa 
årshiigtid 18Q9. 

d. ä. » jag är en syndare, men jag vill taga emot 
den välsignelse, Herren har att gifva». Se, Herren 
är redo at.t gifva denna välsignelse åt hvar och en, 
S0111 verkltgen ödmjukar sig inför honom. 

Allt detta kunna vi se -antydt i Naftalis namn. 
Något af en liknande kamp måste Naftali själf hafva 
ge?omgått. Han var icke längre framför allt en 
stndens man, utan när hans karakter skall angifvas 
bland Israels stammar, säges det, att han val' »1'lk 
få nåd», eg~ntligen »mältad al nåd» och »full af 
Hcrn:/ls vålng71dsc». Dctta a ngifver, att han lcjde 
af de nna nåd och i den sökte sin tillfredsställelse 
sedan hans egna resurser blifvit totalt uttömda. Se: 
allt må~te vara af nåd från början till slut, om det 
s~all blIfva någon nåd alls. Vi skola icke tillrygga
l~gga ett stycke af vägen, tack vare våra egna gär
I1lngar, och sedan vänta, att Gud skall fylla i det 
f~la.nde, utal~ allt måste vara af nåd. Vanligen vilja 
VI Icke ödmjuka oss inför Gud med den bekännel
~en~ att vi äro intet, utan v! vilja gärna hafva något 
~ var hand, som kan gälla lI1för Gud. Men det går 
Icke på denna väg. 

Den nåd, af h vilken N aftali var mättad, den 
räcker, Herren vare lof, för alla mänskliga förhål
landen. Den är icke blott en frälsande nåd utan 
äfven en bevarande och omhuldande nåd, såsom det 
ock hetcr i Ps. J: r 3. »D u, Herre, välsignar den 
rättfärdige, du öfvertäcker honom med nåd s§.som med 
.en sköld. » De gamles sköldar voro så stora, att de 
alldeles täckte krig aren, hela hans varelse. En sådan 
omhägnande nåd är Guds nåd. Den omsluter oss 
på alla sidor, så att sialafic"rl,"ns ""lödande skott 
icke från något håll ku~na nå oss. 6 -

Detta oaktadt kan det komma stunder då vår 
tro vacklar, da vi tycka, att det är, som o~ en glö
dande pil hade f<ttt tränga in i hjärtat och fastna 
där. Frestelser. som vi hade trott voro öfvervunna 
vakna ~ill nytt lif. Vi börja frukta, att vi aldrig 
skola hinna målet, att den nåd, på hvilken vi litat, 
och i hvars kraft vi förut vandrat, icke skall räcka 
ända fram. Jo. det gör den. Psalmisten säger i 
Ps. 94: 18: »Nä-r jag s3.de: 'Min fot vacklar', då 
uppehöll mig din nåd, o Herre.» Ja, Herrens nåd 
håller, ilfven när vi tro, att det är ute med oss. 
O:h den håller icke blott för det nuvarande ögon
blicket utal! hela vägen . »Evig är Herrens nåd. » , 
(Ps. I 00: S). 

Huru stå 'iIi till denna nåd ? Ar det med oss 
som med Nartali, att vi äro mättade af denna nåd ) 
Om icke så är. tag emot denna nåd j hela dess full~ 
het, icke blott en liten smula, så att du endast lik
sum l~ppjar på denna nåd, utan låt den få upp
fylla ..dl~·, så ~tt du bli: full af Herrens välsignelse! 
Det ar Icke Guds menlllg, att vi skola lefva ett lif 
på förknappni~g, st~ att Säga .svältföda vårt andliga 
lif. Herren vill glfva oss lIt och öfvernog. Det 
har behagat honom, att i Sonen skulle all fullhet 
bo, och af hans fullh et hafva vi alla fått, och det 
nåd för nåd. (Kol. 1: 19. Joh. r: 16.) 
. H~ac1 är det då, wm gör, att så många af oss 
ICke blIfva fyllda af Herrens närl ? J o, fyllas kan en
dast det kärl, som är tomt. Felet med oss är ofta 
att vi icke blifvit uttömda på vårt eget. Vi Illinna~ 
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änkan, som omtalas i 2 Kon. 4 kap. Hon fick i 
rikt mått af den dyrbara olja, som skulle blifva 
hennes och hennes sons inkomstkälla, ända tills det 
ena kärlet efter det andra blifvit fullt och hon till 
sist icke hade nftg'ot mer kärl att taga emot i -- då 
stannade oljan. Må vi se till, att vi alltid hafva i 
beredskap käril, i hvilka vi kunna taga emot Guds 
nåd! Om vi endast genom tron öppna oss för denna 
nåd, se, dä vi.11 Herren gifva oss däraf i rikt mått. 
lVI1\. vi aldrig komma till den punkten, att vi säga: 
»Nu kunna vi icke taga emot mer! ~ Guds nåd är 
oändlig, och vår förmågao att taga emot är äfven i 
själfva verket oändlig. Atminstone har ingen af 
oss ännu nätt fram till {fon punkten, att vi med 
sanning kunna säga, att vi icke kunna taga emot 
mer. ,H varje gång, vi fått ny nåd af Gud, skall vår 
synkrets vidgas, så att vi kunn a ' taga emot mer. 
Detsamma säges oss också i vår text. 

O m Naftali heter det nämligen: »Mä han ät 
väster och ,söder sträcka sina ägor!» Likasfl skol a 
vi alltjämt lägga nya sträckor af vårt hjärtas mark 
under vår Herres fötter, gifva honom mer och mer 
af vårt lif. Han har kanske fått dina penningar. 
Men hur är det med din tid? Han har kanske Hitt 
ditt umgänge. Men hur är det med ditt bönelif? 
Vi hafva att sträcka ut oss å t väster och söder, d. ä. 
mer och mer 'öka vårt inflytande, ja, Gud gifver oss 
sin nåd, icke blott för alt vi själfva skola lefva däraf 
utan fOr att göra andra · delaktiga däraf, först och 
främst i den krets, som närmast omg'ifver oss, och 
sedan i vidare omfattning. Ja, intill världens ändar. 
Gud? _ fi?rsrJ.mling :::1l-':'~}- vara 'en NaftaIi, som full af 

------~ rterrens välsignelse och mättad af hans nåd, sträcker 
ut sina ägor åt alla håll lill hednaIanden. Huru 
månget hednaIand ligger icke förbränd t likt ett sö
derns torra, törstande land, längtande efter att också 
blifva mättadt med Herrens nåd, hvilken han vill 
g:ifva genom sitt eget folk! . Ja, G ud vill, att hans 
folk skall uppfyllas med en så öfverflödande fullhet 
af hans välsignelse, a lt de likt Nilfloden svämma 
öfver sina bräddar och åt alla sidor utsända välsig
nelse, gö:ande själfva öknarna till eu fruklbar träd
gård. Det ord, som är återgifvet med "åt väster», 
betyder egentligen »åt hafvet till», hvilket, då Medel
hafvet i väster beg ränsade det hebreiska språk
området, blef liktydigt med »väster ut». Emellertid 
kan maningen till Nattali äfven tillämpas på grund
valen af ordets ursprunglig'a betydelse, ly »hafvet 
brukas i skriften ofta som en bild af folken. Må 
det andliga Naftali då sträcka ut sina ägor öfver det 
stora folkhafvet! 

Hvarför skulle icke äfven vår svenska mission 
i Kina få i bokstaflig mening på sig tillämpa dessa 
ord om att sträcka ut sina äg'or åt väsler och sö
der? Hon har hittills haft sin hufvudstyrka i Shansi. 
Men hon skall förvi sso få sträcka ut sina gränser 
äfven åt söder öfver Honan och ät väster öfver 
Shensi. Och vilja vi icke alla vara med om detta, 
att likna Nilens källor eller bifloder, hvilka öka 
vattenmängden i floden, så att den stiger dess högre ? 
jVär stiger Nilen? Jo, när solen lyse r på de höga 
bergen, så att snön på de ras toppar sn:älter. Då 
bildas tusentals rännilar och bäckar, hVllka förena 

sina krafter och till sist utmynna i den stora floden, 
bärande med sig de närande och fruktbargörande äm
nen, som de upptagit under sitt lopp genom dalarna. 
Borde vi icke hvar och en i sin stad vara en sådan 
liten biflod, som hämtar kraft från Gud själf, som 
låter hans nådesol lysa pil oss och hans nåd mätta 
oss, så a tt vi, själfva rika på välsignelse, låta denna 
välsignelse sprida sig till våra missionärer, att de 
blifva i stånd, att för Herrens räkning taga i besitt
ning allt större områden af de ännu i hedniskt mörker 
liggande länderna? 

Herren göre oss villiga härtill och fylle oss alla 
med sin nåd, att vi varda rika på välsignelse för 
andra! Amen. 

I ]\ina. 

Filr den tio dagars lfmga resan emellan Chen-ynan
kwan och Chau-kia-keo am;ande vi tvenne bätar, en större 
och en mindre, Äfven i denna del af landet gingo rykten 
om upplpop och röfverier, hvarför mandarinerna alltfort 
försägo oss nwd eskort. U ilder några dagar eskorterades 
vi t. O. m. af en »kanonb1tt». Vi kände oss ' först något be
sviirade däraf men fingo sedan anledning alt · tacka 
Herren, att · han pä sä säl t kom en behöfvan& själ till 
hjälp. En kväll gjorde nämligen militarmandarinen, som 
var befälhafvare pfl kanonbäten, ett besök ombord pä vär 
bflt och hade dar ett 1ftngt samtal med Folke om sin sjal: 
Han sade sig harva grubblat öfver orden »lif för lif» i 
den kinesiska straffirtgen och insåg, att hans lif ej kunde 
flterlösas med ett offerdjurs, dft djurens lif är , af intet 
värde mot miinniskans. Sedan Folke däraf fått ett osökt 
tillfälle att för honom framhfLlla evange liet om Jesus och 
hans försoningsdöd »en gfll1g för al la .. , sade mandarinen 
rörd : »Huru skall man kunna vedergälla en sådan Gud 
ha ns stora kärlek ?» 

Efter det långa samtitlet gaf Folke honom flera böcker 
och skrifter, bland andra Matt. ev, med förklaringar. 
Mandarinens tj iinare sade sedan till vår kock, att mandari

. nen Sfl ifrigt studerade de böcker, han fått, att han ej 
gaf sig tid hvarken att ata eller sofva. Bed med oss 
fi.ir denna själ! 

I Chau-kia-keo mottogos vi pä det varmaste· af de 
där stationerade engelska syskonen, mr . H oste, en af ~ de 

sju från Cam~ridge » , och doktor G. Whitefield GuinIless 
m. o. Vflr vistelse . i Chau-kia-keo förlängdes ända till 
fjorton dagar på g-rund af ovantade sv1'lrigheter vid an
skaftande af kärror för resan genom Honan. Under ·väntans
tiden hade vi synnerligt goda tillfällen att lära känna 
missionss)'skonen och deras arbete pil platsen. De kine
siska gudstjänsten:a \"Oro stunder af »vederkvickefse frän 
Herrens ansikte» äfven för vilra själar, ehuru vi intet" 
förstodo af hvad som sades. Förstår man ej orden, mot
tager man så mycket lifliga re intryck af hvad man ser 
och förnimm er, och hvem kan väl höra kineserna bedja 
och af uttrycken i deras ansikten och allvaret i deras 
röst erfara det underbara Guds verk, som i dem utförts, 
utan att blifva gripen nästan till tärar. När man tänker 
på »den klippa, utur hvilken de blifvit huggna., fröjdas 
man storligen i Herren, »som af stenar kan uppv:icka 
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b~lrn åt Abraham», och när man ihågkommer »elen grop, 
hvarutur de blifvit uppgräfda», dessa, som nu sjunga den 
nya sången, då kan man ej återhälla ett »hallelllja~. 

Tidigt en vacker vårmorgon sutto vi slutligen i vflra 
fjäderlösa kärror. Efter många och otroligt brflkiga · för
"beredelser voro vi ändtligen på väg. Första dagens er
farenheter voro åtskilligt vaxlande, men lyckligt och val 
hunno vi dock fram till vårt kvarter kl. half tolf på natten. 
När Herren i sin godhet uppehället kroppskrafterna, har 
en resa men kärra i Kina stort intresse med sig, och, 
sedan man hunnit vänja sig in · i förhållamiena, gilr ju 
alltsammans riktigt bra. T. o. m. värdshusen tycktes oss 
ofta riktigt tretliga. Det hade sitt österl;indska behag 
med sig att intaga sin middag i mulåsnestallen och blifva 
bemött med elen mest förbindliga artighet. 

Efter sju dagars fard 'reste vi öfver en ödslig hlig
landsslatt, pfl hvilken hufvudsakligast törne och tistel tycktes 
växa. Dagen var mulen, djupa, dystra skuggor bredde 
sig Ofver de ändlOsa vidderna, och en skarp vind blftste. 
Känslan af osiikerllet pl1. grund af de röfverier, som i den 
lrakten fÖrekomma, gjorde nog ock sitt till att stamnillgen . 
blef ·vemodig. 

n'Iot . aftöllell samma dag klarnade det upp, och kort 
före solnedgången utbredde sig en leende sliitt ett par 
hundra fot under oss. Vfirens friska grönska gaf åt växtlig
heten en prägel af lifskraft och frodighet. Nar darför 
Folke upplyste oss om att Svenska Missionens i Kina falt 
just där tog sin början, syiltes oss ».den goda jorden» 
vara ett ·Iöfte från Herren om en beredd jordmän för 
Guds ords lefvanae utsäde. Vi stodo · sålunda i begrepp 
att git öfver gränseil till värt ansvarighetsomri'tde, och vi 
gjorde det ej utan en gripande känsla af ansvar. 

»Att kraftiga dörrar> öppnats på flera platser i Ho
nan, at ej missionsvannerna obekant. Honans hufvudstacl, 
Honan-fu, har dock annu ingen missionsstation. Bröderna 
Folke och Blom brinna af iangtan att fii begagna de till
milen, som redan yppat sig fÖL' stadens öppnande. Brist 
pfl krafter och medel synas dock annu utgöra oöfverstig~ 
liga hinder. 

Med mycken glädje emotsågo vi värt uppehäll i sta
den Sin-nan öfver söndagen den 19 mars. Våra systrar, 
Emma Andersson och :Maria Pettersson, har Herren brukat 
till stor välsignelse såviil dar som på andra platser i Honan. 
Broder Blom har · i dagarna lyckats hyra ett för en mis
sionsstation mycket lämpligt hus i Sin-nano Hittills har 
missionen haft endast ett litet hus för en infödd evange
list i staden. . 

Vid vär franlkomst till Sin-nan mötte oss en af de 
troende utanför stadsporten. Redan pil längt . afstånd 
kände Folke igen honom såsom en af Herrens förlossade. 
Hans ögon lyste af outsäglig glädje. Har man sett det 
uttrycket i en kines ansikte, glOmmer man det ej. Denne 
man, som nyligen är antagen till evangelist, underhålles 
af en kina vän i Skitne. Bitde den, som gifver och beder, 
och den, som arbetar och beder, skola tillsammans skörda. 

Pil. kvällen samma dag, vi lämnat Sin-nan, mötte vi 
broder Blom, som kom gitende den tjugu svenska mil 
långa vägen från Uin-ch'eng. Det var oss alla en stor 
glädje att få trlifTa honom och fil. mottaga goda under~ 
rättelser från svskonen och arbetet såväl som från hem
landet. Själfva' hade vi nämligen ej haft post pä ett par 
månader. Nästa dag fortsatte Blom till Sin-nan och vi 
pfl vflr viig till Din-th'eng. 

Nar vi den 24 dennes reste genom portarna in i 
Uin-ch 'engs stad, »sjöngo och spelade vi i våra hjärtan 
till Herrens ära» för den mfmgfaldiga nåd, han bevisat 
oss under den Ifll1ga färden. FÖl'lltom af Folkes anhöriga 
välkomnades vi af syster Emilia UIll, som tillfälligtvis varit 
h~ir en till . Broder Linder är för närvarande pli en resa 
norr ut i provinsen. De norska systrarna Hattrem, Ahg
vik och Holt äro ock här till" vidare, och är det oss inner
ligt kärt att dagligen fft vara tillsammans äfven med dem. 

I går kommo sy:>lrarna Frida Prytz och Agnes Forss
berg ölver hit pft några limmar från Hai-cheo, och i dag 
viinta vi syskonen Berglings med anledning af ett föl~e

stående .finansmöte. Deri om \;flrarna sedvanliga konferen
sen här i Oin-ch'eng lär i år ej komma att hållas förr än 
i maj . J ag behöfver ej s~(ga, att vi känna det såsom 
höile vi högtid, dä vi fä vara tillsammans med syskonen 
och mecl dem inför Herren dela intressena för arbetet 
och amlliga nådegäfvor till värt eget uppbyggande i tron. 
Vi smaka välsignelsen af den »olja, som !ly ter från hufvu
det ned öfver kroppen ». 

I ett senare bre f hoppas jag fil beslaifva något af 
själfva missionsarbetet här i Uin-cheng och nämner' där
för blott nu, att, dä . vi har ute. se bevisen pä · missions
vännernas i hemlandet verksamma intresse, bön ochotIer
villighet, »prisa vi Herren för eder skull,» . och glädjas »öfver 
elen rikliga frukten för eder riikning». 

Uin- ch'eng den 30 mars 1899. 
.Joh. Ri1m/an. 

Ålsäng den 15 juni 1899. 

Älskade missionsvänner ! 

»Herren bevare din utgång .och din ingång ifrån nu 
och i evighet». Ps. 12 I. 

Dessa ord, · jämte mänga andra, gåfvos mig, dä jag 
för 8 1/ 2 är sedan lämnade hemlandet för att resa till 
Kina. Den önskan och bön, de innehålla, har i .rikt 
mått uppfyllts på mig. Andliga och lekamliga välsignelser 
har Herren gifvit rikligen och ledt allting sä väl, att jag· 
om intet, som händt mig under dessa l1.r, kan säga: det 
hade varit bättre på annat sält. Och .alla brister och 
skröpligheter hos mig hafva ej utsläckt Herrens kärlek;· 
han har gjort mera, än jag trodde honum om, såsom han 
ju vanligen gör. 

Bland timliga välsignelser, som Herren gifvit mig, 
räknar jag främst hem och familjeliE en älskad maka och 
tvä barn. Osökt komma mig Jakobs ord i minnet: »Jag 
hade icke mer än denna stafven, dä jag gick öfver denna 
Jordan, ocll nu har jag blifvit till tvä läger». Med Jakob 
säger ja6' ock: »Jag är · för ringa till all den nM och all 
den trohet, som du har bevisat din tjänare». 

Hvad vi nu vilJe bedja af eder, dyra missionsvänner, 
är att fortfarande ffi. vara ihägkomna i edra förböner --'
ty vi behöfva dem alltid, he!T\ma sflväl som ute. Vär 
innerliga önskan är att få vara till nytta för Herren och 
någon ghidje för ener i gemensamt arbete. För den allra : 
närmaste tiden känna vi dock, att vi, behöfva hvila. Jag 
för min del kiinner mera behof af att höra ~in själf predika. 
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Inneslutande mig och min hustru samt Ragnar (3 flr) 
och I-Ialvar (11/2 flr) i eder hflgkomst förblifveI' jag 

Eder ringe medarbetare 

Axel llalmc. 

Utdrag ur bref. 
]....'10 G. A. SUtlhammar. 

Vår missionsstation i T'ong-cheo-fu Ur verkligen myc
ket god och lämplig. Många missionarer, som passera 
genom staden och bo hos oss, blifva förvånade alt finna 
ett så rymligt hus i dessa trakter. Provinsen Silen-si har
jades för en 30 år sedan af det stora mohammedanska 
upproret. Landet blef ödelagdt. Städer och byar för
stördes. T'ong-cheo-fu var en af de förStiider, som ej föll 
i rebellernas hiinder, och har därför kvar de gedigna bygg
naderna från forna tider. För nUrvarande tyckes foll,ets 
välstfll1d vara mindre. 

Stationen har ett synnerligen goclt lage vid stadens 
liftigaste affärsgata. De besökandes antal är därför stort. 
Det ar en ständig trafik ut och in genom portarna åt 
gatan. Folk från landet, som kommer in för affärer och 
görom5.1, står ofta i små grupper utanför porten och stude
rar våra traktater etc., som äro uppklistrade pil. vaggen. Och, 
när de hafva tittat pfl dem, måste de också gå in och se, 
huru det ser ut innanför. 

Byggnadssättet för de kinesiska husen är mycket 
olika i olika delar af Kina. Nästan hvarje provins äger 
nägot karakteristiskt. I provinsen Shen-si uppföras hu,en 
på tomter, som ~iro smala och djupa. Gatufronten är 
ringa, men djupet är mycket stort. Agaren af gården bor 
med sin familj i de bakre delarna af tomten; den friin1l'e 
delen, den vid gatan, användes till affarslokaler m. m. Pi\. 
en missionsstation är en liknande anordning rätt p~aktisk. 
I den främre delen äro opiumasyl, gästrum och kapellet 
inrymda, Inrarigenom det ständiga Iifvet och rörelsen där 
ej kommer alt inverka på andra grenar af missions
arbetet. 

När man på vår station kommer in genom porten 
frän gatan, träffar man först på opiumasylen. Den är 
inrymd i tvenne rum tlll höger och vänster om porten. I 
vinter har patienternas antal tidvis varit mycket stort. En 
mänad kunde de ej rymmas i de för dem afseclda rum
men, utan 6 a 8 st. mäste om nätterna sofva i kapellet. 
Missionär Berg vill ej neka dem, som begära att Hl kom
ma, och sä måste man vara praktisk och anvanda allt 
utrymme, som .st5.r till buds. När kapellet Oel,Sfl var full t, 
då var det en väldig skara. Vid morgon och aftonbö
nerna, dä allt husets folk samlades, blef det eIl hel liten 
församling i kapellet. . 

Oaktadt detta antal hafva vi alls ingenting att klaga 
öfver hvad deras uppförande angår. Alla hafva varit fog
liga och vanliga. :iVled 'uppmärksamhet lyssna de till Gnds 
ord morgon och afton och deltaga i sflllgen; de köpa s[ll1g
böcker och biblar. Nar de himna oss, kunna somliga af 
dem ej si få sånger samt hafva hört en god del 
Guds ord. 

Den. omedelbara uppsikten öfver patienterna utöfvas 
af vär evangelist. H,m är en ovanligt präktig karakter. 
Han har fätt mottaga myclzen nåd [riin Gud och visar i 
alla afseenden en gedigen, kristlig karakter. Vid skiitseln 
af en opiumasyl äro goda kinesiska medhjälpare oum
biirliga. En god evangelist och en p5.litlig kl)ck aro af 
stor betydelse. 

I3eträflimde pa tien tema, som komma och ga, utgöra 
de en profkarta frän alla stfmd och yrken, somliga rika 
uch andra fattiga, somliga lärda och andra okunniga, både 
gamla och unga. För alt draga fram några exempel sfl 
n~imner jag Wrst en f. d. aktör, som vistats mflnad1 1/ 2 
i cL,>ylen. rå ett elle r annat sätt blcf han rik och obe
roende och drog sig då tillbaka från skädespelarebanan. 
Han kom i höstas till oss ' för att v:inja sig af med opi
um. · J ag kommer så v~i1 ihäg en afton i november, n lr 
han gjorde sin entre i asylen. Ansiktet var blekt och 
magert, ögonen sväfvade oroligt och misstiinksamt ~in på 
oss, än oni.kring i rummet. Allt var förstås något främ
mande för honom. Emellertid blef han afvand under vec
kornas lopp Han fick farg på kinderna, och hela hans 
kroppskonstitution fick uttryck al hnlsa. Evangelium gjorde 
också djupt intryck pft honom. Vi äro mycket ledsna öfver 
att han ar oHird och ur stånd att lasa bibeln. Likväl kom 
han i sitt hjärta till tro på cH\rskapen af afgudadyrkan. En 
dag gick han hem och kastade ut sin husgud. Han visade 
oss prof pfl sin vanlighet på flera sätt. Så t. ex. var det han, 
SOI11 skaffade oss julgranar i julas, hvilket icke iir det lat
tas te alt m i Kina. Nar han lamnacle oss, skankte han 
oss ett stycke af sin jord utanför en af stadsportarna till 
begrafningsplats. Broder Berg hade i ett par år sökt att 
fil någon sfldan men alltid mött sv5.righeter.. Emellertid 
hafva vi nu erhållit ett mycket Himpligt jordområde ge
nom "flr f. d. opiumpatient. Själf var han nog icke sli 
litet förnöjd öfver sin frikostighet, och han frågade visst 
undrande, 0111 det inte ändå var en riktigt »god garning», 
som skulle raknas honom till förtjänst. Ja, huru ofta haf
va icke våra ' egna »goda gärningaDl haft underhaltiga 
bevekelsegrunder. Utan Jesus Kristus kunna vi intet 
uträtta. 

En annan patient har varit husar. Han kan skjuta 
med pil båge och blflsa i horn. Sin båge har han med 
sig. Det är en mycket omtyckt idrott bland kineserna. 
att uppöfva sin armstyrka med att spUnna båge. Att 
skjuta med bflge, lyfta stenar, fakta med spjut och sabel 
aro de väsentligaste profven vid de militära examina. För att 
skjuta med båge fordras ej sfl liten Hluskelstyrka i armar
na; den erllålles genom öfning. Vflr husar ar hjalten i 
opiumasylen pfl detta omrftde. Han excellerar med att 
spanna sin båge 12- 13 gänget' i str~ick. H varje gång 
skall den spännas så 1ft ngt, att vanstra armen ar väl 
strUckt och h()gra handen, som håller strängen, är bakom 
nacken. 

En tid bodde en graduerad litterar man bland oss. 
Han var förskriickligt högmodig. 

För resten är det hvarjehanda godt folk från landet, 
snälla och hyggliga. De hafva icke råd att röka opium 
i flr. Opiumskörden har slagit fel flera år, pit grund lwar
af opium nu är mycket dyrt. Många önska kanske icke 
att blifva afvanda hclt och hnllct utan vilja blott minska 
sitt dagliga behof något, sfl att de t. ex lilan kroppsligt 
obehag kunna nöja sig med en hal f eller en tredjedels ran
son. Den, som är hemfallen 5.t opiumlasten, blir ju, s5.
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som bekant, nästan oemotständligt tvungen att taga en viss 
kvantitet opium dagligen. 

Till nyåret blefl'o några inskrifna i asylen. Vid ny
året skola alla skulder och affärer giiras upp. Mftnga upp
tänka <Illehanda planer att bedraga sina bj(irnar. Det är 
icke omöjligt, att nftgon sökte ett gömställe i opiumsasy
len hos utländingarna under björnarnes förföljelser. Kine
serna vet man aldrig riktigt 11l'ar man har. Emellertid 
få våra opiumpatienter höra Guds ord och undervisas i 
bibeln. Gud är mäktig att frälsa dem. 

T'ong-cheo-fu den I S rebr. 1899. 

En gripande tilldragelse ur en 
mISSIOnarS lif. 

Af F. B. jVIc)'Cr. 

Pa~tor Meyer, ~om nyligen besökt Indien, skrifver 
därifran följande: 

Under min vistelse i Madras hade jag förmfll1en att 
ffi vara tillsammans med doktor och fru Chamberlain, till
hörande hollandska reformerta kyrkans mission i Arcot, 
hvilka, liksom jag, voro inbjudna att ho i våra vänners, 
herr och fru Mc Conoughy's gästfria hem. Därigenom 
blef det mig möjligt m hafva dagliga förtroliga samtal 
med denna veteran bland missionärer, lwilken varit på 
niltet i fyrtio år och därunder mtt vara medel till upp
rältandet af ett helt nät af utgfingspunkter för missions
verksamheten med infödda medhjiilpare, missionsskolor 
~ch stationer samt ett sjukhus, där han sj iii f behandlat 
tiotusentals sjuka. 

För närvarande är c\:r Chamberlain sysselsatt med 
ett bildlexikon. I en bok, benämnd: » I Tigersnäret» , har 
han omtalat flere undel bara händelser ur sitt lif, men för 
mig berättade han en tilldragelse, som mer än nftgon 
annan var för honom ett heligt och dyrbart minne, och 
som' aldrig blifvit publicerad. J ag anser, att den bör 
riiddas från glömskan och har erhfillit hans tillåtelse att 
återgifva den. Må uen blifva till viilsignelse för andra, 
såsom den varit för mig. 

* '" * 
Jag vill lftta doktorn berätta sin historia med egna 

ord, Sfl lllngt jag kan påminna mig dem: - Är 1863 
erhö jag en kraftig maning att föra evangeliulll till den 
stora, sjiilfstandiga, hedniska staten Hyderabad, hvilken, 
~å vidt vi kunde utforska, aldrig hört det glada budskapet 
om Guds rike. Jag kunde icke upptaeka, att det fanns 
något undantag gjordt vid Herrens befallning, att evan
gelium skulle predikas i hela världen. Alldeles visst gafs 
det icke nftgot sådant förbehftll, beträffande Hyderabad. 
}flera af mina vänner, som kande faran af ett sftdant 
företag på grund af folkets fa natiska karakter, försökte 
öfvertala mig att afstå därifrfin, men då jag prUfvade mitt 
hjärta inför Gud, lät han mig ftter förstå, att jag var 
mannen, som borde gå, och min hustru gaf för evangeIii 
skull sitt hjärtliga samtycke därtill. 

J ag omtalade för mina infödde medhjälpare, hvad 
som Iftg på mitt hjärta och förklarade för dem samlilligt 

den stora fara, en sådan expedition vore utsatt för. Genast 
erbjödo sig nere att [tWjlja mig, än det var mig m(ijligt 
medtaga; jag utvalde därför fyra, på hvilka jag visste att 
jag kunde lita. Sedermera fick jag veta, att dessa hän
girna män natten före afresan sin~emellan högtidligt för
pliktat sig, att om någon af dem komme [Iter med lifvet, 
skulle han göra sitt bästa för att draga försorg om de_ 
öfrigas hustrur och barn. 

En annan missionar, som lofvat följa med mig, greps 
af fruktan och vände inom kurt tillbaka, öfverHimnande 
ät mig att ensam fullfölja resan. 

Det Amerikanska Eibelsällskapet, som länge önskat, 
att en missionsresa skulle Wretagas till detta distrikt, till 
lwilket evangelium dittills icke trängt, gaf mig en massa 
böcker och ställde till min disposition mera penningar, 
iin jag sedan behöfLle. . 

Vid gränsen sökte den engelske guvernören, som 
blifvit underrättad om min af.~ikt, hindra mig att fortsätta, 
sägande, att det vore omöjligt alt beskydda mig, och att 
allvarliga förvecklingar mellan brittiska styrelsen och Nizam 
(regenten) i Hyclerabarl skulle uppkomma, i händelse jag 
dödades. I själfva verket hotade han att arrestera mig 
stisom en farlig person, om jag fralllhänlade i min a(.,ikt. 
Jag framvisade då lllitt amerikanska pa~s och bestred 
hans rättighet att uppehålla mig ~amt sade, att jag skulle 
klaga hos den engelska utrikesministern, r händelse han 
icke tiWite mig att fortsätta. Diircfter sade han intet 
vidare. 

Vi begftfvo oss dft in i landet och fiirdades dari
genom ridande och utan att blifva antastade, upps1ftende 
dag efter dag vårt talt i grannskapet af nya stader och 
byar, i hvilka vi förkunnade evangelium och sftlc\e en 
mangd cxcmplar af de särskilda evangelierna. Sil. för
gmgo ungefär fyra månader. 

* ** 
Under resans lopp kommo vi till staden Shamshabad' 

Denna plats var i hela distriktet beryktad för sitt för
därf och sin laglöshet, och man hade ofta framhftllit för 
oss faran af att gå dit in med evangelium. Jag kände 
likväl, att jag hade intet annat val än att lyda den 
gudomliga maningen inom mig. 

Dagen, innan vi gjorde försöket, var Herrens dag,på 
hvilken enligt väl' vana mina följeslagare och jag deltogo 
i Herrens mftlticl, hvaraf vi alltid hämtade särskild upp
mllntran och styrka. 

Följande morgon fortsatte vi resan, predikande under 
v~igen i fem eller sex byar, och uppnådde staden omkring 
kl. nio samt slogo läger utanför densamma för att låta 
dagens hetta gfl öfver. Klock;m tre föreslogo mina mecl
hjälpare, att de skulle g'å in i staden och börja mecl att 
visa och sälja sina evangelier, och att jag skulle komma 
efter inom en timme. De gjorde sft, och då jag seder
mera anlände till stadspcirten, såg jag dem komma emot 
mig, förföljda af en uppretad folkhop. Det visade sig, 
att de religiösa leclarne pft platsen hade slutit sig till
sammans och ställt till ett upplopp, i det braminerna 
sade, att det släta skinnbandet på några af böckerna 
gjorts af den heliga kons skinn, medan mohammedanerna 
åter pftstodo, att det grofva bandet på andra erhållits af 
svinets skinn, och att sfilunda det hela vore en fin list 
för att skada deras kast och vanära dem. 
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Jag gick dem gladt till mötes och försökte med 
några skämtsamma ' ord ffi ' dem att lyssna till mig. Men 
nej, de ville ingenting höra. Jag måste genast länina 
staden, Jag var likväl envis och sade, att jag konllnit 
med ett budskap från den store konungen, samt bad dem, 
att jag skulle få omtala det och få förklara ski.ilet för 
lIlln ankomst, sä slnIJle jag sedan villigt gå. Men de 
ville icke tillåta detta och blefvo mer och mer våld
samma. 

Vi hade. nu uppnätt ett stort öppet torg och blifvit 
trängda upp emot några stentrappor, hvilka ledde till ett 
slags upphöjd plattform. Vi stego upp för den och sågo 
framför oss liksom ett haf af vredgade ansikten. Jag såg 
äfven, att de mest fanatiska höllo på att rifva upp gat
s.tenarna för att, då den väntade signalen gafs, slunga dem 
mot oss. 

Under allt detta kände jag fullkomlig frid i mitt 
sinne. J ag hade ingen tanke på min personliga s;ikerhet; 
min enda önskan var att få aflämna mitt budskap. Jag 
var endast medveten om en oemotständlig längtan, att 
hvarenda en framför mig, åtminstone för en gång, skulle 
ffi höra Kristi evangelium, hvadhelst an följden skulle 
blifva för ' mig. På tamilspråket, hvilket folket icke för
stod, bad jag mina medhjälpare att stå med ryggen mot. 
muren, så att ingen skulle kunna slå oss bakifrån, hvar
efter jag trädde fram till kanten af trappan. Om jag 
nägonsin ·ffitt erfara, att den Helige Andegifver visdom, 
så var det i denna stund. I sanning, det var icke jag, · 
som talade, utan Faderns Ande, som talade genom mig. 
Intet annat kan förklara det sätt, på hvilket jag blef ledd 
alt handla och tala denna minnesvärda dag. 

* :;.:
* 

Emellertid hade deras vredgade känslor emot oss 
alltmera stegrats, och man gaf befallning, att stadsportarna 


. skulle stängas. Ingen inblandning skulle få ske i det öde, 

man bestamt åt oss. Endast frän Gud kunde hjälpen 

komma. 

Jag hade ibland mängden gifvit alt pä några, som 
synbarligen icke sympatiserade med de öfrigas mordiska 
planer. ])e stodo nägot i bakgrunden, men jag utpekade 
dem, sUgande: »Där äro några ibland eder, som verkligen 
önska att höra, hvad jag har att säga. Ni därborta i de 
röda turbanerna och Ni i de hvita och Ni och Ni. Ar 
det icke sant, mina bröder?» De gjorde ett tecken till 
samtycke. »Lät då dessa fem komma fram», sade jag, »så 
vill jag besvara deras frågor och förklara mitt ärende och 
sedan mä 'Ni stena oss, om Ni så finner lämpligt». 

Och sä trädde dä de fem angifna fram; de vor o 
braminer, och fem är deras heliga tal. Därefter sjöng 
jag på det för dem brukliga sättet och på sanskrit (det 
språk, på hvilketderas heliga skrifter äro skrifna) den 
heliga vers, hvilken hvarje bramin läser upp vid sin afton
bön, och hvilken i öfversättning lyder: 

»Jag är en syndare, min själ iir syndig; allt, som 
tillhör mig, är synd. O Gud, deras tillflykt, som söka 
dig, befria mig från min synd.» 

När de upptäckte, att jag kände deras heliga spriik, 
kunde jag märka, att de betraktade· mig med växande 
vördnad. 

Bröder, sade jag, med tämligen låg röst, sä att de 

omkring mig stående. måste spänna sin . uppmärksamhet, 
veten I, huru denna bön kan blifva besvarad, och huru' 
elen store Guden kan befria oss från syndabördan? De 
gjorde tecken, att de ej visste det. . 

Höjande rösten sade jag på teluguspråket, som de 
alla förstodo : Eder egen favoritskald Vemano har yttrat: 
»Om mohammedanen går till Tirnpatis heliga graf, blifver' 
han därigenom en from hindu? Om hunden badar i den 
heliga Godavery, blifver han därigenom ett lejon? Så för
anclras icke heller sjalen genom yttre iakttagelser.» 

Detta ar sant, mina . bröder, utropade jag, tvagningar 
och offer kunna icke borttaga våra synder, men himme
lens store Gud har funnit på ett medel. 

Och jag berättade nu i korthet om Adams fall och 
människans synd, samt huru hon gjort mänga misslyckade 
försök att utpläna densamma; slutligen talade jag till dem 
om Jesu födelse, om hans underbara gärningar, hans själf
uppolhing, mildhet, makt och förbarmande kärlek, anda 
tills jag kom till beriittelsen om Golgata. 

Aldrig förr eller senare har Jesu död framstätt så 
lefvande för mig. Det var, som om jag fått en ny syn 
pil hans mildhet, tälamod och tysta undergifvenhet inför 
sina fiender. Under det jag fortsatte att tala, såg jag, huru 
den ene efter den andre af män nen lä t stena ma falla 
ur sina händer, under det att tårar runno utför kinderna 
på många af dem, hvilka nyss varit bland de ifrigaste att 
hota mitt lif. 

Sedan följde beriittelsen om Jesu uppståndelse och 
huru många varit vittne därtill, samt om soldaterna, som 
höllo vakt vid grafven och /i'ngo blifva den uppståndnes 
harolder, då de skyndacle in i staden och förkunnade, 
hvad som skett, och slutligen l;eriittade jag om hans him" 
melsfärd i femhundra vittnens närvaro, hvarvid de alla 
sågo upp mot himmelen liksom för att fä se honom. 

Under nära en half timme lyssnade folket. Af upp
rorsskaran hade det blifvit en andäktig församling, och 
när jag till sist sade: »Nn, mina bröder, har jag fullgjort, 
hvad jag begiirde eder tilHltelse att fä göra. I kunnen 
nu stena oss, om I viljen. Då ropade de aHa: »Nej, 
nej, vi skulle ej hafva tänkt på att stena eder, om vi 
blott vetat, hvem som sänd t ed~r.» 

Under de följande fyrtiofem minuterna besvarade ' 
jag mf\l1ga frägor och utbjöd slutligen till salu »Den 
Gudomlige AterIösarens Lif», såsom evangelierna kallades. 
De köpte ifrigt hela mitt lager af Lukas och Johannes 
evangelium och utsågo sedan sina förnämste män att led
saga oss till vårt tält, anförande mänga ursäkter för det 
sätt, hvarpä de mottagit oss. 

Men jag visste, att Herren Jesus stätt vid min sida 
och styrkt mig och bevarat oss efter sitt trofasta löfte. 

Enligt ingånget meddelande- från broder E. Folke af den 7' 
april simlle . stormöten hållas på följande platser: 

I T'ong-cheo-fu den 16 april. 
> I-shi 
• Uin-che'ng 
• Haicheo 7 maj. 

» Yongning 14 » 

Och den 21 maj skulle "r,konferensen hållas i. T'ong-cheo-fu 
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