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»Missionsblad för Svenska Missionen i Kina»,
anmäles härmed till prenumeration för 190 l. Tid
ningen skall utkomma, vill Gud, med ett nummer
i början af hvarje månad och med samma syfte
och plan som under föregående är.
»St'nz1ns Land» skall således innehålla: Ull der
. rättelser Jdr,1t 1/Zzsslondrerua, såsom bref och re
docrörelser angående arbetet, uppsatscr om mzsszo
llC~, berättelser, 'l2olzscr och zllustralzoller från
missionsfältet.
Därjämte skall tidningen meddela om förföljel
serna mot missionärerna och de infödde kristna i
Kina samt redogöra för utvecklingen af de när
varande svårigheterna där, i den mån den berör
missionen.
pSz'm:ms Land» kostar för helt år I krona och
för halft år 50 öre; då prenumeration sker på posten,
tillkommer 20 öre för postporto,
Prcnztmerantsa71llare erhålla Iwart 6 ex: gra
tis, när de insända rekvisition direkte till redaktio
nen, som då betalar postportot. Då mindre än 5
ex. tagas, bör man vända sig till närmaste post
anstalt.
.
Profnummer sändas på begäran. Adress: List
makareg-atan 30, Stockholm.
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som någon nyligen skref hem, »men, om försa
lingen utgår därur renare och täckare, är ju ;
väl », och därhän skall Herren leda det. Efter h
ringen skall han gifva en dubbelt rikare välsigne1
Men det är säkerligen icke blott missiomf
samlingen i Kina, som Herren :vill luttra och ren
genom hvad som ägt rum därute. Han, som pröf,
hjärtan, ser visserligen , att missionsvännerna l
hemma äfven behöfva renas och luttras. :Måtte
förstå honom! Måtte vi böja oss . djupt i stoftet
tOr honom och i ödmjukhet bekänna vår världsl
het, vår ytlighet, vår girighet, vår själfviskhet,
sökande efter denna jordens goda, vår oandligl
och vår likgiltighet för hedningarnes frälsning
Då det var synd i lägret led hela Israel nederl<
- Om vi sålunda förödmjuka oss inför Herren, ,
Gud, hafva vi rätt förstått, hvad han vill säga (
genom tilldragelserna i Kina, och vi skola då blii
bättre och mera hängifna missions vänner, än hvad
hittills varit, och icke lämna Herren någon ro, f(
än han utgjuter sin Ande öfver allt kött och uI
fyller hela jorden med sin härlighet. Om vi här
ut i en sådan förbön, skall det afbrutna missiOl
arbetet i Kina snart kunna återupptagas, och
skola fd. se, huru Herren bland detta folk skall l
föra stora ting, gifvandc åt det renade läppar .
åkalla hans namn.

v

Det har berättats oss, att missionärerna i Shan
hai hafva möten inför Herrens ansikte, djupt <:
mjukande sig inf?r honom, bekännande synd c
:.;:
*
brist och utbedjande sig ett rikare mått af d
Helige Ande och dugliggörelse af honom för (
Ugnen är för szlfret oc!t degeln är för ftuldet, . arbete, de vänta fä upptaga. Vi glädjas öfver del
och Ilenf:'n dr den, som priifvar h/ärtan. Ordspr. ty vi tro, att det är vägen till välsignelse öf'
17: 3·
'
Kina och dess missionE arbete.
För närvarande · är missionsarbetet afbrutet i
l detta nummer, som är det sista för i år, kur
Kina. Missionärerna hafva måst fly från det inre vi ej underlåta - följande vårt hjärtas maning
af landet ned till kusten. Många af Herrens tjänare att sända våra läsare, vänner och medarbetare, s
och ett stort antal infödde kristna hafva fatt gifva bistått oss med förböner och hulpit oss med '
sina lif för Herrens skull, såsom vi förut meddelat. ningens spridning. ett hjärtligt tack. I kännen
Hvad menar väl Herren med allt detta? Vi veta visst, att vi intet annat syfte hafva med vår l
det icke till alla delar; me!l ingalunda kan han tidning än att tjäna Herren::; sak i Kina, och,
mena, att de stora pröfningar och de svåra lidanden, han själf väckt intresse hos eder att hjälpa o:
han låtit öfvergå den kristna missionsförsamlingen detta verk, skall han förvisso löna eder för e<
(missionärer och infödda kristna) i Kina, skola leda medarbete.
till ett tillintetgörande af den plantering, som hans
Till sist vilja vi utbedja oss edra förböner
egen hand planterat. lVq; han, som bt:7Jarar dC1l edert medintresse i fortsättningen samt tillör
skälla 7/z11giirden, stzmdligcn 7Jathzar honom, att eder en god jul med rik välsignelse från Barn:
z/wcn skada mcl 71t'det/aras honom, natt och da,f krubban.
be~;akar honom, kan ej tillåta sin planterings till
Stockholm i dec. 1900.
intetgörande. (Es. 27: 3). Han kan ej af<;e annat
R cdakhol1c1l.
än vingårdens rensning o<;:h vård. Silfret, som hftlles
i ugnen, fördärfvas icke, men hettan tjänar till att
rena det från slagget, och guldet förbriinnes icke i
D et li nnes ej uti himmelens sk ~ tll{amma ..e ett enda uns s
degeln, det luttras endast för att blifva så mycket som ej varit uti den heta ugnen på jorden och blif,'it . bepr'
ädlare och mera klart skinande. Till sitt gamla sju resor , . D et linnes ej en enda "deIsten, som icke b}ifvit
Israel sade Herren, att han skulle göra det utkoradt för :illa slags prof; det fin nes icke ett grand guld i AterIö
i bedröfvelsens ugn, och det är qetta, han nu håller krona, som ej blifvit sm,i1t iifver d e heta,te g-Iöd, på det allt
m" komma bort. Och detta gäller lika för alla Gud s barn.
på att <'röra med sitt folk i Kina. ;) Smältugnen är du är en H erren s ljänare Imlste du pröf"as såsom guld pröfvr.
visserligen het och förorsakar mycket lidande», så
Spu rgt·ofl.
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Det gjorde 'Gud, sändande sin
Son i s~ndigt köUs liknelse.
Rom. 8: 3.
Dessa ord öppna för oss en hel värld af de
härligaste fröjdeämnen - de ställa på en gång för
ett andligt öga den rika uppfyllelsen af hela den
oräkneliga mängd af gudomliga uppenbarelser, löften
och förebilder till Kristus,hvaraf hela gamla testa
mentets väntotid var uppfylld. Den tid, som af
Fadern var förelagd», var nu kommen, då gamla
testamentets barnaalder och förmyndare-regering
skulle hafva sin ända, då alla de profetiska orden
och förebilderna skulle gå i fullbordan. När ängla
budskapet ljöd öfver den betlehemitiska ängden:
"Si, jag bådar eder stor glädje, hvilken skall veder
faras allt folk, ty i dag är eder född Frälsaren»,
då hade ordet blifvit kött, Gud hade säriat sin Son
i syndigt kötts liknelse. Då såg man med ögonen,
i den dyra krubban, alla löftens innehåll. Här låg
nu för ögonen den »kvinnans säd, som skulle sönder
trampa ormens hufvud»; här låg nu för ögonen den
»Abrahams säd », i hvilken alla släkten på jorden
skulle varda välsignade»; här nu den »hjälten af
Juda, hvilken folken skulle tillfalla»; här nu den
»Davids Son », som på samma gång skulle vara
:tDavids Herre»; här nu den Zemah, telningen af
den gamla Jesseroten, och det tecknet, att en Jung
fru föder en son, som heter J mmanuel, Gud med
oss; här det »barnet, som bär sitt herradöme uppå
sina axlar och heter Undcrlig, Råt!. Gud, H/ätte,
ä'ig Fader, Fndsfurstc; här den Israels Herre,
som skall födas i Betlehem, men -- ),hvilkens ut
gång har yarit af begynnelsen och af evighet»; ja,
här det lammet, som skulle tagas ur hjorden, och
hvars blod, struket på dörrträden, skyddade mot
fördärfvaren. Af sådana . bilder var gamla testa
mentets tid uppfylld. O, hvad betyder dock detta?
H vad betyder detta, att genom en lång världsålder
af fyratusen år löper en kedja af förutsägelser om
en viss stor man, som skulle komma, som skulle
söndertrampa ormens hufvud, bära världens synder,
och i hvilken alla släkten skulle varda välsignade?
Här blifva dock mitt mörka hjärtas tvifvel och mot
sägelser emot dessa årtusendens oräkneliga vittnes
börd såsom för vädret flygande damm och strån emot
et gamla fasta berget. Herren vare evigt lof och
pris och tack för sin outsägliga gåfva!
Gud sände sin Son. Här är nu sjålfva
hjärtpunkten i vårt s?råk och i hela vår kristna tro.
~Iell här är ock den punkt, som vi aldrig kunna
-'..itt fa in uti vårt hjärta. Här är den punkt, öfver
ilken man blott borde anställa böner med mycket
~k allan de, att Gud ville förbanna sig öfver oss och
na våra sinnen, att vi måtte kunna se och skåda
~:.rnt i de umätliga djupen af Guds nådes under,
gaf åt vårt arma fallna släkte sin evige Son.
L~tom oss se, huru orden lyda: Sändande sin
~Iärk ! det står icke: då föddes Guds Son,
Gud sände sin Son. Det barnet, som du
n skådar i krubban, är icke ett barn, som er
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hållit ett så stort mått af Guds Ande och Guds val
behag, att Gud därför kallar det sin Son - nej,
annorlun<\i,t talar skriften. Hon säger nämligen så,
att det barnet var Guds evige Son, »hvilken var
när Fadern, förr än denna världen var skapad»;
Hon säger, att i Betlehem skulle födas den, ),hvil
kens utgång har varit af begynnelsen och af evig
het>; att i begynnelsen var ordet, och det ordet var
Gud, så att genom det är allting gjordt, och det
förutan är intet gjordt, som är gjordt; och ordet
vardt kött och bodde ibland oss, och vi sågo hans
härlighet, såsom ende Sonens härlighet af Fadern,
full med nåd och sanning. Sådant ligger uti det
ordet ),sände» - Gud sände sin Son - således en
Son, som var till förut, men som nu i tidens full
bordan endast .blef sänd till jorden. Så säger ock
Kristus själf: »Så älskade Gud världen, att han ut
gaf sin ende Son». )Fader, förklara din Son med
den härlighet, som jag hade när dig, förrän denna
världen var.» »Jag gick ut af Fadern och kom till,
världen, nu öfvergifver jag världen och går till
Fadern.») Så säger ock aposteln Johannes: »Därpå
är Guds kärlek till oss vorden uppenbar, att Gud
har sändt sin egen Son · i världen, att vi skola lefva
genom honom Han har älskat oss och sändt
sin Son till en försoning för våra synder.» Och
åter Paulus: »Det gjorde Gud, sändande sin Son i
syndigt kötts liknelse.»
Si, sådant skall du förstå,
då du sitter i anden vid krubban i Betlehem och
skådar det märkvärdiga barnet, hvars födelse be
bådades af hela den himmelska härskaran, för fattiga
herdar i nejden och af den underbara stjärnan för
visa män i Österlanden. Tack och lof och ära och
pris och starkhet vare vår Gud ifrån evighet till
evighet för hans outsägliga gåfva! Gud sände
sin Son.

c.

O. Rosemus.

"Änglar till gäster."
Några julminnen upptecknade af A. B.
Julen hade återigen gjoz;,t sitt inträde i det
gamla kaptensbostället vid Asnens strand.
De
)trettio streckarne», som vi ritat upp på schemat,
hade korsats öfver, den ena efter den andra, tills ingen
mer återstod.
J ulklapparna, som kanske redan i oktober
hade börjat slås in, för att sedermera flera gånger
ånyo upptagas, voro nu förseglade för sista gången
och lagda tillsammans med de andra i pappas stora
papperskorg. Och nu, nu sutto vi där alla, sex till
antalet, och väntade på tillåtelse att få rusa in i
den upplysta salen. Och tillåtelsen kom! Dörren
slogs upp och barnaskaran rusade in för att med
fröjd och beundran .beskåda den tända julgranen.
Och, när så julklapparna utdelats och den första
stormande glädjen något lagt sig och vi alla ätit
vår lutfisk och julgröt, samlades vi kring vår gamle
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far, som ur den stora psalmboken läste juldags
evangeliet och psalmen n:o 60, hvars andra vers
lyder:
,De herdar vaktade deras hjord
i markene, där de lågo,

Där tingo de höra ängelns ord
Och Herrens klarhet de sågo:
,Stor fröjd at eder bådar jag,
stor fröjd åt alla; ty i dag
är Kristus födder vorden,
Som Herren är i Davids hus.
Si, ljuset af Guds Jdarhets ljus
Har uppgått öfver jorden. >

Väl fattade vi små ej mycket af det Jästa och
nog gingo vära tankar till färglådorna och bleck
trumpeterna, men vi förnummo stundens högtidlig
het, och förvisso voro »våra» änglar, som alltid se
vår Faders ansikte, som är i himmelen, den aftonen
våra gäster.

Tjugo år hafva förrunnit. Jul firas åter i
hemmet, men af »de sex» har endast den yngste
kunnat komma hem. Och detta var hans sista jul
i hemmet. Den stora julgranen var utbytt mot en
liten, som fick sin plats midt på bordet, men för
öfrigt var allt ordnadt som en gång förr i världen.
Till sist samlades vi ' kring det gamla evangeliet.
.. Läs du, min son!» ' Och grånade hufvuden böjdes
till bön, men i den unges hjärta ljöd löftet: »Si, en
ängel vill jag sända framför dig, som skall bevara
dig på vägen och föra dig till den ort, hvilken jag
har beredt.» 2 Mos. 23; 20.

Den gamla almanackan utvisar, att den 24
december är för handen, men annars gifver intet det
till känna. Det är vid spräkskolan i Ganking, Kina.
En genomträngande köld råder och genom spring
orna vid fönstret tränger blåsten in uti det lilla
ouppeldade rummet. Den kinesiske läraren kommer
och ger sin sedvanliga lektion. Europaposten med
för inga bref, aftonen ingen julgran och intet sam
kväm med anhöriga. Och si, då allt är tyst, tändes
lampan på den ensliga studerkammaren, några jul
kort framplockas och från den lilla kammarorgeln
ljuda tonerna at den gamla julpsalmen » Var hälsad
sköna morgonstund», som några timmar skall kraftigt
brusa fram i tusentals kyrkor två tusen mil på andra
sidan de stora hafven.
Men osynliga gäster äro närvarande - Herrens
änglar och »lägra sig kring dem, som frukta
honom ». Ps. 34: 8.
Genom porten på missionsstationen uppe i pro
vinsen Shensi kommo ett par kineser släpande på
ett par väldiga cypresser. Det dröjde ej länge,
förrän desamma voro klädda med svenska julljus,
och fatt sin plats i det stora kapellet. Och så in
bröt juldagsmorgonen. Från när och fjärran' voro
vänner församlade. Granen strålade i sin belysning,
från gamla och unga ljödo julpsalmens ord: »Värma,
närma till hvarandra Dem, som vandra kärlekslösa
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Och ur usla brunnar ösa», öfversatta på kinesiska
språket.
.
Den gamla juldagstexten: »Ett barn varder oss
födt, en son oss gifven», läses och förklaras och i anden
förnimmer man att »öfver dem, som bo i mörka
skuggors land, skall ett ljus skina», och att »Gud
skapat hela människosläktet af ett blod».
Den kristne kinesen, beröfvad nästan alla sina
forna fester, förstår att sätta värde på julen och
längtar ifrigt efter densamma.
Och då i färran hednaiand, vid juletid, frälsta
kineser uppstämma lofsången: »Ära vare Gud i
höjden, och frid på jorden, till människorna ett godt
behag!» månne ej kanske nägra af »den himmelska
härskaran», som första gången sjöngo denna lof
sång öfver ängden i Betlehem, då äro närvarande
som gäster?
En ny jul står för dörren. Om några dagar
skola klockorna åter ringa till fest i Guds hus och
julljusen' stråla i tusentals svenska hem.
Men öfver Kina har sorgedoket utbredts och
från »landet Sinim» höras ej jublets toner, utan
Rakels gråt. många af dem, som en g'ång drogo
upp med den festliga skaran till Guds hus, ha nu
utbytt vandringsstafven mot segerpalmen, den kors
märkta dräkten mot den hvita skruden. Och den
kvarblifna skaran. om du beder henne sjunga en
Sions sång, kanske hon svarar som fordom en gång,
fångarne vid älfvarna i Babel: »Huru skulle vi
kunna sjunga Herrens sång i främmande land?»
Då vi nu i frid och ro gå att fira ännu en jul.
0, må vi ej förgäta våra pröfvade bröder och systrar
i Kina!
Skola vi ej bedja honom, som kom för att
frälsa och ej för att fördärfva, att han sänder några
af sina änglar till deras tjänst, som skola ärfva
frälsningen?
»Och jag såg himmelen öppen, och se, . en hvit
häst, och den som satt på honom heter Trofast och
Sannfärdig; och han dömer och strider med rätt
färdighet. Och hans ögon voro såsom en eldslåga
och på hans hufvud voro många diadem, och han
hade ett namn skrifvet, hvilket ingen känner utom
han själt: Och han var klädd i en mantel, doppad
i blod, och hans namn är Guds ord. Och de här
skaror, som äro i himmelen, följde honom på hvita
hästar, och de voro klädda i hvitt och rent fint linne. »
Och från hans mun utgår ett hvasst svärd, at~
han därmed skal! slå folken, och han skall styra
dem med järnspira, och han trampar Guds, den alls
våldiges, stränga vredes vinpress. Och han har på
sin mantel och på sin länd ett namn inskrifvet:
I\ommgars I\onung och herrars Herre.» .
Upp. 19; 11-16.

Missionsintresse.
Af G. A. ;Stål/lammar.

Under det jag vistades vid Kina Inland missio·
nens språkskola i Ganking, hade jag en kär kam·
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rat, som varit pastor i England, innan Gud kallade
honom till Kina såsom missionär. Han berättade
en dag för mig, hurusom en äldre pre'st vid ett till
fälle frågat honom: »Nå, när pastorn nu kommer
till sin församling, hvad ämnar pastorn predika för
folket»? Den rättframma frågan gjorde min kam
rat litet eftertänksam.
En liknande fråga synes mig kunna ställas till
många kära missionsvänner: När allt kommer om
kring, hvad vänten I, att edra missionärer skola
uträtt,f- bland hedningarna?
Asikterna härom äro kanske delade. Metoderna
för mi~ionsarbetets bedrifvande äro så olika och
arbetet delar sig, så att säga utefter flera olika
vägar. Emellertid metoderna må vara mångfaldiga
och vägarna att nå målet olika allt efter hvars och
ens kallelse, en sak är dock framför allt vigtig,
nämligen att målet för vårt intresse och vårt ar
bete är det rätta.
En missionär känner sig af Gud kallad att upp
taga medicinsk verksamhet; en annan känner sig
manad till skolarbete; somliga blifva församlings
föreståndare, andra lefva såsom evangelister o. s. v.
Målet för allas arbete är dock blott ett enda. Herrens
tjänare må hafva olika slags arbete att utföra, så
att några manas att gå ut på mi'isionsfältet, några
att förblifva i hemlandet, men alla måste vi hafva
samma mål: att göra Herrens vilja. r./I issionsin
tresset må taga sig uttryck på olika sätt, men, för
att det verkligen skall vara sannt och hålla profvet,
måste det blott hafva ett enda ma.l: att förhärliga

jesus

Kristus~

Nog äro behofven stora här i Kina, hvilket
område af det mänskliga lifvet det än gäller. i\lan
jämför de kinesiska förhållandena och de vester
ländska, och tvärt är man färdig att ropa: här be
häfvas skolor och undervisning; Kina måste hafva
vesterländsk bildning, järnvägar m. m., det måste
civiliseras etc. De finnas nog, hvilka såsom en
måttstock på folkets omvändelse till kristendomen
skulle vilja räkna antalet bygda järnvägslinier i
olika rlelar af landet m. m.
Kineserna behöfva något långt viktigare än ett
tillskott i bildning, lärdom, kultur m. m. Deras
egen litteratur är mycket rik. Deras författare och
lärde ådagalägga i sina arbeten stor tankeskärpa
beträffande de ämnen, de afhandla. Kina behöfver
dock något mera än kunskaper och världsvishet.
Kina behöfver andligt lif. Kineserna' behöfva lära
känna Jesus Kristus.
Hvad hjälper det dem, om vi gifva dem medel
att förvärfva aldrig så mycket, som bär namn af
kultur och civilisation, men de likväl förlora sina
själar. Kineserna behöfva lära känna det nya lifvets
källa, Jesus Kristus, ty det är evigt lif att känna
den ende sanne Guden och den, han sänd t, Jesus
Kristus.
Se där målet för vår missions verksamhet.
Huru dåraktigt, om en missionär g'ifver hednin
gen allt annat utom Jesus Kristus, ty han är ju
\'ägen, sann ingen , och 1ifvet. Han är den säkra,
trygga vägen, som leder genom världens öken till
Guds rike; Han är samzz12g'ell, som gifver den enkla

lösningen på lifvets gåtor, det rätta svaret på spörs
målet: »hvad är sanning?» Han är Itjvet: den lif
gifvande och pånyttfQ~ande kraften bland männi
skorna.
Hvilket stort misstag, om vi icke skulle kon
centrera ana våra krafter på att visa Kinas millioner
vägen till Guds rike,' visa dem den verkliga lefvande
sanningen, hvilken deras vise förgäfves sökt i 5000
år, ,visa dem till källan för det andliga lifvet i Gud,
från hvilket de äro helt och hållet bortko\nna. (Ef.
4: 18).
O. att vårt missionsintresse riktades mera oaf
vändt mot detta det viktigaste af allt: att gifva
Kina Jesus Kristus" och att vi mera voro i stånd
att fatta allt det, som ligger i detta både för vår
egen del och för mottagarens del.
För att gifva andra mycket af Jesus, måste vi
själfva äga mycket af honom. I Apostlagärning
arna möta oss flerstädes vittnesbörd om att apost
larna uppfylldes med den Helige Ande. Den He
lige Ande tager af de ting, som tillhöra Kristus,
för att gifvas åt oss. När vi äro fyllda af den
Helige Ande, kunna vi gifva ut Jesus Kristus i
kraft både genom lif och ord. I Apostlagärning
arna berättas oss om de troendes gemensamhet
och endräktighet i bön och tro, och den kraft, som
utgick af denna Andens enhet, visade sig så mäktig,
att rummet, där de vistades, skakades vid två sär
skilda tIllfällen. I Anden kunna missionens vänner
hemma och vi arbetare på fältet hafva inbördes
gemenskap och endräkteligen framhärda i värt tjä
nande, ehuru vi äro långt åtskilda till kroppen. Ja,
latom oss endräkteligen 1efva i Kristus Jesus, emot
tagande och utgifvande af hans fullhet dag för dag!

Tankar inför Herren
med anledning af den nuvarande nöden i Kina.
Af N. Fogelklolt.

»Fastän fikonträdet icke skall blomma, icke
heller någon frukt skall finnas i vinträden; oliv
odlingen skall svika och fälten icke gifva någon
atkastning; fåren skola blifva ryckta från fållan och
ingen hjord skall finnas i stallen;
Likväl vill jag fröjda mig i Herren, jag vill
glädjas i min frälsnings Gud.» (Hab. 3: 17,18, eng.
öfversättn.)
»Du gläder mig, Herre, med dina gärningar;
jag vill jubla öfver dina händers verk.» Ps. 9 2 : 5.
Det är tvenne olika slag af fröjd, fastän båda
efter Guds sinne, som två skilda - och dock lik
sinnade sångare - framställt i de anförda skrift
ställena. Den ena sången är i sanning en »lofsång
om natten» (Job 35: 10), då profeten på förhand
ser nödens tid för handen och, ehuru fullt medveten '
om dess ytterlighet, likväl lofsjunger och jublar han
i Hen'en s/ä?/. i sin »frälsnings Gud». Den andra
sången är ett uttryck för fröjdpn öfver Guds här
liga gärningar, öfver hans händers verk.
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Tycken I icke, kära vänner, som deltagen i
arbetet för Herrens sak i Kina, att vi nu fått upp
lefva båda dessa slag af fröjd? Gläd jen öfver
Herrens frälsningsgärningar i Kina synes för till
fället vara förstummad, och dock har den varit så
verklig och medveten. »Eder ringa syster» - det
kinesiska uttryckssättet kommer så naturligt af sig
själf - berättade eder sista gången om glädjande
tecken till andligt lif hos några på vårt arbetsfält
i Kina. N u synes det, som om en kall dödsflod
ginge fram öfver allt. Månne den späda planteringen
skall uthärda stormen? Och skall väl ett nytt,
kanske högre lif växa upp, sedan den gått förbi?
Herren vet. »Det varder sådt i svaghet, det
uppstår i kraft». Äfven han }) bl~.f korsfäst af svag
het>: och lefver af Guds kratt. Afven vi, som äro
>svaga i honom », skola med honom lefva af Guds
kraft »hos eden. (Se 2 Kor. 13: 4)·
Våra svaga ögon kunna icke alltid följa Herrens
fördolda verkande, icke heller är detta hans afsikt.
> Vi vandra i tro.»
Vi veta blott, att Herren åter
och åter i den stridande församlingens historia uppen
barat sina härliga gärningar, ofta efter mycken
genomgången nöd. Skola vi icke trygga oss vid
hans ord och löften, troende, att Herren äfven nu
skall i detta hemsökta Kina, som vi i honom älska
och i honom söka att tjäna, utföra sin sak på sitt
eget fördolda men alltid oemotståndliga sätt?
Och under tiden återstår oss alltid fröjden i
lefvande Gud, lofvet i honom.
Såsom profeten
sjunger: »Fastän fikonträdet ej skall blomma o. s. V.,
likväl vill jag fröjda mig i Herren, jag vill glädjas
! min frälsnings Gud.»
Vi kunna alltid sjunga denna säng, » äfven om
natten», när det ser som mörkast ut, när Herrens
gärningar och afsikter ännu icke blifvit uppenbarade,
ty vi veta, att han alltid verkar »intill nu». Säkert
har Guds underbara hjälp uppenbarats långt här
ligare, än vi ana, just för dem, som fått genomgå
den djupaste nöden. Vi kunna därför redan nu
tacka Herren, såväl för hvad han redan gjort, vare
sig vi känna det eller icke, som för hvad han gör
och verkar intiIlnu, ja, tacka honom för den för
dolda härlighet, han skall föra fram i ljuset, endels
redan i tiden och fullkomligt på sin egen dag.
Herren själf fröjdade sig i anden öfver den frukt,
hans lidande och död skulle medföra åt Gud, och
äfven i denna fröjd få vi hafva gemenskap med
honom, då han gick

»Framåt, segrande tdl korset
- mötesplats för mörkrets Izär;
tackande z· dfupsta mörker,
att Guds ktj,r.lek större är».

de

Sådana äro
tankar, som komma till mig, då
jag i dag ville sända en hälsning till eder, kära
vänner, som varit medarbetare för Herrens sak där
ute. Det är så undelJigt att hafva måst lämna
Kina på en tid åtminstone. Men då Herren
gifvit mig visshet om att det var hans väg, känns
det tryggt att fä lämna allt, äfven hvad vi känna
för den djupa nöden därute, i hans egen hand.
Kristianstad den 18 oktober 1900.

Ett uttalande af protestantiska
missionssällskap.

För någon tid sedan förekom i den engelska tid
ningen »Times» en uppsats, som var undertecknad af
ledande män från en mängd protestantiska missionssäll
skap. Då densamma bidrager till att gifva en sann upp
fattning af de förhållanden, som medverkat till den nu
pågående krisen i Kina, och därför äfven för missionsvän
ner bör vara af intresse, meddelas härnedan ett utdrag
ur nämnda uppsats:
Det finnes på vissa håll en benäg::nhet att gifva
missionärerna och deras verksamhet skulden för orolig
heterna i Kina, men hvarje närmare undersökning skall
visa, att de protestantiska missionärerna ej gifvit någon
som hälst anleclriing till en sådan beskyllning.
Missionärerna stå dock utan allt tvifvel i ett visst
förhållande till oroligheterna och detta af tvenne anled
ningar. Först och främst är deras blotta närvaro i hvarje
del af Kina en sträng påminnelse om huru utländingarne
inträngt på Midtens rikes heliga mark, hvilket är så mot
bjudande för den exklusive och konservative kinesen.
För det andra har deras arbete redan rönt så mycken
framgång, att den kristna undervisningen och den kristna
litteraturen numera äro kända i kejsardömets mest ariagsna
trakter och lltöfva ett djupgfLende inflytande öfver stora
skaror. Det är icke bevisadt, att förföljelserna mot de
kristna och anfallen på missionärerna, hvilka utmärka det
nuvarande liksom föregående utbrott af fanatism i Kina,
hafva någon religiös grund. Kineserna äro icke kända
för religiositet och· äro dessutom va11a vid olika religiösa
åsikter, då hela deras land är fullt af olika sekter. Det
är uppenbart, att fiendskapen icke är riktad mot kristen
domen sfi.som sådan. Betecknande är, att missionen har
haft den största framgången på landsbygden, där maru
skulle hafva väntat sig att bland folket finna de, som'
äro mest konservativa och rädda om sin gamla tro. D e:
kristna inne i landet hafva i regeln haft sin egen guds
tjänstlokal, och på många. platser hafva de underhållit,
sina egna lärare. Beskyllningen mot kristendomen har:
företrädesvis varit att den är utländsk.
De kristna hafva blifvit förföljda, emedan de öfver·
gått till en tro och en lära, som . utländingarne förkun
nat. l\1i~sionärerna hafva blifvit anfallna, därför att d<
varit utländingar.
Under århundraden har Kina varit afstangdt fräl
all förbindelse med den öfriga verlden. Genom denn,
isolering har folket blifvit högmodigt och vant sig at
med förakt se ned på den utländska barbaren. Denn:
har med våld banat sig tillträde till Kinas omräde od
påtvingat det en handel, som det afskydde. Långsam
men säkert har ves tern s handel trängt fram och vunlll
nya fördelar. Ingen större marknad i Kina förekomme
numera utan att anti-opium piller utbjudas under be
nämningen : »Botemedel mot det utländska giftet.» Tio
tusentals tunnland af Kinas bästa åkerjord hafva unde
senare åren användts till opiumodling, och det inhemsk
opiet tliflar med den utländska dro~en. Tiotusentals ki
neser hafva blifvit slafvar under det utländska gifte
hvilket . alla sanna patrioter i Kina anse som landeti
största förbannelse. På sista tiden hafva vidare de na
, tioner, som tvingat på Kina sin ovälkomna närvaro oc
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afskydda handel, Öppet i tidningar och tidskrifter : till
tillkännagifvit sina afsikter att dela landet. Under så
dana förhållanden synes det minst sagt obehöfligt att
påbörda missionärerna ansvaret för den anti-utländska
känslan bland kineserna. Kinesen har aldrig förlorat sin
medärfda motvilja för utländingen, och de hafva ju stor
orsak att bibehålla densamma. Men Kina kan ej ute
stänga ' den vesterländska kulturströmmen, huru myc
ket det än skulle önska det. Enda möjligheten för det
gamla världsriket att kunna bibehålla sin plats i nutiden
är att genomgå en reform, som satter det iständ att
lämpa sig efter den nya tidens kraf. Oaktadt all den
grymhet och den dårskap, som kommer i dagen under
Kinas nuvarande vilda kamp mot n5.mnda kraf, är dock
kejsardömet i stort behof af de europeiska makternas
sympati och uthftlliga hjälp, och det bästa Europa och
Amerika kunna göra för Kina under denna kris är att
ännu rikligare gifva det ev;:ingelium om Jesus Kristus.

J-l uru

en 81-årig kinesisk kvinna
blef förd till Jesus.

En dag för några år tillbaka kom en 8 I -årig gam·
mal kvinna till en liten predikosal vid sÖdra stadsporten
i Iang-cheo för att se utländingarne och höra, hvad de
hade att saga. Det buddistiska radbandet omkring hen
nes handled vittnade om, att hon var en själ, som fam
lade i mörkret, ocb dess slitna utseende, att hon visst
icke var likgiltig för sitt tillstånd i evigheten. Som hon
var döf, satte hon sig nära talaren och lyssnade upp
märksamt till allt, hvad som sades, utan att göra många
anmärkningar. Två dagar senare infann hon sig åter
där, men denna gflllg utan radbandet, som hade varit
hennes följeslagare under åratal. På tillfrflgan, huru detta
lwm sig, svarade hon, att, da hon h(jrt, att det iCke var
till någon nytta, hade hon lagt det <tfsides, och begag
nade nu, hvad hon kunde minnas af den bön, hon liirt
sig, till den sanne Guden i himmelen. Plötsligt sucl,ade
den gamla kvinnan, i det hon sade: ~Allt är sa gcidt
och skönt, men det är för sent för mig. Jag är gammal
och kan icke beräkna att fä lefva så länge, att jag kan
skaffa mig någon förtjänst inför Gud. Om I baden kom
mit några är tidigare och talat om detta för mig, sil.
kunde denna lycka blifvit min, men nu ar det för sent,
alltför sent.' Det dröjde något, innan hon kunde fatta,
att Guds frälsning g[iller nu och är fri. Hon fortsatte
att komma tiiI mötena och mottog sanningen, hvarvid
hennes gamla skrynkliga ansikte klarnade upp, allt efter
som hon förstod ordet. Den tanken, att Jesus hade farit
tillbaka upp i himmelen för att bereda en plats för henne
och snart skulle komma igen och föra henne dit, var
sarskildt dyrbar för henne, och hon tycktes ständigt upp
tagen däraf.
Det svaga minnet kunde icke kvarhälla mycket för
gängen, men vissa saker syntes tydligen göra ett mäktigt
intryck på henne. En dag hade man upprepat texten:
»Jag skall aldrig lamna dig eller öfvergifva dig» för henne
nagra gånger, och, då hon sedan blef tillfrågad, om hon
kom ihäg den, svarade hon på sitt enkla sält: »Han
skall aldrig lämna mig, och han vill icke kasta bort mig.»
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Då någon tid gått förbi, kom vår gamla vän till det
resultatet, att radbandet vore till lika liten nytta för an
dra som [ör henne själf, hvarför hon af fri vilja brände
upp det. Hennes kärlek till och tack~amhet mot dem,
som bragt henne lifvets ord, var rörande, och dessa kände,
att det var värdt en lifstid i Kina att fä se denna enda
sj~l fra1st.
Den släkting, hos hvilken hon bodde, bemötte
henne mycl,et ovänligt och förföljde henne ständigt. Hon
ville icke lefva, utan hennes bön var: ~Kom snart, Herre
Jesus! ~ Till stor sorg för henne tillfrisknade hon från
tvenne sjukdomar. En gäng drömde hon, att hon var
pil. en mycket skön plats, som hon trodde måste vara
himmelen. En söndags morgon blef hennes hjärtas öns
kan förverkligad. Hon gick in för att se konungen och
»aldrig mera gå ut.» Hvem af oss kan föreställa sig, hvad
himmelen måste vara för henne, och huru Herren Jesus
skulle fröjda sig att få hälsa ännu ett af sina »andra
får»! Hon vände sig i sanning fran afgudar till den lef
vande Guden och vantade pil. hans Son från himmelen.
En grannkvinna, som var hos henne mot slutet, berat
tade, · att hon sista dagen syntes vara om."dveten om,
hvad som försiggick omkring henne. Hon sade sig vara
i ett kapell, så stort och så rent, och till och med de
små barnen dar kunde berätta om Jesus. Ingen af de
kristna var hos henne, då hon skulle gä öfver gränsen,
de 6ngo icke tillträde till hennes hem och visste icke
heller, att hon var så sjuk, men han, som nedlagt sitt lif
för henne, var nära för att föra henne säkert genom
döden in i sina eviga fridsboningar.

F. Prytz.

Besvarad bon.
Såsom bevis på att en rättf~irdigs bön fönnår mycket,
där /tOft ä1' i verksam/Id, vill jag omtala en glädjande
bönhörelse angående en troende kvinna i Hanch'eng vid
namn » Uang», som jag i ett föregående bref till eder
begärde förböner för. Fru »Uang» var nämligen i fjol
somras hindrad af sin man att komma hit till gudstjänst,
bibelklasser eller på besök. Ja, hon var på det strängaste
förbjuden att s[ltta sin fot inom vår dörr. En dag, innan
hon riktigt besinnat, att hon var fången, kom hon hit
för att omtala sitt stora bekymmer, med den följd att,
när hon korn tillbaka, dörren befanns stangd och hon
utestängd. Hon visste icke i början, hvad hon skulle
taga sig till, utan satte sig ned och började gråta. Snart
kom en af hennes grannkvinnor i ett ;lrende till henne,
och, då hon fick se hennes belägenhet, tog hon henne
med sig hem till sitt, under det hon förmanade henne,
såsom hon gjort många gånger förut, att hon aldrig mera
skulle ha någon umgängelse med utländingarna! Fru
Uang kunde icke lofva det men trodde, att Herren skulle
göra någon andring, antingen taga bern sitt barn snart
eller beveka mannen att låta henne komma och höra
Guds ord. Hon bodcre så för ett par dagar hos denna
sin graline, men hennes hjärta var inför Herren natt och
dag, med böner och åkalian om tröst och styrka för sig
själf, och att mannen skulle blifva be\'ekt att ännu en
gång öppna sin dörr för henne.
Denna bön hörde Gud, och om ett par dagar korn
mannen dit och sade, att han önskade, hon skulle komma
tillbaka! Detta lät hon icke bedja sig två gånger, och
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hemkommen flödade hennes' hjärta öfver af lof och pris
till Gud, som sä nådefullt bönhört henne.
Pröfningen var dock icke härmed öfverstånden. För
en tid fick hon hålla sig skild frfm all beröring med oss
och sina troende vänner. Många böner uppsändes för
henne, och till sist blef hon sjuk. Själf trouue hon dä,
att hennes förlossningsstund nalkades, och sade till sin
man: »Denna kropp ät din, elen har du köpt, men Jesus
har köpt min själ, och till hon om går jag nu för att för
alltid fä älska, lofva och tjana honom så mycket jag vill!
Blott en sak gör mig ledsen, nämligen den, alt jag icke
kunnat få min egen man med mig till himmelen. Dessa
få ord grepo' den stolte mannen, som icke förr velat höra
talas hvarken om Gud eller himmel en eller ett lif efter
detta, så aU han sade: »För mig finns icke något hopp,
och jag är beredd att gä dit, där min första hustru är,

o

Ett besök pa missionshemmet.
Det torde intressera eder, käre missionsvänner, att
höra något frän vfti·t missionshem, i synnerhet som I
genom ett mec]delandc i Sinims Lands oktobernummer
hafven sett, att ett sådant blifvit inköpt af kOri1mit((~en
för, »Svenska Missionen i Kina», för medel, som blifvit
gifna särskilclt för ändamålet.
Behofvet af ett såd,1l1t hem hade gjort sig gällande.
Det hade ej alltid varit så lätt att skaffa den hemkomne
missionären en bOSlad, som han kunde kalla sitt hem,
och dilr han under sin korta vistelse i hemlandet kunde
finna hvila och vederkvickelse. Understundom hade det
känts litet strafsamt och tungt i st~illet för hvila och ro'
Nilr man går ut pfl missionsfaltet, är det ju sä, att man
lämnar allt och ofta med en känsla af att aldrig mer

Missionshemmet.

men det lofvar jag, att, om du blir bra igen, sil. skall jag
aldrig mera neka dig att tillbedja din Gud.»,;
Genom Herrens godhet fick också vår kära Uang
ta-sao komma upp igen, och mannen höll sitt ord. Han
kilnde, att det var en makt, hvilken han icke vilgade stå
emot, men fru Uang vet, att' det var genom tr~ns bön,
som hon flterfick sin hälsa. Och I, kara vänner, som
med oss hafven kampat i bön för henne, »prisen med
oss Herren» , som för våra strider och gifvit en sa härlig
seger! De krigare i Guds har, som veta att kämpa på
sina knän, hafva god utsikt om seger. Därför i J eSll
namn: Låtom oss hålla fästet, tills !tan kommer!
. j
Med vanna hälsningar till alla, som alska vår Herre

Jesus.
Emilia Sandbe!;i{.

(Bild 1.)

återse det gamla hemmet; men åren ila, och mot all
tanke och förmodan får man liter sätta foten på foster
jorden, och, afven om en och annan af de gamla vän
nerna aro borta, mr man ju återse många af sina nära
och kära; men en främlingskänsla smyger sig andå öfver
en i alla fall en hel del är' så nytt och mycket så!
frammande. Sil. tränger sig frågan inpå en:: H var och
huru skall jag nu tillbringa min tid hemma, för att ända
målet med min hemresa skall vinnas?» Naturligtvis äu
det en k;ir plikt att få besöka sina n;irmaste, men kan
ske det ej alltid läte r sig göra att hos dem finna et1
varaktigt hem. - Huru skön Hr då ej den tanken: del
finnes ett lllissionshem. som Herren genom sina snälla,
skaffare beredt oss, och hvilket vi kunna kalla vårt hem
Då jag först hörde talas (hi ro m - det var i Kina som·
marei1 . 1899 på vflrt årsmöte, kände såväl jag sorr

.,.
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mina syskon därute en innerlig tacksamhet i hjärtat, att
vä nnerna hemma i sin kärl ek och nitälskan för Herrens
riksstlk ej blott satte oss i tillfälle att kunna utföra det
arbete, Herren gifvit ~oss, utan ock ville bereda oss ett
»hvilohem». Nasta tanke var dock: ej kan ett sådant
komma till stånd förr än mojligen i en aflägsen framtid,
Ja-;- tänkte jag, vi m fröjda oss åt det i hoppet, äfven
om vi ej Hi se det. N u som så många gånger tillförne
har H erren kommit vår klentro på skam och trogen
sitt löfte gjort långt utöfver hvad vi kunnat bedja ell.er
ens tänka. I rätta stunden gaf Herren oss den 1'ätta
platsen just 1llt, då förhfLllandena i Kina göra, att
flera · missionärer måste vistas i hemlandet, fingo vi värt
missions hem. Huset - hufvudbyggnaden af egendomen
Dufvebol -- inl~öptes i sept. detta år och står nu fär
digt innan och utan . Hunt har det då tillgått? Ja, det
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gli. banan halfva vägen, ty gångbiljett är köpt för »fa
miljen. » Det är 20 min. väg fram, och vi påskynda
våra steg. Framkomna till anhalten vika vi af banan
och fortsätta uppför en liten skogsbacke. Då vi kommit
upp, stanna vi ofrivilligt en stund för att inandas den
härliga barrskogsluften. När vi se'n hunnit utför backen,
framskymtar på höjden till venster ett gult tvåväningshus.
Det är missionshemmet (bild I). Då vi hunnit fram se vi på
den ena sidan en rätt ·stor tradgård med fruktträd och
bärbuskar, på den andra sidan en liten skogsdunge, pä
fram sidan en stor gårdsplan och pä baksidan öfverskyg
gas huset af en Väldig lönn. Betrakta vi nu själfva bygg
naden (bild 2), se vi, att både på öfre och nedre botten finnes
en veranda eller ball,ong med glasfönster. Efter dessa
små iakttagelser stiga vi in och mottagas så vänligt och
gladt af fröken Ebba Buren, hemmets föreståndarinna,

Missionshemmet.

li r i sanning ett under f0r våra ögon! När Herren mr
lärma hjärtat pä sina tjänare och vänner, så går arbetet
)åde fort och lätt.
Någon har sagt, att Guds ur går
ångsammare in vart, men det är nu ej alltid händelsen;
Ib land går det så fort, att vi ej ens med blotta tanken
linna med. ~u står vfllt he~ där sä inbjudande pä
:ullen, tätt intill den lilla skogsdungen. Allt ~ir så tyst
)ch stilla omkring; det ~ir så fridfullt och skönt - ,
Kommen med, skola vi göra ett besök där. Visser
igen är det litet besvärligt en regnig dag såsom i dag,
y vi ha· ett stycke väg att gå, och vägen är uppblött
)ch lerig, men vi låta ej afskracka oss, och val fram
:omna känna vi oss belönade för vår möda. Vi stiga
ålunda af tåget vid Sundbybergs station, ty endast få
äg stanna ännu vid Dufbo anhalt; men vi kunna ju
äknas höra till familjen på missionshemmet och ffi då
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(B ild 2.)

och de kära missionssyskonen, som redan där funnit sitt
hem. Vi vilja gärna se allt: köl" skafferi, sal, samlingsrum
och de enskilda rummen -- allt in tres serar oss. Bygg~
naden utgöres af 12 rum. Utom köket finnes pä nedra
botten en större sal med ett par rum å ömse sidor. Blicka vi
sä omkring oss, finna vi, att allt är så hemtrefligt. :Möblerna
priiktiga, tjänliga, ja, man kan säga fina äro
gäfvor af kara vanner, gardinerna likaså. Och där borta
i hörnet af salen stär den pr;iktiga orgeln också den
en gåfva - som ffir fröjd a och tjäna.· H vad som fägnar
vårt öga är de vackra krukväxterna vid fön stren. Huru
vårt hjärta värmes, när vi se all Herrens godhet och omsorg
i stort och smått - och sträl.;garne därinne röras till ett
fulltonigt tack och lof till alla goda gflfvors gifvare. Just
det nödv;in-diga, det vi behölt, har- hari försedt oss ·med.
Vi fortsätta och finna de rum, våra syskon bebo, trefligt
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och ändamälsenligt inrättade. Öfra väningen är lika tretlig
den. Äfven där finnes en större sal, »samlingsrummet»,
där vi hoppas att ofta få sanilas kring ordet och bönen.
Tvenne stora kaminer - gåfvor från Huskvarna, en
i salen och en i samlingsrummet - gifva värme äfven
.
till de närgränsande rummen.
I förbigäende kasta vi en blick i linneskåpet och
skänken. Kärleksfulla hjärtan och händer hafva sörjt för
att det förra ej är tomt och i den senare finnes förvarad
den vackra servis, som blifvit skänkt af »en vän.» Innan
vi lämna, känna vi behof af att gemensamt med våra
vänner tacka Herren för hans stora nåd och kärlek och

Fröken Ebba Buren.

trofasta omsorg om oss. »Han är rik öfver alla dem,
som åkalla honom»! H varje sak i detta hem tyckes till
hviska oss: »Han har omsorg om eder». »Tacken Her
ren, han är god, och hans godhet varar evinnerligen.»
Och, när vi nu säga farväl, instämma vi uti hvad en kär
broder sade vid sitt besök här: »Gud välsigne det kära
missionshemmet !» Må det blifva ett verkligt h vilohem i
ordets fulla bemärkelse; men må det ock blifva en stad
på berget, att strälarne från Guds Faders kärleks fyrbåk
härifrän må sprida ett klart sken och leda någon vilse
kommen in i rätta hamnen.
.
Stockholm elen 27 Nov. I90o.
En missionär.

Afskedet från T' ong-c0.eo-fu.
Att inom ett år sedan j<lg lanmade Sverige äter
vara hemma är i sanning underbart. »Edra vägar äro
icke mina vägar, säger Herren», men hjärtat längtar att
prisa hans trofasthet, godhet och barmhärtighet. Han,
hvilkens namn är »Evig Fader», - or.h under det nam

net gjorde han sig särskildt känd för mig därute i Kina,
ledde ",ed trofast hand, bar på eviga armar, omslöt med
evig karlek. Under hans vingars skugga bodde jag; 
» tryggare kan ingen vara!»
Den 8 juni anlände jag till T'ong-cheo, och redan
den 5 juli lämnade jag mitt kinesiska hem, ty såsom
sädant kände jag det redan. Här hade jag packat upp
och gjort mig hemmastadd. Mitt tretliga rum på vinden
var visserligen under den heta sommartiden för varmt
att vistas uti, men det var i alla fall mitt rum, där jag
tog ut Herrens löfte, att han skulle bo med mig,
.stärka modet, fylla behofven och taga bort ensamhets
känslan. Porträtter af mina kära i Sverige sattes fram,
likaså afskedsgäfvor, däribland taflor med löftesord från
Herren, säsom: »De öfvervunno honom för Lammets
blods skull ~ och .frukta icke, allenast tro». Huru väi
skulle jag ej komma att behöfva dessa ord! Sä kommo
mina kära, tysta vänner, böckerna, fram i bokskåpet, men
för dem blef ej mycken tid, ty de nya, stora kinesiska
trängde alldeles ut d em. Stildierna började jag rätt snart,
i det jag dagligen läste för den gamle läraren och sedan
för mig själf så mycket krafterna tilläto. Om aftnarne,
då jag var trött, brukade jag gå ut pft gården, där kvin
norna sutto och sydde och sökte till ömsesidig munter
het göra mig förstådd af dem. Snart ringde klockan till
aftonbön, och, under det männen samlades i kapellet,
sutto vi kvinnor på gilrden utanför de öppna di::irrarna.
Sången ljöd, och midt ur det omgifvande hednamörkret
steg från denrla lilla skara lof och bön upp till Gud.
Sålunda förftöto dagarna lugnt och stilla därinnanför mis
sionsstationens murar, men, då vi ibland om aftnarna
togo en promenad eller gjorde ett sjukbesök, märl<te man,
att man bodde i fiendeland. . Föraktfulla ord, mörka och
misstanksamrna blickar följde oss ö[verallt. Aldrig har
jag så känt bördan af förakt och misstro. Och vi älskade
dem ju, _. »Gud, lär dem förstfl, att vi älska dem», ljöd
det nästan som ett ångestrop i hjärtat.
Vära sjukbesök gällde en ung flicka, som behandla
des för tuberkulos i foten. Huru väl ];:onllner jag ej nu
ihåg dessa mina första och sista besök i ett kinesiskf
hem. Kvinnorna samlades omkring oss och sågo med
nyfikna och intresserade blickar pil, då såret sköttes sam
lyssnade' med mer eller mindre uppmärksamhet, då el
genom den syster, som åtföljde mig, fingo höra evan·
gelium. Barnen hade roligt och trängdes omkring oss,
männen stodo utanför fönstren, men lyssnade afven de
somliga med intresse, andra med en öfverlägsen mir~
Den unga sjuklingen, som i början förefallit slö och lik
giltig. fick sista gången vi voro där ett annat uttryck
hon lärde sig orden: »Jag skall aldrig lämna dig», oel
det lyste till i hennes mörka, dystra ögon, då hon ti:
slut kunde en liten vers, hvari hOIl bad Gud föräpdr
sitt hjärta. Huru mycket täligt, ihärdigt arbete skulle e
behöfvas för att föra ljus till denna förmörkade själ oc
till de andra omkring henne, och detta var sista gånge,
de fingo höra det glada budskapet -- kanske för a!ltie
En morgon trällgde ett oroande rykte in till stationel
där vi n 1I endast voro två systrar: ryktet att en af viiI
bröder blifvit mördad. Vi "iI'Ie ju ej tro det, men er
das t att ryktet kunde komma, visade oss folkets sinne:
stämning. Vi beslöto att ej gå ut på några dagar, heL
som det afven sades, att vi under våra promenader o.
giftade brunnarna kring staden. Bergs heJTIlwmmo v
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denna tid, och vi tillbringade några .dagar tillsammans.
En afton, dä vi ·s lutat vär kvällsmåltid och samlades
kring lampan för att lasa något högt, inträder ett bud
från missionär Folke. Brefvet lästes högt, det var blott
några korta meddelanden om att vi dagen därpå skulle
vara fardiga att lämna stationen, medförande sä litet pack
ning som möjl[gt. De öfriga missionssyskonen skulle dä
resa igenom T'ong-cheo. »Ta-tao» (Stora knifven) kom
mer, mandarinen gifver intet beskydd», så lj öd det i
korthet.
Denna underrättelse kom alldeles oväntadt, vi knä
böjde tillsammans i bön och stodo sedan upp för att
handla, - här var ingen tid att förlora, klockan var
half tio, och morgonen därpä skulle syskonen anlända.
Tjänarne inkallades, och sedan de blifvit underrättade
om den förestäende skilsmässan, som vi då hoppades
skulle blifva kort, började förberedelserna till re~an, pack
ning, ordnandet med penningar och löner m. m. Allt
gick sä lugnt och stilla, Guds frid hvilade öfver oss och
alla ängsliga tankar och frågor försjönko i vår himmelske
Faders kärlek. »Herrm är det» hviskade mitt hjärta, och
.frukta icke, det är jag», ljöd Jesu röst öfver de oroliga
vattnen.
]'l'Iorgonen därpä anlände våra syskon från Shansi.
Vi voro för många att resa tillsammans, och det beslöts,
att några skulle resa den dagen och vi andra vänta till
dagen därpå. Tidigt följande morgon samlades vi med
de kristna kineserna i kapellet. Den stunden glömma
vi nog aldrig. Stilla och allvarsamma samlades alla, sån
gen afbröts af snyftningar, och då missionär ·Berg med
af rörelse darrande röst talade öfver orden: »Glädjens l
hoppet, varetl tålige i nöden, z· bÖnetl ihärdiga», var intet
öga torrt. Sedan missionär Berg anbefallt oss och de
kära, vi lämnade, i Guds vård, höjde evangelisten sin röst
i bön. Varmt och trosstarkt bad han, att Herren mfl.tte
bevara dem trogna afven, om så fordrades, i lidande
och intill döden. Gamle läraren FaJln bad sedan, men
gråten öfvermannade honom, och han skakade af snyft
ningar. Nu var det slut med själfbehärskningen, och vid
afskedet flöto tårarne ymnigt, Hirar, som dock snart måste
torkas, ty folket därutanför fick ju ej ana, a tt vi läm
nade pil en längre tid. Där i afskedsstunden märkte jag,
att här var icke jude eller grek, svensk eller kines, alla
voro vi ett i Kristus Jesus. Jag, som endast varit tre
yeckor i T'ong-cheo, kunde ju ej känna, hvad mina kära
medarbetare måste känna, som under år födt och fostrat
dessa själar i evangelium, men stunden var gripande och
tårarne trängde fram.
H vad skulle hända denna svaga
hjord? Hvilka lidanden väntade dem? Skulle de få barm
härtighet att vara trogna? - Herre, du vet det!
'
Vagnarna väntade, och snart kastade vi en sista
afskedsblick på T'ong-cheo's murar. Nu skilja land och
haf, krig och nöd oss från våra bröder och systrar där,
men i bön och kärlek äro vi ej skilda frän dem, och
hvem skall kunna skilja dem och oss från Kristi kärlek.
,Nöd eller trå ngmftl eller förföljelser eller hunger eller
D.akenhet eller fara eller svärd?»
I, som läsen detta, innesluten Guds folk i Kina i
edra böner, Uinken pä dem, som lida misshandling, såsom
lock själfva hafven en kropp. Länmen Herren ingen
ro, förrän han .har beredt och gjort Kinas kyrka till ett
lof på jorden.
Jane af Sandeberg.
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Bref.
Shanghai
den 27 sept. 19°°.
Älskade missionsvänner !
Frid vare med eder och ltärlek tillika med tro från
Gud Fader och Herren Jesus Kristus!
»De förtryckte skola ämm etl gå1/g glädjas i Herren,
och de arme bland människorna fröjda sig i Israels He
lige. Ty det skall vara slut på tyranner och en ände
på bespottare, och alla, som hafva vakat att göra ondt,
skola varda utrotade.» Es. 29: 19, 20.
Låtom oss icke gifvas utöfver i dessa bedröfvelsens
tider, dfl nu så måste vara, att vi lida bedröfvelse under
mångahanda pröfningar. Vi veta, att Izenm skall vinna
pris på jorden. Han skall segra i Kina och få ma1lga
till byte, trots alla mörkrets makter.
N5got mer än ett halft år har gått till ända, sedan
vi sade farväl till slakt, vänner och fosterland för att ftnyo
bringa evangelii budskap till våra arma medmänniskor i
Kina. Guds goda hand var öfver oss den långa vägen
upp till vår station. Med gl~idje och kärlek hälsades vi
välkomna af trossyskonen, hvita och gula. I kunnen lätt
tänka eder, huru dyrbart det var· att åter råkas. På fl'
själfva pingstaftonen anlände vi till Din-ch 'eng, där vi, ,
gladt öfverraskad e, träffade de flesta af våra medarbetare.
Årskonferensen var just slutad. Vi li.rade högtiden ge
mensamt i Herrens fruktan och reste därefter vidare tIll
våra olika platser. Tredjedagen eller den 5 juni fltersågo J
vi vårt kära, kära Hai-cheo. Som hettan redan började
bli stark, ordnade vi skyndsamt det nödvändigaste och
flyttade redan på lördagen samma vecka till bergsgmtlorna,
en fjärdingsvJg från staden. Samma clag reste min käre
man till utstationen Pu-cheo för att halsa på de troend e
där. Han blef mycket uppmuntrad af umgänget med
dem. Deras antal· hade mångdubblats under vår borto
varo. l jämt tre veckor fingo vi njuta en god h vila i
vårt svala sommartjäll. Lille Karl, som nog farit illa
ibland under den långa resan, började repa sig OGh hade
så hjärtans roligt i sin sandhög utanför dörren om kVlil
lame, då dagen svalkades. Sa kom i ett nu underrättel
sen om uppror och öfverhängande lifsfara jämte order
att bryta upp. Huru sv/i.rt vi kände det, mäktar inga
ord förklara. H enrik, SOln just var på väg till staden
Lin-tsin, medhafvande det stora tältet och åtföljd af några
kristna kineser för att predika under en betydande mark
nad, fi ck vända om pft halfva vägen. Den 30 juni på
e. m. lämnade vi grottorna och gingo till fots in till sta:
den, Henrik bärande vår lille gosse på armen. Solen
gassade förfärligt. Det sved i mitt hjärta, då jag såg,
hur var älsklings kinder brändes blossande röda. Fram
komna till porten af vart hus - den port, som vi så
nyligen med af glädje klappande hjärtan sett öppnas för
oss vid vär återkomst från hemlandet - tyckte jag mig
nästan vilja digna af bedrÖfvelse. J\!I tn sorgsna och trötta
måste vi nu packa och ställa i ordning sä godt som möj
ligt. Våra tjänare och lilraren skulle ha sin aflöning och
gå lwar och en till sitt, portvakt skulle tillsättas, hus
djuren sörjas för etc. etc.
Hela natten stökade vi. Endast det nödtorftigaste
för resan kunde medtagas. Systrarna Prytz, Forssberg,
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Hattrem, Angvik, Hundere och Holth, som haft sin
sommarbostad i närheten af vär, voro alla inne i staden
och gjorde sig redo. De kristna, som ffitt reda pä saken,
kommo gråtande och kv:dande följande morgon, några
redan innan solen gått upp, för att säga oss farväl. Vi
uppmanade dem att stä fasta . och hålla sig till Herren,
hur det sedan månde gå. Det var söndag och min man
talade än en gång Iifvets ord i kapellet. Gud vet, om
det ännu stär kvar. Pä många ställen ha predikoloka
lerna blifvit nedrifna eller uppbrända. Vid middagstiden
kommo missionärerna från Din-ch'eng. Och på efter
middagen reste vi alla vfLr väg, instufvade i fem stora
kärror. Om ett par dagar voro vi framme i T'ong-cheo
och funno våra vänner där rustade till affärd. Angäende
resan vidare till kusten är ej så mycket att säga. Herren
bevarade oss i stor frid och vid någorlunda god hälsa
allesamman; Värre hade våra systrar Emma, Maria och
Sigrid det på sin väg. De blefvo dock, Gud ske lof,
räddade äfven de. JHånga Jesu vittnen ha blifvet blods
vittnen · i denna tid. Själalna under altaret hafva ökats
med ej så fä. Deras antal torde snart vara fullt. Herrens
tillkommelse är ?liira.
Vår resa räckte nära 6 veckor: frfm den I juli till
den 9 aug. Då vi anlände till Shanghai, var redan ett
hus hyrdt för vår . räkning. Men, som det var mycket
osundt, måste vi snart flytta därifrån. Vär nuvaranåe
bostad är rymlig och luftig. Förutom alla medlemmarne
af »Sv. Missionen i Kina» och de norska systrar, som
samverkat med oss, bo här tvfl systrar, tillhörande
~China Inland Mission».
Denna sistnämnda mission lär
ha 13 hus hyrda här för inkvartering af sina missions
arbetare utom det stora byggnadskomplex, som de själfva
äga. Mänga hundra missionärer äro samlade här i staden,
väntande, att Herren snart må öppna väg för dem att
återgå till arbetet. Under de tre sistförflutna veckorna
ha de haft dagliga bönemöten i en större kyrka härstä
des, »The Union Church». Herren har varit mycket
nära, ödmjukande sina tjänare inför sitt ansikte. En kon
ferens, med syfte att det andliga lifvet hos oss må bli
fullare och rikare, tager) viII Gud, sin början den 8 okt.
O, att vi alla blefvo mera beredda tm allt godt verk
under denna väntans tid! Bedjen med oss härom! Och
bedjen entriiget om ständaktighet och näd för våra kine
siska medkristna, som äro satta på så härd t prof, och
bland hvilka många ännu äro obefästade i sanningen.
Tusentals, säges det, hafva blifvit dödade för sin tro,
men de finnas kanske ock, som likt Petrus förnekat sin
Herre och Mästare i farans stund. iVIä de ock likt honom
upprättas igen!
Frfll1 vara missionsstatiOner ha vi haft mycket knapp
händiga underrättelser, sedan vi lämnade dem. För några
dägar sedan ingick telegram från en annan del af Shansi,
att ytterligare elfva missionärer blifvit mördade. Många
fattas ännu, om hvilkas öde man är i okunnighet.
Till vår stora gladje börjar nu br. E. Folke tillfriskna
efter sin svåra sjukdom. Br. G. A. Stålhammar, som har
tyfoidfeber, ligger på sjukhuset. Han lär ock vara på
bättringsvägen. Herren vare lof, som skonar oss för sorg
pä sorg. I Shanghai är allt lugnt och fredligt. Väder
leken är nu svalare men mycket fuktig. Malariafebern
grasserar värst denna månaden.
Ett varmt tack för alla edra förböner. De tillskynda
oss så mycken välsignelse. Bara själfva medvetandet af
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att I bedjen för oss stärker och fröjdar oss öfvermåttan.
Glädjetärar runna, dä jag hörde, huru I hafven öfver
flödat i denna nåd.
Hoppas snart få tillfalIe att skrifva igen.
Mänga och kära hälsningar frän mig och de mina
till eder al'ta.
»Lefva vl, så lefva vi för Herren, och dö vi, så dö
vi för Herren.
Ehvad VI nu lefva eller dö, höra VI
Herren til!.»
Eder i Herren älskande
Ifilma Tjäder.

* *

*

Shanghai den 24 okt. 19°0.
U r enskild t bref till sekreteraren.
2 Krön.-b. 14: I I.
Våra ögOn se upp till lefvande Gud och förbida
hO?lom.
Det är en stor näd att i tro och förbidan ffi vänta
på Gud. Säkert följen I alla, våra innerligt kära hemma
varande vänner, händelserna härute med det största in
tresse, och vill jag nu i korthet meddela något om elen
nuvarande ställningen både inom vår lilla krets och äfven
något litet 01l;1 hvad de dagliga tidningarna säga. Hvad
beträffar oss, så ~lro vi alla, utom Gust. Ad. Stål hammar,
uppe och friska, Herren vare pris! E. Folke bereder sig
att i öfvermorgon (Iörd. d. 27) fara till Kalifornien. Det
blir "'yeket tomt efter vår käre föreståndare, som vi alla
innerligt önskade fä behäIla hos oss, men, då det anses
för hans halsa nödVändigt att resa, få vi ju blott tacka
Gud, att det är möjligt för honom att få denna veder
kvickelse. Erik: har tagit sig märkvärdigt på dc sista 14
dagarna. Stål hammar är ännu mycket svag, dock något
bättre. Troligen flytta han och :Mina hit om en vecka
eller så omkring. Här i Shanghai pågår nu en konfe
rens på C. r. lVI., afsedd till hjälp för arbetet. Böne
mötena på C. r. NI. äro mycket dyrbara att vara med
om.
Det höres nu fri'm många ett i?tnerligt bönerop,
att Herren mart må öppna väg för oss att få gå tillbaka
till våra platser, och med hela mitt hjärta förenar. jag mig
i denna bön. Under tiden är det, som om Gud lärde
oss att bedja såsom aldrig förr för \'åra kära troende
och sökare däruppe. Vi anförtro dem och allt åt vår
Gud, åt vår trofaste Frälsare och bedja honom sjiilf ut
föra ett mäktigt 'erk däruppe, för hvilket vi fä prisa
honom, dä vi komma åter.
Som jag tänker att sekr. Holmgren ·ffitt del af mitt
bref till Carl -Blom angäende min nedresa, och hvad som
hör dit, är det ej värd t att nu nämna därom. Herrens högra
hand var uträckt öfver mig hela vägen. N u är jag all
deles frisk och återställd efter den feber, jag hade i början
af sommaren. H ur barmhärtig och full af nåd är ej våv
Gud!
Den dagliga tidningen här sysselsätter sig mycket
med att det måste göras något för att förclrifva kejsar
innan från Si-gan och fråntaga henne maktel), men mycke'
säges och intet göres. O, nej, vi fä se högre upp, QlY
något skall bli gjordt. Stora kinesiska truppmassoi- mar·
schera upp till Si-gan för att försvara kejsarinnan, och p~
sä sätt blir det ännu vanskligare för de europeiska trup
perna att tränga sig fram. Kejsarinnans välde måste bry
tas, för att Kina skall få nägon ro - det är allas tanke
Här om dagen voro Maria P:SOil o'ch jag inbjudna til
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»t be Chinese Young men Christian Association for a recep
tion on the opening of their new building». Det var
mycket roligt att se så mänga unga samlade under evan
gelii inflytande. Ett föredrag af .Mr \X,ritt frän Tyskland,
en C.. L lYI.-missionär och god vän till doktor Fries,
var alldeles utmärkt. Han fick verkligen nåd att upp
höja Jesus f{ristus som etlsam k01lung och visade stl klart
på v(~r plats vid Jesu fötter. En sekr. från K. F. U. M.
i Hongkong talade äfven riktigt godt och utan någon
blandning, äfvenså gamle doktor Goodrisch, hvars vittnes
börd var kort men kraftigt. Några af de unga kineserna
sjöngo ett par stlngnummer, och sä bjödos vi pä te och
därefter gick hvar och en hem till sitt.
I förra veckan hade vi ett långt, innehållsrikt bref
från Chang-chi"-hung, som Henrik Tjäder snart skall sända
en afskrift af. . Det innehöll gripande underrättelser om
folkets nöd pi mtlnga sätt, särskildt "h u med anledning
af den· förfärliga hungersnöd, som rasar både i Shansi,
Shensi och Honan. Gören, hvad I kUlmen för våra kara
kineser! Många ha mistat hus och hem, kläder och allt
under förföljelsen och sti nu utblottade. Våra hjärtan
brinna af åstundan att tänka ut något sätt för att
sanda dem hjälp. Jag bifogar ett bref frän d:r G. John,
som stiltt i en af de dagliga tidningarna."' E. Folke öns
kade särskildt, att I måtten fä del däraf; vi tycka alla,
att det är sä utmärkt bra skrifvet. Gud vare med eder
och oss!
Ett innerligt tack för det vänliga bref, som vi tre
Hanch'eng-systrar tingo emottaga på samma gång som
jullistorna kommo. Tack äfven för all vänlig omsorg med
alla julgäfvors hitsändande.
Bedjande om en varm hälsning till - - förblifver
jag eder i Herren tacksamt tillgifna
Emilia Ul(f.

JeS\l mart~rer,
)som blifvit slaktade för Guds ords skull och för
det vittnesbörds skull, hvilket de hade.»
U nder det sista haifåret hafva många Jesu vitt
nen och bekännare i Kina fatt gifva sina lif för
evangelium. En uppgift var nyligen syn1ig, att öfver
lOO missionärer, tillhörande olika sällskap, blifvit
mördade, samt ett stort antal barn. C. 1. 1\1. har
förlorat 40 af sina arbetare och '4 barn. Bland de
fallne är äfven ett rätt stort anta1 svenskar. Helgelse
förbundet har mistat 10, och några af den Simp
sonska missionen sägas äfven hafva blifvit dödade.
- Detta är i sanning ett dyrbart utsäde, som i sin
tid skall gifva sin skörd. »Deras blod skall vara
dyrbart i Herrens ögon.» .Må Herren hugsvala alla
sörjande anhöriga och vänner! Vi deltaga innerligt
med dem i deras sorg.
Våldsammast synes förföljelsen hafva rasat i
provinsen Shansi. I bref af den 4 okt. skrifver fru
Hilma Tjäder därom från Shanghai:
:\Iycket blod har flutit i Shansi. Det är så rörande
att tänka pa våra kara vänner, som fallit offer för dessa
*
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vilda horder. Många af dem kände vi personligen. På
vår resa till Shansi träffacle vi ej så få och härbergerades
mycket gästvänligt af dem. H vem kunde ana, att deras
slut var så nära. Fröknarna vVhitechurch och Searell i
Bsiao-i, som vi träffade i Hong-tong, där de varit på
konferens, voro så innerligt hjälpsamma emot mig. De
bäddade it oss, togo in badvatten ät lille Karl etc. Den
förra kände jag, sedan vi voro i Kiai-hsill och studerade
spräket. Hon brukade dä hälsa på oss och jag var ocksä
öfver till hennes station Hsiao-i och såg arbetet. Hennes
lif var prägladt af tro pa Herren. Det var så godt att
vara i hennes närhet,. ty hon lefde i Jesu närhet. De
första mord, vi hörde omtalas, voro å systrarna \V. och S.
Nu ha tjogtals följt dem. Senast i förrgär hörde vi, att
alla Helgelseförbundets 'missionärer och 3, tillhörande de
s. k. Simpsonska missionärerna i norra Sllansi, blifvit
dödade. De voro midsommarhelgen samlade i Sohp'ing-fu
till konferens. Folket började bli oroligt och hotade med
att bränna missionsstationen, då ett par af bröderna an
mälde saken hos mandarinen. Denne, som alltid varit
vänlig mot syskonen, tog dem till sin »yamen» (råd
huset). Först lofvades de vag'n och eskort till Kalgan,
men löftet äter togs, och de belades i stallet med bojor.
Slutligen skulle de dock få resa, men komna 10 Ii utan
för staden dödades de alla. Dess förinnan hade deras
hus plundrats och bränts.

*

*

*

Pä Kina Inland nJlSSlOnens station i Hobin i syd
västra Shansi bodde missionären G. lVIc'Connell med familj
och de kvinnliga missionärerna E. Burton och S. A. King.
Alla dessa reste vid sommarens början till bergstrakten
vid Kic.heo för att tillbringa den heta tiden i grottor
darstädes och pä samma gång missionera bland folket,
allt eftersom tillfällen skulle erbjuda sig. I sistnämnda
stad bodde det nyligen gifta missionärsparet John Young
och fru. Sedan i början af juli tillförlitliga underrättelser
ingått om boxar-oroligheterna, synas de .alla tillsammalls
hafva begifvit sig af i riktning mot Hotsin, som är be
läget 9 sv. mil söderut därifrån och I mil öster om Gula
floden. Just dit de kommo ned frBn höglandet, blefvo
de söndagen den 15 juli vid en by Si-i;J.l-k'eo l sv. mil
norr om D-men-k'eo, färjplats vid Gula floden, öfverfallna
af byfolket och beröfvade, ej blott hvacl de förde med
sig pä mulåsnorna, utan äfven en del af de kläder, de
buro på sig.
Natten tillbragte de i ett litet värdshus
vid v:igen, och följande morgon sände iVIcConnell sin trogne
tjänare Tien-sllUen till Hotsin för att till mandarinen d:lr
slades inberätta röfveriet samt begara skydd och eskort.
Tjänaren äterkom snart med den sorgliga underrättelsen,
att ingen hjälp af något slag kunde fås, ty magistraten
hade från Yii-hsien, provinsens guvernör, befallning att
följa alldeles motsatt politik. Det korta men innehålls
digra edikt, som i juni af ankekejsarinnan telegraferades
till rikets alla provinser, lydde nämligen sälunda: ~ Utlän
dingarne måste dödas; ärven om utländillgarne ny, skola
de dödas.» Missionärerna instlgo nu, att faran var
öfverhängande, och besläto d:irför att gå direkt till n~llllnda
färjställe. Hade de lyckats komma öfver Gula floden,
skulle de varit jämförelsevis trygga, ty då styrdh Shensi
ännu af Tllan-fang. hvilken näst Gud omkring 100 mis
sionärer harva att tacka för sina lif. De reste så fort
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mulåsnorna kunde framdrifvas men upphunnos likväl snart
af en skara soldater och civile, hvilka hade följt efter
Tien-shuen, dä han 5.tervände fdn sitt lönlösa besök i
staden. Soldaterna uppgåfvo sig vara sända som eskort
och föreslogo, att sällskapet skulle taga en genväg utmed
floden. Pä lVIrConnells invändningar svarade de, att en
färja hade beordrats till en närmare belägen plats och
att genvägen förde dit. Kort därpå anlände sällskapet
till en liten by vid en· inskärning af floden kallad Ts'ing
kia-uan, en hal f mil från D men-k'eo. Där drog en af
soldaterna sitt svärd och förklarade, att han och hans
kamrater ej kommit för att skydda utan för att döda
Hyktingarne. Så höggo de alla in p5. våra vänner, bland
hvilka lVIcConnell först dödades. Ett ögonvittne har be
rättat, att mr och mrs l'I'IcConnell omfamnade och kysste
hvarandra såsom farval midt under massackrerna, liksom
arven det andra gifta paret och de bäda damerna gjorde.
De kringstftende lära därvid hafva sagt: »Se, hUrt! de
älska hvarandra, de äro ej lika oss.» En af de kvinnliga
missionärerna berättas hafva fitt tillfälle att säga till mör
darne: »Vi harva ej kommit hit för att skada er utan
att förkunna för er ett godt budskap från himlen och
tala om, huru ni kunna komma dit», och så blef äfven
hon nedtystad. Den ofvannämnde tjänaren och lVIcCon
nells 2-årige gosse dödades arven, och alla liken I~imnades
stympade ute på öppna fältet. Omkring sju dagar se
nare sågos de ~lnnu ligga där svartbrända af solen, men
hvarken rofdjur eller fåglar hade angripit dem. Detta
ansågs af traktens befolkning vara bevis på offrens oskuld
och himlens misshag öfver dädet. Folket p5. platsen sy
nes dels anse distriktsmagistraten ansvarig för morden,
dels tillskrifva ett slags civil-militär af andra graden vid
namn Chang, som förut visat sig hätsk mot missionärerna,
planerandet af densamma.
Våra vänner hafva nu ing5.tt i sin Herres hvila frän
all möda och strid pä jorden. Frid vare öfver deras
minne! Låtom oss afven enas i bön om frid för det nu
så upprörda Kina, samt att själfva mördarn e måtte komma
i besittning af den frid och den kärlek, som deras offer
ägde och uppehöllos af in i döden.
Delvis utdrag ur bref frän
C. H. 7}äder.
:.::

>.:

Broder R. BtrgliJtg, som kände syskonen McConnell
personligen, skrifver med anl.edning af den sorgliga till
dragelsen: » Ingen, utom de mördades anhöriga, kunde
så gripas vill underr~ittelsen om deras död som min hu
stru och jag. Vi hade nämligen säsom gäster bott i
Hotsin I år och senare under 2:ne år förestått stationen.
Samma flr, vi flyttade dit, grundlade br. McConnell där
varande församling, då han genom dopet upptog 9 per
soner; vid ett Etrsmöte 2 flr senare döpte vi 14 perso
ner. Sålunda hafva vi med vårt odelade intresse följt
rörsamiingens uppkomst och utveckling och allt igenom
varit med elen ett hjärta och en sjal.
Dessutom gransar Hotsin intill vår station
Hanch'eng-distriktet, och blott 2 mil från den förra hafva
vi en utstation, där 14 döpta kristna och en hel skara
Det är val knappt
i evangelium intresserade finnas.
tänkbart, att de förödelsens stormar, som varit så öde
laggande för Hotsin, stannat där ntan äfven sträckt sig.

till vår missions område. Merendels i Kina, då en för
följelse på en plats icke aflöper med mindre än mord
fl missionärerna. få i regel de mera framträdande kristna
Hotsin saknar ej heller sådana kristna.
qela samma lou
Bland församhngar i Kina, hvilka jag haft förmflnen att
lära känna, vet jag ingen, som jag kan jämföra med den
i Ifotsill, T'mz, T'i,zg, T'itu, I(uc!t, Uei och .I-Io, som äro
medlemmar af församlingen där, kunna med afseeride på
sitt kristliga lif och inflytande tjäna som exempel för
flertalet i vårt land. Och likväl äro de· unga i tron, ty
örsamiingen i Hotsin bildades först på hösten 1896. Det
stöd, som särskildt dessa nu namngifna personer m. fl.
voro för mig uti mitt arbete i Hotsin, och den hjälp, de
genom sina förböner, rfld och upplysningar gåJvo mig
under mina sträfvanden att öppna Hanch'eng, är för mig
mycket dyrbar att minnas.
Vi hafva haft T'ien säsom skollärare i 2 flr, Ting
s5.som evangelist under samma lid och T'an samt de öf
riga såsom tillfälliga medhjälpare och kolportörer~ · och jag
skulle hafva räknat det som en stor nåd att få behålla
dem vid min sida; men, då mr McConnell vände åter
till sin station, ville han icke afstå någon af dem åt mig.
Icke kunde jag heller förebrå honom därför, ty det borde·
ju snarare utgöra en missionärs berömmelse, att han vill
använda alla i församlingen förefintliga krafter till för
samlingens förkofran och tillväxt.
McConnell var en man, som uWfvade den strängaste
församlingstukt, jag sett någon missionär utöfva. De be
römvärda frukterna däraf uteblefvo icke heller, hvadan
exemplet manar till efterföljd. En församling med sfldan
lifskraft som den i Hotsin, kan ej annat än bara frukt;
den gjorde det alldeles underbart. Ung, som den är,
räknar den dock redan (jfver 30 medlemmar och öfver
hundra i biran intresserade. En rik, lärd .och följaktligen
mycket aktad man i Hotsin vid namn Ch'ai,som under
min vistelse där oaflätligen likt en Nikodemus efter mörk
ret~ inbrott kom [ör att lära känna frälsningens väg,
skref till mig pä vårsidan och berättade bl. a., att, då
han ·en söndag i februari i år vid förmiddagsmötets slut
stod upp och begärde dopet, var det icke mindre än 54
intresserade närvarande, hvilka följde hans exempel. Bland
dessa voro flera af stadens infiytelserika personer, som
förut i hemlighet gifvit sanningen rätt, mcn som först nu,
uppmuntrade af Ch'ais exempel, vågade aftägga en öppen
och frimodig bekannelse. Icke underligt da:för, om satan
vredgas och gGr sitt yttersta för att hindra Herrens verk
på platsen .

Nog kännes det underligt för oss, att Herren på
dctta siltt tagit bort sin tj~inare McConnell .med fru och
de alskliga, Gud hängifna medarbetarna. Nar vi d~ir
jämte tanka pä, att församlingens stödjepelare troligen
äfven bortryckts, uppfyllas vi af deltagande för de igen
blifna och fråga oss: »H vad skall blifva af de stackars
lammen , som lämnats utan vård· - dock Herren har
gifvit särskilda löften för de svaga i hjorden. Kinas mis
sionshistoria styrker oss arven i den förvissningen , att Her
ren icke skall lämna dem allena, som igenblifvit.

*

*'

*
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Bokanmälan.
Till martyrernas minne

Flykten

Af N. Fogelklolt.

eller

"För Gud är z'11/;enting olllcijligt.

Genom kraften af den Ande,
hvari han på korset dog,
Har den stora skaran vunnit
Himmelsk glädje mer än nog.

af S. E-m.
Andra upplagan.

En i sanning rörande skildring af de faror, som 3:ne kvinnliga
mlSSlOn,irer (fröknarna Emma Andersson, Maria P ettersson och
Sigrid Engström) !ingo genomgå lind er sin resa från det inre af Kina
till kusten, och af den underbara Guds rilddoing, de erhöllo där.
Boken inledes med en kortfattad redogöre lse af missionsarbetet
i Kina och utbrottet :If d c nll\'arande oroligheterua där af missionär
.August Berg.
,
Den IOrsta upplagan slutsåldes på en månad, och den andra,
som nu utgår, har tilliikals med resenärernas porträtter.

N u uppståndelsen de bida,
Hvilande i Jesu famn.
Ingen smärta mer dem hinna
I den lugna, trygga hamn.

Hvar och en, som vill(t;t, gå'rtla
Lifvet för , ~ia Herre gaf,
Finner lifvet, enligt löftet,
Lif ur dödens mörka gTaf!

Tunga voro kvalets stunder;
Kändt af Herren Gud blott är
Måttet af den nad, som segrat
Öfver hatets mörka här.

För hans skull, som uppå. korset
Känt sig lämnad af sin Gud,
Bröt en härlighetens str5.le
Genom molnets dystra skrud.

Det var nog; det bar dem öfver,
Lika blefvo de hans död.
De i llf med honom härsl,a,
Flydd [ör evigt är all nöd.

Syskon, må vi ej förtröttas!
},n en liten skingrad hop
Yand rar kring i nöd härnere.
I nför G ud gar deras rop.

_-lä Yi bida ögonblicket,
~är

den slutna dörr går upp,
_\tt "i da ro)! redo vara
Söb " i!sen liten trupp.
Säkert, där sä dyrbart säde
Föll som l,om i jorden ned,
Skall en hiirlig sHird uppspira;
Ibem får llåd då 'U'ara med,~

Pris:.3 5 öre .

Bär missionen skuld till förvecklingarna
i Kina?
Förcdrag af August Berg.

•

Pris:

2

S ö rc.

Detta föredrag, som hölls på K. F. U. M:s lokal i Stockhohn
i början af nov. och utgifvcs på v~inners begäran, ger en god illblick i förhållandena j Kina.

Båda dessa böcker rekvireras
fast räkning från
kommitteen för »Svenska :Missionen i Kina», Stockholm;
då minst 10 ex. tagas, lämnas 2 S proc. rabatt.'

f. A. Lindblads förlag, Köping.

Ur de persiska kvinnornas lif
af Mary

n.

S. Bird.

Pris:

7 S öre.

Missionärerna på fältet.
'M ec! företal af H. E. Fox. Pris: häft I: 3S,
inb. J: 85.
En f<irträfllig bok, som vi med glädje anbefalla ftt både mis
sionärer och missiousviiu ner i nlltniinh et. nlissionärer, som vistas i
hemland et för hvila, göra väl uti att studera de z:ne sista kapitlen.
Det skall blif"a både de m och mission en till v'ilsignelse. Må boken
, få en stor s pridning, ty hon iir \'änl att ffl de t.

P. Paltltquist Aktiebolag, Stockholm.

Hägringen blir verklighet.
Skildringar från Kinas miss ionsvärld af Joh. Rinman.
Pris: I: SO.
Före liggan de arbete, på hvilket vi vilja fäsla 1l1lSslOnsvän
nernas llppmiirksamhet, är lättläst, intressant, ril,t illustreradt och
erbjuder läsaren en god iublick i missionsarbetet i Kina och i öfrigt,
siirskildt med hän syn till intresset för den yttre miSSIOnen,
manga b eh järtansvärda lärdomar. Boken, som har en fin utstyrsel,
lämpar sig bra till julklapp.

Af första halfårshäftet af Sinims Land för 1900
finnas ännu ett antal ex., och det sista halfårets utkom
mer i d essa dagar. De rekvireras från redaktionen och
kosta So öre per ex,

17S Jens ka

Missionen

Kommitteen

Kina".

hemlandet.

* K. BERGH, doktor, Tranås.
• H. DILLNER, kapten, Skellefteå.
* K. FRIES, fil. dokto,', Stockholm.
* A. HYLANDER, pastor, Stockhohn.
* E. SANDBLOM, apotekare, Jönköping.
* 'V. 'VIDMARK, ingemö'r, Helsinghorg.
" Konsultativa ledamöter.

O. v. FEILlTZEN, kommendijrkapten, ordfo·rande.
HODlGREN, sekreterare.
K. G. MAGNUSSON, ;ngem,jr, kassaftirvaltare.
G. REUTERCRONA, löitnant, vice ordf.
J RlNMAN.

J.

På missionsfältet:
ERlK FOLKE, filreståmiare.

AUGUST BERG, v"'e få·restandare.

C. F.

BI.O~l,

LÄSTMAKAREGATAN 30, 4 TR.,

ll:fissionsexpeditioll:
All PQst adresseras till

fi1lanssekreterare.

KO~D!ITTf:EN

FÖR .SVENSKA MISSIONEN

Kina"

N:o

7 2 5.
7 26 .
7 2 7.
7 28 .

7 2 9.
73°·
73 I.
73 2 •
733·

734·
735·

73 6 .
737·
73 8 .
739·
74°·
741.
74 2 •
743·
744·
745·
74 6 .
747.
74 8 .
749·
75°·
7S r.
75 2 •
753·
754·

7SS·

75 6 .

757·
75 8 .
759·
760.
76 r.

Onämnd, St()ckholm , ~. _____ .. __________ ~ _______ _
»R. Sm,tland» __ _ ______________. ___ _____________. __..

G. R. _________ __ ..___ _____ . ___ __ ___________. _____ __
~

~.

K. S .. Bornholm .. _. _________ ~ _____ . __ ~ ~ __ ~ ___________ __
E. K., 'Valleberga _______ "~ __ ._ ~ ________ . ___ _____ __ .
Tionde M Hcrren ~ __ . ~ ~ __ . ________ __ _. ___ .. ________ __.
Vaksala 111fg gen. E. (l ..________ . ___ ". _________ __ __.
Telegrafisterna;; mCg till Fr. N . .Fogelklous underhåll gell. K. :M. A. __________ .. ~ _______________ . __
Casimirshorgs syförening gen. P. T., Gamlebl' ..__
Kollekt i Vänga gen. E. R ________ .. ___ . _________ _
Tillägg gen. d:o _________________ ~ _______. ______ . __ _
Kollekt i Erstorp gen. J 'V. H. , _.. _______ __. ___ _
l\nssionsvänDcr i Finspong _____. __________ • __ . __ __ _
Kollekt i Askeby gen. C. F. L. ___ ~ ~ ~ __ . ___ ~ ___ __ _
Böneryds syförening gen. M. E. B., Ödeshög __. __ _
Vänner i Bäckeby __. ____ . ___________ ~ ___ ~ __________ . ____
E. E., Stockh()lm ________ ._ ~ ________________________._
Herrens tionde ________ __ .. _. __________ .. ___ ._ . _______ _
H. P. G-g ____________ .. _. ~ . __ ___ . ___ . __ .. ____ ~ ______ _
Lilla syföreningen i SkärCsta, Sollefteå gen. E. G._
Säby syCörening gen. G. J, ~'Iölarp ______________ ____
Vänner i Upsala ___________________ .____________ __ _____ _
Onämnd, Visby gen. H. L. ____.. __ ~ ___________ ~_. __ _
Tionde gen. d:o __________ . __ ~ __ . _____ ~ __ ____ ~___ _ ~ . __ _
Från en aAiden missiollsvlin ger!. E. R., V fmga __ _
A. E., Stockholm _. _____________. _____ ~ . _____________ _
Kollekt pr. K. V. U. :M., Vesterås gen. A. S. ___'.
Resebidrag till Blom gen. d:o __ __ ~ __ ___ _. _______ . ~ __

g~nB.:l~'_~~~~~~ _'_~~-.-_ _
'~'_-_:::: :. .-. :~~:.- :.'~~::::~::: '.=:~

Fr~n skördeauktionen i Lindesberg gen. A. J
~ __.
Syföreningen i Rya gen. C. C. till E. Anderssons
undcrhåll . ________ . _________ ._ _________ ________ . _____ _
P. J, Rya till d:o ____ , __ .__ ~ ____ ~ _____ ~_~ ___ ______ . ___ __
J. J, TranKs gen. K. B. .. __ .___ . __ . __ ._.. ___ ~_~. __
Kollekt i K. ~. U. M ., Linkiiping~.~ ___ ~ ____ .. _____ .
D:o i Helsingborg ~eo. 'V. \V. ___ __ . _____ . __ ~. __ _
Betels harnlllissionsförening, :Malmö till Cheng-tis
underhåll gen. E. R . ____ ~ _________ . ______ __ ________ __
Grängesbergs syförening gen. ,~~. A . . _____________ . __
P. E. E., Nyhem ____ ~_. ~ __ ~ ._. _______ . _____ ___ __.. __
Insamling i Hiar"ms skolhus, lIIalmb,ick gen. A. B .
A. D., Jönköping ____ ~ ~~ ________ ~ ___. __ .. ________ __ .. __ _

Summa kr.

Kr. Ö.
50:

SS:
S:
ro:
5:
S°:
60:

:;"

'FÖl' alla sakel', sorn Afi..fuits till missi
onshem71wts Zlpp.w'ittnJ.n:Sj~ sd äU som ./låfi:o)
in natll7'Cl, hembä I'as Jjijll(i7'na ett hJä7'tlijj,
tack.

Adressen till r.1issionshemmet är:
Il ellllltd, Szm dbyb ers'.

4 2 5:
35:
r 5:
35:
4: 7°
3: 87
7: 80
40 :

,;:

*

J;[ZSSlOll~

*

Missionsvänner; som önska besök af de hemm
varande missioniirerna, .torde godhetsfullt anmäla det
för kommitteen.

3=
10:

Sparbössor för »Svenska :Missionen i I<:ina» erhåll
gratis, .då rekvisition därom göres under mlSSJOne
adress.

So:

IS:
/00:

9°:
3: 43
2:
20:
10:
1 S:

10:
2Q:

25

70

5: 7 6
S°:
35:
5:
5°:
20:

83: 95
45:

5°:
25:
25:
9:
1570: 26

~~h"' cnsk[!.

För 1900 utlämnade sparbössor tömmas den
nästkommande jaduari.
~
S)1öreningm för »St/cnska lJfissionm i Zana» hå.
försäljning dm I re dec. på Landtbruksakademi
lokal, 47 Mästers:lInuelsgatan. Andaktsstunder: kl. t
I I f. m. kyrkoherde Hammarsten, kl. I' middagen r
sionär August Berg och kl. 6 e. m. missioniirerna E
och Blom.
Sång af patron J. Hedengren.

SZ'71

6: SO

Med varmt tack till ltvarje giCvnre.

Stockholm,

KINA>, STOCKHODI.

Så ut dtn säd om morgonen och låt din han
t'J Imlla om a.ftoneJt/ ty du vet z'cke I17Jt'lketde7
lyckas bäst och om båda sätten äz'o b/w g·oda.

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under november månad 1900.

I

Gåfvor till försäljningen mottagas tacksamt af
A. &> L. Sellön, Skeppsbron :2 8, 3 tr.
Ulhi. SeliatP, Regeringsgatan 26, 4 tro
S. Storekmfeldt, Engclbrektsgatin 6 A.
Tedda Liljeqltist, Malmskillmdsgatan 3 I.
Elin Rinman, ]ärfva.
jJfaria Berg, Nybrogatan 34, I tro
rZeml)' Reutercrolla, Långholmen.
A. Ekecralltz, Rådmansgatan 8.
Fru L. . Z0/kll, H umlegflrdsgatan 10, 3 tr.
Elin Z-Iollllgrm, Lästmakaregatan 30, 4 tr..

'l'ryckoribolilget .Ekman 6.: Co) 1900.

I

