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4ån ock

uti vingården!

Af C. H. Tfäder.

llGån ock I uti vingården, och hvad skäligt är
skall jag gifva eder.» Matt. 20: 4 .
Vi se i denna Herren Jesu liknelse en hus
bonde, som sökte efter arbetare att sända till sitt
arbete i vingården. I Ap. G. l: 8 läsa vi: »1 skolen
undfå kraft, när den Helige Ande kommer öfver
eder, och J skolen vara 1JZl1Za vt"ttnen både i Jeru
salem och i hela J udeen och Samarien och tlztzl!
;"ordens ,ände.» Häraf finna vi, att det är Guds vilja,
att alla Jesu lärjungar böra vara verksamma till
själars frälsning, hvar och en på sin ort. Då Herren
fätt frigöra sina barn från människofruktan, män
niskobehagsamhet etc. och de blifvit hans oför
skräckta vittnen i »Jerusalem, J udeen och Samarien »,
kan han sända dem till lljordens ände». Troligen
utgjorde det aflägsna Sinims land i den helige för
fattarens tanke en af »jordens ändar». Och det är
just dit, vi nu önska se Herrens tjänare utgå. 
llGån ock I uti vingården, och hvad skäligt är skall
jag gifva eder.»
Då nu konungarnas konung själf beder oss gå
och arbeta i sin vingård, så böra vi bland annat
utbedja oss trenne ting:
l.
J-Iänförelse.
2.
D;"ärjlzet.
3. IItärdzglzet.
J.
EJäriförelse för det stora och härliga verket
får icke fattas oss. Det är oändligt mycket större
och högre att vara ett Jesu Kristi sändebud bland
'kineserna än att vara de förenade rikenas ambassa
dör i Peking. Vi läsa i historien, huru Peter eremiten
under medeltiden med glödande vältalighet predi
kade korståg för att ätereröfra den heliga grafven
från de otrogna. Genomträngd af hänförelsens eld
var hans lösen: »Gud vill det.» Den ena skaran
efter den andra slöt sig till honom, tills han inom
kort stod i spetsen för en stor arme, som också , in
tog Jerusalem. Kunde hans: »Gud vill de!», grun
dadt, som det var, på okunnighet och missriktadt
nit, åstadkomma så stora ting, ha±va vi då ej större
utsikt till framgång, om vi i ljuset af vår Frälsares
uttryckliga missionsbefallning utropa: »Gud vill
det.» Jo, i sanning! »Gud vill det», mina älskade!
Må detta rop genljuda i alla Herrens trognas hjär
tan! O, att vi kunde släppa mänga af våra förut
fattade meningar och taga Guds ord så enkelt
som det står, då skulle tusenden af Herrens lär
jungar gå ut enligt Ap. G. I: 8 för att blifva
hans »vittnen ... intill jordens ändeJ>. Ja, det skulle
bli ett evangelii korståg till Kina. Fyra millioner
kronor skulle Sveriges kristna med lätthet kunpa
sammanskjuta · för att först utsända två tusen missio
. närer, blott Guds Helige Ande finge göra ordet lef
"ande för deras hjärtan. Två millioner åtginge till
utrustning och utresa och de andra två till under
håll fÖr året. Samma summa skulle sedan behöfvas
för hvarje år. Välsignelse från Herren skulle då i
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strömmar återvända öfver de olika församlingarna
och arbetet sålunda alltmera utvecklas.
Betänka vi vidare de oerhörda svårigheter, med
hvilka evangelium har att kämpa i Kina, och se de
segrar, som sanningen redan vunnit därute, så hän
föras vi vid tanken på hvad Gud vt"ll och förmår
utföra i fortsättningen, blott han har redskap att
verka igenom.
Efter trettiofem år af evangelisk verksamhet i
Kina lär där år 1842 ej funnits mer än 6 döpta
kristna, men de .föl/ande trettto.fem åren sågo en
tillökning af 13,000, som funnos inskrifna i de olika
församlingarna år 1877. Endast på de följande tio
åren 1877- 1887 ökades skaran med 15,000 och de
.föl/ande No åren med 52,000, så att de kristnas
antal uppgick år 1897 till 80,000, och f. n. öfver
stiger det 100,000. Missionärernas antal öfverstiger
redan 3,000. Vi tänka på Jesu ord: »större ting
än dessa skall du fa se». På vårt eget missionsfält
döptes under de första l I åren 1 10 personer i de olika
församlingarna, däraf hälften under 1898. Under
1899 hafva 60 personer blifvit döpta.
Vi hade alltså fått arbeta 10 år för lika många,
som sedan på ett år. det elfte. insamlats från heden
domen. Det är då kristendomens lif uppenbarar
sig hos en hedning, som kristendomens lära griper
omkring sig. Vi kunna således vänta än större
ting af vår Gud i fortsättningen.
Vårt arbetsfält är lika stort som Skåne, Ble
kinge, Småland, Östergötland, Gotland och Öland
med omkring 5 millioner innevånare! Missionärer
nas antal är 33 jämte 17 infödda medhjälpare (10
evangelister och 7 bibelkvinnor)! = J mzsszonär på
JOo,ooa Ilcd1Ulzg·ar. Så1E~des knappast tre sanning
ens budbärare för en stad så stor som Stockholm.
Skall e;' ett sådant , förhållande kunna röra
våra h/ärtan till.förnyade ansträ'llg'mngm'!
2.
För att åtlyda befallningen i vår text be
höfs vidare 4JalJltet. Först när evangelium blir
predikadt för alla folk, skall Herren komma igen.
Missionsbefallning'en fordrar, att vi med all skynd
samhet ställa oss den till efterrättelse och gå åstad
i Herrens namn. Må~ga äro de hinder, ,människor
uppgifva sig hafva. ' An heter det:» Herre, låt mig
först gå och beg~afva min fader» eller »Låt mig
först taga farväl af dem, som höra till mitt hus».
Herrens svar är bestämd t och kort: »Låt de döda
begrafva sina döda, men gå du oclt .förkzt1tna Guds
n/w». Här gäller att tränga sig fram. Ofta äro
hindren ej verkliga sådana. En framstående mis
sionsvän i en af våra universitetsstäder berättade
mig, att han kände flera unga män, hvilka som
studenter voro fulla af nit för Herrens rikssak och
redan afgjorda för att tjäna honom bland hednin
garna, men som genom fortsatta studier svalnat i
sitt nit och aldrig kommit ut på missionsfältet.
Till följd af den kinesiska lärdomens ensidighet
äro kineserna just inga tänkare och ej heller spekula
tivt anlagda,hvarför den svenska studentexamen är
ett mer än tillräckligt kunskapsmått för den, som
önskar blifva rftZsszonär. Organisatörer och ledare
behöfvas blott få, det stora behofvet är Jntsszons
arbetare. Af de mer än 200 skandinaviska missio
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närer, som f. n. arbeta i Kina, och som Herren vännernas intresse och förböner, hysande äfven nu'
underbart användt att predika evangelium för tusen den tillförsikten, att Herren skall bönhöra oss på
den, att upprätta stationer och grundlägga försam grund at sin aldrig svikande trofasthet.
lingar, äro blott några få studenter.
V~· måste
Det behof, som vi nu syfta på, är en kimplz'g
vara vzlliga att af 'llär/den blifva ansedda som dårar lärarinna/ör 1nissz(märernas barn. Broder E. Folke
och okunniga, då det gäller att l;'da Gud och ,göra har redan 2:ne barn i skolåldern, och de öfriga fa
hans vz!/a. Vi instämma med den framstående in miljernas barn hinna snart dit. Det vore därför
diske missionären Xavier' i hanfi bekanta yttrande: mycket förmånligt att erhålla en lärarinna på mis
»jag har ofta önskat kunna resa till Europas olika sionsfältet: som kunde un'd ervisa barnen i vanliga
universitet för att ropa likt en människa från folkskoleämnen - kunde det ske äfven i språk, vore
sina sinnen till alla, som äga mera lärdom än kär det så mycket bättre. - I · sådant fall finge för
lek: O, hvilken oräknelig skara människosjälar, som äldrarna behålla barnen under sin vård så länge
genom edert förvållande utestängas från himmelen.» som möjligt. Och det bör ligga i öppen dag för
3. Ihärdighetens dygd har också i allt missions alla, att detta är från alla synpunkter mest önsk
arbete visat sig vara af utomordentlig betydelse. ligt. Om det ej är så lätt för föräldrarna att lämna
Sedan jag blifvit villig att åtlyda den store vingårds sina barn ifrån sig i andras händer, så torde det ej
mann ens : »Gån ock 1», så behöfs zhärdz'g bön och heller vara någon lätt sak att finna dem, som vilja
förbz'dal1- för att 9tröna, hvar mt1l plats är i den stora åtaga sig andra barns uppfostran, så att de blifva
vingården. Då jag fått visshet om hvart Herren i fars och mors ställe. Kommiheen har tillsammans
vill sända mig, behöfs ihärdighet att öfvervinna de med de hemmavarande missionärerna noga öfver
hinder, som · ännu synas stå i vägen, och bör jag väg t detta ärende och därvid kommit till den öfver
med anledning däraf för ingen del tro, att jag miss tygelsen; att det så väl för missionen som för mis
tagit mig. Tvärt om ' vill Gud därigenom pröfva sionärerna blir både det billigaste och det mest
mig för att se, om hos mig finnes något af den fördelaktiga att få ut en lärarinna på missionsfältet
»världsöfvervinnande tron» och af den tro, som .för för barnen, och därför enats om att meddela missions
flyttar berg", Ute på missionsfältet hör svårigheters vännerna detta behof och begära deras förböner,
öfvervinnande till ordningen för dagen, och det är att Herren snart måtte gifva lämplig person för
genom ett ihärdigt framhärdande i lidande och tro detta ändamål. Och hoppas vi, att bland de många
missionsvänner, som brinna åf nit för Herrens verk,
»utan att se », som evangeiii segrar vinnas.
» Gån ock .1 uh' vz'ngården, och kliad skälz'gt
det äfven skall finnas någon villig att åtaga sig
Idetta viktiga arbete i Herrens vingård, och skall
är skall fag' gifva eder. »
kommitteen med glädje ingå i brefväxling om saken
med personer, som anmäla sig. Naturligtvis väntas
slet af dem, att de äro verkliga missionsvänner, att
En lärarinna för mission'ärernas
de äro villiga att lära sig kinesiska språket och att
tidtals
- då så kan ske - deltaga i missions
barn.
arbetet.
»Edra önskningar vare kunniga inför Gud i
Allt det folk, som deltog i arbetet på den mur,
allt», säger Paulus till de troende uti Filippi. De hvilken Nehemia uppförde omkring Jerusalem, ut
skulle ej få hafva omsorger, dem skulle de kasta förde icke alla samma arbete; nej. detta var visser
på Herren. Däremot fin go de hafva önskningar, . ligen af mycket olika slag, men det tjänade allt
dem de själEva likväl ej tillätos att bära på, utan det hela, och alla, som hjälpte till därmed, på hvad
de skulle göra dem kunniga inför Gud genom bön, sätt detta än skett, fingo glädjas med en stor gläpje,
åkallan och tacksägelse. De skulle således lämna då muren stod färdig, Så fi5rhåHer det sig äfven
sina önskningar i Guds hand och låta honom få med missionsarbetet. Detta är så olikartadt. men
förverkliga dem. H var och en, som pröfvat denna allt - äfven det ringaste - tjänar samma syfte,
väg, vet af erfarenhet, att detta är den förträffligaste och alla, som varit med i något arbete för missio
vägen. Och »Svenska Missionen i Kina» har, som de nen, skola en aag fel glädjas. Sade icke Jesus:
vänner veta, hvilka följt missionen från dess första »Och om någon tjänar mig, honom skall min fader
början, i sitt arbete utvalt den vägen. Det säger ära.»
sig själft, att under de tillryggalagda 13 åren hafva
rpånga stora behof gjort sig gällande i vårt arbete.
Ater och åter hafva vi framburit dem i bön och
åkallan till Herren. Stundom hafva vi i trängre
eller större kretsar begärt missionsvännernas hjälp
i bönen, och alltid har Herren hulpit. Om svaret af samvaron med syskonen p§. missionsfältet upphöra vi
någon gång dröjt, har det dock slutligen alltid icke att tacka Herren, som icke vägrat oss nägot godt
kommit och då så härligt, att både vi, våra vänner under den tid af sex m§.nader,vi vistats bland dem på
och medarbetare fått stor anledning att tacka Her ~älfva fältet för v§.r mission. lVIed ' mission~irerna, dessa
ren. Det äri sanning kärt för oss att minnas detta, kära ' utkorade framlingar - i Asien, hafva m§.nga all
då. vi nu stå inför ett nytt behof, hvilket Herren varliga stunder tillbringats »under den Allsmäktiges skugga».
låtit oss möta i vårt arbete för missionen, och med
Vi hafva oförskyllt rätt röna mycken kärlek, som
afseende på hvilket vi härmed utbedja missions bland annat yttrat sig i ett förtroligtochokonstladt um
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gänge. Vi hafva alla »druckit af en Ande ur gemensam
bägare», antingen den flödat öfver af hugsvalelse och glädje
eller gifvit oss att smaka Herrens nfld och sanning i en
annan form. I dyrbart minne · kvarstär och för tanken
framträder bilden af arbetet säväl som af hemlifvet pä
de olika stationerna. H var och en station bär ju helt
naturligt sin prägel. Ytterst härleder sig denna frän den
värdhafvande missionären, hvars karakter och framför allt
personliga fgrhällande till Herren trycker sin stämpel pä
arbetet i det dagliga lifvet. Dessutom bidrager arbetets
art till att gifva ät hvarje plats en viss ton. Så har man
t. ex. från Uin-cll'eng det lifliga intrycket af skolgossar
nas högljudda läxläsning och ihärdiga dragspelsmusik;
Folkes mångartade verksamhet: än studerande kinesiska,
än samspråkande med besökande, än åter undervisande i
skolan eller predikande; Linders vandringar mellan» pastors
expeditionen» och apoteket .eller opiumasylen, gifvande
råd och hjälp, utdelande af medicin, opererande etc., och
Bloms - arbete med sina kassaböcker, många och långa
missionsrälmingar, hvilka på grund af ständigt växlande
silfverkurs gifva honom mycket att göra de tider, han ej
är sysselsatt i Honan.
Från Tong-cheo-fus missionsvärld minnes man August
Berg i liflig rörelse från bittida till sent. Hans kontor
ligger så lägligt till, att han där är midt ibland kineserna,
t. o. m. patienterna i opiumasylen har han under sina
ögon. Pä den öfverbyggda framgården mottagas besö
kande: sjuka, · som vilja hafva läkarehjälp, eller ock "in
tresserade i hiram, hvarvid alltid den lille intelligente
gllbben Fann är till hands att bistä.
Daggryningens flickskola tager till stor del fru Au
gusta Bergs tid i anspråk, liksom arbetet bland kvinnorna
i allmänhet är syster Anna Eriksson ombetrodt.
Utanför Han-ch'engs stadsmur ser man den lilla
missionsstationen uppe pä en kulle. Nu äro systrarna
Emelia Ulff, Maria' Pettersson och Emelia Sandberg en
samma i rörelse där innanför, sedan syskonen Bergling
rest hem. Det lifligaste intrycket af arbetet i Han-ch'eng,
hvad själfva stationen angär, gåfvo kvinnornas besök.
Ganska flitigt kommo de styltande på sina små fötter,
mera liknande klöfvar än människofötter. En af dem
gjorde en duktig kullerbytta sista dagen, vi voro där, hon
beräknade ej djupet af ett trappsteg, den lilla foten svek
henne, och handlöst föll hon framstupa på stenläggningen.
Lyckligtvis tycktes hon ej lida någon svårare skada.
Med tanken på I-shi erinras man om de lifaktiga goss
och flickskolorna sil.väl som arbetet bland kvinnorna och
de flitiga besöken i byarna. Själfva stationen där är i
mitt tycke den mest hemtrefliga af alla våra stationer. I
all sin enkelhet mOtsvarar den bäde missionärernas och
folkets behof af en missionsstation. Vissa förändringar
lära komma att vidtagas i I-shi ifråga om arbetskrafterna.
Herren vak e öfver att de förändringar, som nödvändigt
måste göras, må ffi. tjäna till, att »Herrens ära blifver uppen
ban och att l>på allt sätt» de flesta må vinnas.
. Gong-gongens kallande pli bestämda tider gifver lit
arbetet i Hai-cheo under syster Frida Pryts' ledning en
prägel af ordning och punktlighet. Skolflickornas glada
skratt eller entoniga' läxläsning höras öfver allt pä statio
nen. De sex: hundra byar, som ligga inom Hai-cheo
distriktet, äro ock föremäl för systrarnas varma intresse.
Me-ti fingo vi ej besöka af brist både på tid och
krafter. Syster Emma Andersson, som en tid bott och

verkat där, hoppas att tillsammans med syster Engström
fä upptaga arbete i Honan, då Me-ti kommer att öfver
lämnas ät de norska systrarna, hvilka kommit oss till hjälp
pä vårt stora fält. Frän Me-ti hoppas de sedermera få
bryta sig ett eget missionsfält i Honan.
H vad som nu sagts om arbetet lär väl näppeligen
innehålla nägot nytt för de flesta af missionsvännerna.
Det föll sig dock helt naturligt att göra ett sammandrag
af total-intrycken, dä det yttre afständet emellan fältet
och oss för hvar dag ökas.
»Gåfvor'n a» liksom »ämbetena äro mångahanda, men·
Herren är densamme». Må därför likheterna säväl som
olikheterna de arbetande emellan endast »främja ett (Jrubb

ligt vidblzjvande vid Herren» pers(Jnligen.

*

*

*

För närvarande vistas vi i Tai-Yen-fu, Shansis huf
vudstad, och gästa hos vänner, tillhörande den s. k. Pi
gottska missionen.
Under vägen hit hafva vi uppeMllit oss lällgre eller
kortare vid stationer, som tillhöra C. L M. Första sön
dagen tillbringade vi i Hong-tong, en plats af stor be
tydelse inom C. L M:s historia. På denna station har
frän början omkring ett tusen infödda kristna blifvit döpta.
För närvarande, sedan mänga gätt att vara när Herren
och andra afflyttat eller, Gudi klagadt, affallit, bestär för-
samlingen af omkring fyrahundrafemtio medlemmar.
Erfarenheterna i öfrigt under vägen hafva naturligen
varit blandade; dä resorna i Kina alltid hafva sina afvig
sidor och faror. »lVIen Gud är trofast, som har räddat,
som räddar, och till hvilken vi llafva den förhoppning,
att han ock framdeles skall rädda oss.»
»Om Herren det tillstädjer», komma vi att tillsam
mans med fröken Ebba Buren fortsätta resan norrut ännu
en 14 dagar för att besöka Helgelseförbundets fält i Ta
tung-distriktet.
Tai-Yuen-fu d. 28 sept. 1899.
J(Jh. Rinman.

från missionsfältet.
Höstmötet i 'Oin-ch'eng.
Den andra söndagen i den 9:e kinesiska mänaden:
(d. 15:e okt.) hölls stora höstmötet i Uin-ch'eng och fort
gick i 2:ne dagar med bönemöten, predikan, vittnesbörds
möte, dop och församlingsmöte.
Ämnet för välkomsttalet var: » Församlingens tillväxt
beror ej af mänskliga resurser utan af Guds kraft."
Den kollekt, som upptogs, steg till Tael 12: 89, hvaraf
Tl 5: 88 var miSSlOnernas andel.
Tl 7: al ut
gjorde säledes kinesernas bidrag till mötet.
Dessutom
hade de troende i landsbygden sammanskjutit spannmlil
till ett värde af nära TI la: 00. Utgifterna för mötet
uppgingo till Tl 10: 36.
Vid församlingsrnötet utöfvades tuks mot tre för
samlingsmedlemmar, som genom af församlingen utsedda
män fingo varning och förmaning till ett bättre, kristligt
lefverne. »Liu-san», som förut - emellan stormötena 
af mig och en af diakonerna uteslutits från nattvards
gemenskap, blef icke nu af församlingen återupptagen
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Förbud att tills vidare deltaga i nattvarden gafs äfven för
en annan manlig medlem för visad likgiltighet för Guds
ära i en allvarsam sak, som dragit försmädelse öfver
Guds' namn.
På grund af att arbetskrafterna i Din-ch'eng efter
min afflyttning till I-shi blifva förminskade, beslöts en
·delning af Din-ch'engs församlingsdistrikt, så att norra och
nordöstra delen hädanefter tillhöra I-shi församlingsdistrikt.
De troendes i dessa distrikt namn öfverföras till I-shi
församlings bok.
Vidare beslöts, att spannrnäIen, som sammanskjutits
af de troende från tre olika distrikt inom församlingen,
·och som tills vidare förlagts i sina respektive distrikt, skall
tillfalla de olika distrikten för vidare användning enligt
·öfverenskommelse med församlingsföreståndaren och de
troende inom de respektive distrikten. Dessutom beslöts,
.att den i Din-ch'eng befintliga kassan skall delas lika emellan
-det kvarblilna af Din-ch'engs församling, distriktet i nord
ost med centralpunkten Chang-chuang och distriktet norrut ·
med centralpunkten Chou-chia-chuang. De troende i dessa
·distrikt, som redan länge samlats på dessa platser till
regelbunden g~dstjänst, skola uppmuntras att där anskaffa
egna predikolokaler och så småningom bilda församlingar,
'Som skulle göras oberoende af hjälp från utlandet.
Vid dop förhöret beslöt församlingen att upptaga i
sin gemenskap fyra katekumener, som också döptes dagen
·därpå. De hafva alla det bästa vittnesbörd om en gud
fruktig vamdel och ett förändrad t sinnelag, Iw~rför vi med
glädje hälsade dem välkomna.
Evangelisten Chang .hade till text för sin afton pre
dikan: »Kommen till mig I alle, som arbeten» o. s. v.,
-och framhöll mycket dyrbara sanningar.
På söndagsmorgonen höll evangelisten Chiao som
vanligt en predikan i stället för att leda ett bönemöte.
Det tycks vara omöjligt att fä våra troende att inse, att
ett bönemöte kan vara lika så viktigt och välsignadt som
en predikan.
E. Folkes predikan var öfver Matt. 22: 1 - 14: »Bröllops
,k läderna».
Ämnet för mötet på söndagseftermiddagen var: »De
troendes plikter».
Däröfver talade också evangelisten
Chang.
Vittnesbördsmötet på söndagsaftonen var mycket
godt. Vi fin go höra, att Herren verkar i det tysta, äfven
där vi knappast våga hoppas det. Två af dem, som döp
tes, hade ej varit antecknade såsom dopkandidater, och
vi hade ej hopp, att de voro riktigt uttagna från heden
domen, men vid mötet gåfvo församlingsmedlemmarna
,dem de bästa vitsord om ett gudfruktigt lif.
Den äldste eleven i skolan (han var bland dem, som
döptes) steg upp och begärde att fil. vittna om Guds kär
lek mot honom. Han' hade förut varit i skolan men
inlade då ej någon kraft i sitt arbete. Af A. Hahne blef
han en gång straffad, för det han stulit sig ut om aftnarna
·och sprungit att se på teatern. Han lämnade då skolan
och hemmet och ingick som elev vid ett teater~ällskap,
·där han måste förbinda sig att stanna i 4 ' är utan att ha
rilttighet att efter behag lämna huset. Där fick han svälta
och för öfrigt »äta så mycken bitterhet», att han snart
begärde att få sluta och bli fri. Men detta nekades ho
nom. Han vaknade då upp till -besinning och kom ihåg
·det goda, han haft i skolaR, men nu var han sä godt som
en ffinge. Hände det så, att en af Fredrika HalJins tjä
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nare en dag gick förbi teatern och fick se f. d. skolgossen
på scenen. Han underrättade genast Fredrika - det var
i Me-ti - och hon gick då och utverkade hans frihet
samt upptog honom i sitt hus. »Hade ej Gud på detta
sätt förbarmat sig öfver mig, Iwar hade jag då varit nu? l)
8ä slutade han sitt tal, som ähörts med spänd uppmärk
samhet.
En annan man berättade om underbar räddning i
öfverhängande dödsfara. Vid störtregnet i somras steg
vattnet på aftonen så hastigt i hans gård, att han säg sig
nödsakad att i mörkret med hustru och tre flickor begifva
sig till ett högre liggande tempel i närheten. Men på
vägen dit upphunnos de af en störtflod, som kom ner i
ravinen och skilde dem ät. Han lyckades med det min
sta barnet (2 år?) komma upp på tempelplattformen, och
därifrån hörde han i mörkret sin hustrus och den andra
flickans rop om hjälp. HaR försökte stiga ner i vattnet
och gå till dem men kände, att han skulle ryckas med.
Han kunde dä blott knäfa.lla på plattformen och ropa till
den Gud, som han förut lärt känna. Hustrun hade fått
nägot fotfäste och lyckades hälla ftic"kan uppe, fast vattnet
en stund gick henne själf till munnen. I daggryningen,
dll. vattnet något sjunkit undan, begaf han sig ner och
uppdrog hustrun och dottern på det torra. Den äldsta
flickan, 14 är, hade de ej sett eller hört utaf på hela tiden.
Han fann äfven henne sittande mellan ett par grenar,
där hon hällit sig fast hela natten. Hon hade hela natten
sett en hvitkladd man stå bredvid sig och hade för hans
skull ej vågat ropa. -- HelTen bevarade dem alla, så att
ingen af dem, som stätt i vattnet hela natten, tog någon
skada.
En annan man, som en gäng sökte mig hill' för sin
sjuka arm, berättade. att, då han ej fann mig hemma,
gick han hem till sitt. På natten säg han i drömmen
Herren Jesus, som kom och tog . på hans arm och gjorde
den helbrägda. Märkvärdigt var, att sjukdomen dagen
därpå tog en hastig vändning och om ett par dagar var
alldeles borta.
Vi voro mycket tacksamma till Herren för de väl
signelser,',vi fingo under mötet, och för glädjen, a'ttvi fä
se, huru Guds rike nu går framåt ibland oss. I höst ha i
värt missionsdistrikt (utom Tong-cheo och Honan) 34
personer kunnat genom dopet upptagas i församlingarna.
Öfver denna uppmuntran äro vi mycket glada. »Edert
arbete är ej ffifängt i Herren.»
rIugo Linder.
Din-ch'eng nov. 1899.

Hai-cheo
den 18 okt. 1899.
Älskade v[nner i Kristus!
Vårt stormöte är nu öfver. De, som på vären an
mäldes såsom dopkandidater, samlades ett par, tre dagar
förut till bibelstudium. Vi genomgingo med dem de vik
tigaste händelserna ur Jesu lif samt dopets och nattvar
dens . betydelse. Af de 28, som rekommenderades till
dop, blefvo 12 antagna och förenade med församlingen.
Nägra h\lde blifvit förhindrade att komma, och de öfriga
ansägo vi borde vänta ännu någon tid. Dessa lolf aflade
mycket. klara v.ittnesbörd om sin tro pä Jesus. Bedjen,
att de måtte blifva bevarade, och att ibland dem icke
mä ,befinnas vara nägon J udas.För ett är tillbaka nöd
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gades vi utesluta Uang-Uang-shui, broder Tjäders förre
medarbetare, frän nattvarden. Vid detta möte' blef han
äter upptagen i full församlingsgemenskap. Han har varit
sjuk öfver ett halft ärs tid. För vära ögon synes det,
som · om hans, dagar vore räknade. Han sade sig längta
efter att ffi »flta Jesu kött och dricka hans blod». En
annan af medlemmarne, en gammal gumma, har tills vidare
blifvit förbjuden att fä deltaga i na~tvarden, emedan hon
har sina förfäders taflor kvar i sitt hem. Hon har under
dessa är icke tillbed t dem, men af ett samtal har fram
gått, att hon vid sin sonsonsblifvande bröllop ämnar
hafva dem framme och läta brudens släktingar knäböja
inför dem. Nämnde gosse har gätt i. skolan först i Hai
cheo och sedan, dä skolan här mäste upphöra i brist pä
utrymme, i I-shY. Han har varit mycket snäll och tyckts
vilja tillhöra Herren helt. Nu ha emellertid hans blif
vande svärföräldrar hotat att icke gifva sin dotter ät
honom, om han fortfarande tror pä utländingarnes religion,
och detta har haft till följd, att han icke vägar vara
kvar i skolan längre eller komma till gudstjänsterna.
Vära troende bröder och systrar i Kina behöfva
våra förböner. De hafva· mänga frestelser och svärigheter,
som vi icke känna till.
I
Utom missionärerna E. Folke och A. Berg talade
vid detta möte äfven fyra af vära infödda bröder. Kongs
frän ·Pu-cheo vittnesbörd var särdeles yälsignadt. Han
talade om skillnaden emellan att känna Gud blott säsom
den där kan förläta synder eller känna honom säsom en,
som intresserar sig för det minsta och kan hjälpa i lif
vets alla smäsaker. Det var icke förr~in under sommaren
1898, som Kong lärde känna sin Frälsare på detta senare
satt.
Flere af de . andra troende hafva ocksä synbart
vuxit i ·nåden. En man t. ex., som förut haft svärt att
vittna om Herren, gör det nu med glädjesträlande ansikte.
I kollekt upptogs öfver 20 taels eller cirka 50 kro
nor. Det är ännu icke bestämdt, hvartill insamlade medel
skola användas, utan utgör detta ett ämne för bön tills
nästa stormöte.
»Icke med makt och icke med kraft, men med min
ande, säger Herren Sebaot.» Zak. 4: 6.
Agnes Forssberg beder om hjärtliga hälsningar.
I Jesus förenade

Frida Ptytz.

Axplock från T'ong-cheo-fu.
Oktober 1899.
Dä om hösten bladen pa träden börja förändra färg,
skifta i röd t och gult och solen skiner fram litet senare
pä dagen för att dock blifva desto mera välkommen, då
är det skördetiden .därhemma för den mognade frukten.
Det är en rörlig tid, en lycklig och efterlängtad, 'särskildt
dä det blir ett godt fruktår.
Af alla blommorna, som lyste sä hvita och skära på
våren, blir ej fullmogen frukt, men man gläder sig ät
hvad man flir. Ungefär samtidigt bruka vi härute ha
skördetiden pä vära stationer.
De frukter) som synas
oss vara mognade af Guds näds sol, nedplockas, d. v.s.
upptagas genom dopet i den kristna församlingen.
Vi kalla här dessa möten för »stormöten».
I regel hällas tvenne sådana pä hvarje station, ett
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om vären och 'e tt om ' hösten. Nu äro alla för i är redan
till ända. , Jag hade glädjen att få deltaga i dem, som
höllos i Han-ch'eng, Hai-cheo och här; dct är om detta
senaste, jag vill berätta nägot litet.
»Stormöten» emotses med längtan af bäde missio
närerna och församlingen. De äro vära andliga högtider,
så väl behöfliga för stärkandet af syskonbandet och af
tron pä värt arbetes framgång. För att nu kunna hälla
»stormöte~ forCilras först. och främst deltagare, d. v. s.
sädana, som kunna värdera,· hvad mötet innebär. För
att nå delta mål ffi vi härute ofta bedja många år. Jag
minnes så vill en söndagseftermiddag sommaren 1893.
Genom sydöstra porten af T'ong-cheo-fu gin go fyra per
soner ut, styrande sin väg nedåt en flod, om flyter
förbi staden på ej så längt afstånd, Ankomna till flod
stranden sjöngo vi en säng, anropade Gud om välsignelse,
och så nedstego missionären och en af dem, som följt med
till floden, i vattnet, och» T'ong-cheo-fu's förstling», ShiIt
Huai-fortg, döptes till den treenige Gudens namn. Hans
bild äterfinnes pä gruppkortet : den man, som håller sin
bibel med häda händerna. Vid var återkomst firade vi
Herrens nattvard, »tvä personer församlade i Jesu namn:.>,
och »stormötet» var öfver! Nästa är, ungefär vid samma
tid och på samma ställe, döptes ytterligare en, som sedan
förflyttats till annan församling, men det vaL ej förrän
på sommaren r897, då vi inflyttat i vårt n5'a hus, som
vi kunde hålla ett riktigt möte. I vårt gamla hus minnes
jag, att vi en gång voro 19 personer, och då hade vi
det ej för rymligt. N u kunna vi vara 70 a 80 personer
och ej förnimma nägot obehag. På stormötet 1897
döptes 6 personer, och sedan dess hafva vi regelbundet
tvenne dylika möten hvarje år.
I är hölls vårt möte den r 3 :de- l 6:de oktober,
och kl. 7 på aftonen den 13:de var värt kapeIl fullsatt
af uppmärksamma ähörare. Med 2 Tim. 2: 1-3 som
utgängspunkt hälsades alla välkomna, hvarefter trenne huf
vudpunkter framhöllos, nämligen att vi under detta möte
måste stärka oss i nåden för att s.edan i vär ordning
kunna anbefalla dm lit andra och lida som Jes1t Kristi
gode stridsmä11.
Den andra och tredje mötesdagen höllos möten kl.
7 och 10 f. m., 3 e. m. och 7 på aftonen med bestämda
ämnen och af olika talare, utländingar och kineser. Sista
mötesdagen hade vi på f. m. vår skörde- och insamlings
fest, som i är inbragte 20,000 cash, och pä e. m. för
samlingsmöte. Vid detta möte anslog församlingen 30
tael (omkr. 75 kronur) till den gosskola, vi efter nyare t
ämna öppna.
Mötets högtidligaste akt var, då vi pä
söndagsmorgonen samlades kring dopgrafven och efter
att ha sjungit: »Sälla dag, sälla dag!» genom dupet
upptago i församlingsgemenskap 6 personer, 3 män och 3
kvinnor. Vid sådana tillfällen fröjdas man o~tast med
bäfvan, man undrar hurudant deras lif, som nu bekänna
J esus, i fortsättningen skola blifva. Denna gång kände
vi dock alla en öfvervägande fröjd. Våra tjänares och skol
barns frälsning I,igger oss ju närmast om hjärtat, och pä
samma gång de utgöra föremål för vära dagliga förböner,
få de ju ock mera undervisning än många andra.
Vi äro glada kunna säga, att alla våra tjänare an
tecknat sig som »sökare», men vi gå ej för hastigt till
väga med deras dop för det. Så länge de äro hos oss,
äro de skyddade för mänga frestelser, och det är först,
sedan vi'. öfvertygat oss om att de kunna stä för sig
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själfva, som· vi döpa dem. Vid detta tillfälle tingo vi
döpa trenne, Ie?l Kin/{- Ud och Sldlt Ts'u-t'ang, som varit
hos oss i respektive 3 och 4 är. Den sistnämnde är
ett mönster af tjänare och i hemlighet allas vär
favorit.
Under alla dessa år har han aldrig behöft få
en tillrättavisning.
Troget och flitigt fullgör han sina
sysslor och »allt, hvall han gör, det lyckas väl». Vill
man halva något ordentligt gjordt, anförtros det åt ho
nom. Vi . hafva ju bemött honom väl · och ofta uppmunt
rat hans flit, men aldrig kunnat förmärka, att han däraf
tagit skada. Af naturen blyg och fåordig var det dilr
för så kärt att bevittna, hurusom pä vårt sedvanliga vittnes
bördsmöte på söndagskvällen han var den förste, som
steg upp och med mycken frimodighet och synbar glädje
omtalade, hvad han ffi tt erfara af Guds näd. Af vära
skulflickor döptes den äldsta tillsammans med sin äldsta
systers svärmor, gumman Kao, vår evangelists IDOr. Och
därmed har hela den familjen blifvit Herrens, hvarför de
ock på sin högtidsdag tingo J osua ord som minnesspräk:
»Jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren». De öfriga
två voro madam Li, som i praktiken tjänstgjort som bibel
kvinna, ehuru ej aftönad som sådan, och förstlingsfrukten
från staden H ua-cheo, Chang Chao-sian/{. Madam Li
har sin fosterdotter i skolan, har af tagit bandaget på sina
fötter och h.a r nu hvarje dag full sysselsättning bland de
kvinnliga opiumpatienterna och med husbesök i staden.
Vårt möte var godt, ära vare Gud!
Mer och mer kommo de kristna in i bibelns san
r.ingar, och det är därpå vi arbeta, att de må blifva
rotade i sanningen och uppfyllda med kunskap om hvad
som är Guds vilja. Nu några bifogande lipplysningar till grupp
kortet (se första sidan).
Deltagarne utgöras af fClrsam
lingsmedlemmar, forskare och ·, opiumpatienter. Dessutom
framträda ju några bekanta ansikten af annan ras, som
ej behöfver presenteras. Gubben med de stora glasögo
nen pil näsan heter Jlfa, f. el. vegetarian, en enfaldig men
kärn fast gammal man.
På hans högra sida sitter herr
Fann, vår privatlärare, som för sin tros skull förnägra
är sedan förlorade sin grad. Till vänster om Ma sitter
församlingsmedlemmen Lii frän U ei-nan, förstlingsfrukten
från vär opiumasyJ, en präktig gubbe, som lider för Jesus
pä mångahanda sält som en god stridsman. Hans dotter
kom till skolan i ar och har nu naturliga fötter. Hans son
kommer till gosskolan i år. Bakom honom med munnen
litet onaturligt sluten stär evangelisten Kao, dr Kochs i
Linköping representant. Han är församlingens prydnad
och ofta förut omtalad.
. Nedanför honom med bibeln i högra hand och sm1\.
leende sitter doktor Liang, en snah man men nedtryckt
af svåra familjeförhållanden. Bedjen för honom!' Hans
hustru, afvand från opium, röker ilnyo och har dessutom
ett . förfärligt otygladt lynne. Hans äldsta son, afvand äfven
han från opium, röker änyo och är en i flere afseenden
förlorad son. Hans andre son har redan beredt honom
flera sorger och är nu, som ett sista försök, sänd till
skolan i Din· ch'eng för att där reformeras. Hans lilla
flicka måste vi ock af vissa omständigheter skilja från vår
skola. Kommer så därtill ekonomiska svärigheter, sä har
vår broder en tung börda att bära. Bakom hans vänstra
skuldra stä r den nydöpte IeTt I(ing- Uti, som ock i da
garna skaU gifta sig. Nedanför honom, redan omnämnd,
»Tong cheo-fus förstling» SMil Bltai-jong och rakt bakom
honom, med sin haka öfver hans mössa, vflr snälle
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tjänare SMit 7 s'u-fan/{, som döptes. (Flere privata vänner
känna honom under hans privata namn :»Kycklingen».)
Bakom SMil Huai-ii's vänstra skuldra står Li Uan-t'az'
från Uei-nan, skolflickorna Iong-rh's och tiin-rh's far.
(»Daggryningarne» gifve akt!) Gubben, som läser i sin
bibel, ilr flickskolans lärare,äfven han en herr Fann. Han
är ej döpt, men »Daggryningarne» skola nog få sina
böner besvarade. Han aflade ett sädant godt vittnesbörd
på mötet, hurusom Jesu ord i Mattei I I: 28: »Kommen
till mig, I alle)) etc. gjort hans hjärta godt. Bakom ho
nom står en af förra årets opiumpatienter, som tecknat
ned sitt namn som forskare, och bredvid denne äterigen
Hua-cheo-mannen Chang Cltao-siang, som döptes. Och
härmed lämna vi männen för att papeka nagra bland
kv.i nnorna. Till vänster om syster Sigrid Engström sitter
moder Li, som döptes. N edan för lille Valdemar med
barnet i knäet, evangelistens hustru, bakom henne med
hucklet pä hufvudet, gumman Kao, som döptes och bred
vid Kaos hustru, hans unga svägerska, Ts'ai-ch'ih, äfven
hon bland de nydöpta, och bredvid henne äterigen Kaos
svärmoder, flickskolans husmoder, modern U ang, döpt
sedan trenne år tillbaka. De öfriga kvinnorna utgöras
till största delen af opiumpatienter. Vi fä· nu ännu en
gång lägga dessa kära vänner, oss själfva och värt
arbete pä vära älskade missionsvänners hjärtan. »En stor
och kraftig dörr är öppnad för oss, och där äro många
motståndare.»
August Berg.
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Hälsning till vännerna på våra bönemöten för Kina.
För fä torde orsaken till C. H. Spurgeons välsignelse
bringande verksamhet vara obekant. En van frågade ho
nom h1!.rom en dag, när han säg Spurgeons ofantliga »taber
nacle» i London samt var vittne till de tusentals människor,
som samlades där kring Guds ord. Spurgeon gaf honom
förklaringen, i det han förde honom till ett sidorum och
visade honom på en skara församlingsmedlemmar under
bön till Herren.
Därifrån kom välsignelsen. I bönen
ligger också den kraft förborgad, som behöfves för mi s
sionsarbetet.
Under bön och umgänge med Gud näres och växer
vårt missionsintresse. Utan Jesus Kristus kllnrta vi intet
uträtta.
Roande skildringar om folken i främmande land
kunna nog väcka mycket intresse. Man läser om deras
språk och seder, historia, litteratur och förhållanden, om
förbättrac!e kommunikationer, om civilisationens framsteg,
man beklagar all barbarism och okunnighet och gläder
sig öfver hvarje närmande till kulturen. Allt detta bi
drager att väcka ett visst intresse, men det är dock icke
det rätta mIssIOnsintresset.
Detta hvarken födes eller
underhälles . genom sädana skildringar, ty därtill fordras
något, som har djupare rötter.
Guds rike är ej af denna världen. Kött . och blod
kunna icke ärfva Guds rike, · och ej heller lära vi oss
söka Guds rike och hans rättf1!.rdighet genom att studera
och sysselsätta oss med hvad som hörer till världen. Jag
har aldrig hört, ait· intresset att se själar frälsta blifvit
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väckt och underhållet hos någon genom studium af svenska
historien men väl genom gemenskap med Kristus.
Har du observerat, hvarifrän rännilen i skogen får
sitt vatten? Det klara vattnet sipprar fram i en ständig
ström. Det har ej regnat pä mänga dagar och likväl
sinar icke bäcken ut. Den är icke lik de där regnväders
bäckarne, hvilka öfverftöda med vatten, sä länge regn
perioden pågär men sedan snart uttorka. ~ej, den där
lilla rännilen arbetar sig fram mellan sten och mossa lika
stilla under vackra som under kulna dagar. Den bjuder
dig ett sä uppfriskande vatten och blir till så mycken
välsignelse just därigenom, att, när andra bäckar torka
ut, den fortfar att flöda.
Har du observerat, hvarifrän vattnet kommer? Följer
man dess lopp, finner man till sist inne i den tysta,
dunIda skogen en klar källa. Källan ligger där sä lugn,
sä klar, sä ständigt fun med vatten. Där rinner den
lilla bäcken upp, och sedan söker den sig väg ut bland byg
derna till ängar och fält.
Så förhäller det sig ocksä med' det lefvande vattnet,
med hvilket Gud vill vattna hela jorden. Hvar rinner
det upp? H varifrån kommer det? Ack, ' det är ej likt
dessa tidströmningar i världen, som skapas och under
hällas genom mänsklig energi, miinniskors intresse eller
beräknings konst och ena dagen fyllas af någon opinions
våg, men nästa dag äro säsom uttorkade vatten, ty in
tresset är slut! Ingen finnes till hands, som kan åstad
komma en ny »väg».
Guds lefvande vatten, som gifver världen lif, har sina
dolda flöden på djupet i människornas hjärtan, där det
räder tystnad och stillhet, dit oron och bullret från dagens
mångahanda ej når.
Där vill Gud läta sitt lifgifvande
vatten springa fram i sädan myckenhet, att vi ej blott
själfva blifva otörstiga utan äfven hafva vatten öfver att gifva
ät andra; ja, det lefvande vattnet skall räcka i strömmar
~inda till de fjärran hednaIänderna.
Förgäfves söka vi källan med det lefvande vattnet
ute i världen. Källan ligger i det fördolda lifvet med
Kristus, i böneumgänget med Gud och med hans ord.
Den blir så mycket mera gifvande, ju större rum Guds
Helige Ande äger i vära hjärtan.
Låt oss bedja till Herren, att källorna blifva rätt
talrika samt till bräddarna fulla med vatten, att strömmar
må flyta fram till lif för människor nära och fjärran.
Den, som tror pä Jesus Kristus, af haU:s lif skola,
såsom skriften har sagt, flyta strömmar af lefvande vatten.
T'ong cheo-fu den 28 nov. I 899.
G. Ad. Stålhammar.

*

*

*

I ~tt senare bref, daterad t den I dec. 9~, skrifver
br. Stälhammar.
Vi äro friska och krya i T'ong-cheo. Vinterarbetet
är i full gäng. Jag sköter vär opiumasyi i vinter. För
tiiWilIet är det 24 patienter i asylen. De komma från
alla kanter. Vi glädja oss öfver att hafva dem men känna
ocksä ansvaret. J ag tycker mig ofta mycket svag och
onyttig; likväl prisar jag Gud att få göra det lilla, jag kan.
Gud skall hjälpa oss i fortsättningen.
Opiumasylen bedrifves på själfunderhållande princip,
sä vidt möjligt. Utom opiumasylen hafva vi ju flickskola.
Du kan tänka' dig, hvilket hush,åll här är, då jag säger,

att det dagligen gär upp fill omkring 50 persorier, d . v.
s. med evangelist, bibelkvinna samt gäster i en eller an
nan form.
Broder August är emellertid i sitt »esse~, när han
har riktigt fullt med folk i hvarenda knut. Vi ligga i
underhandlingar om att starta en gosskola till nyäret.
Vidare hälla vi pä att få en andra utstation pä en ort
ett par mil härifrän. Det är f. d, opiumpatienter, som
själfva tagit initiativet. De vilja samlas till gudstjänst om
söndagarna samt tro på Gud. Det är mycket att tacka
Gud för.

Peh-chuang
den

20

nov. 1899.

Älskade missions vänner !
Gud välsigne eder!
Denna gäng vill jag läta eder höra litet frän vär
utstation.
Det är härligt att se Guds verk här i den
lilla blomstrande församlingen. Den är endast 2 är gam
mal men består nu af 1 I medlemmar. De äro alla
m)'cket snälla och lefva helt för Gud. Tre af bröderna
blefvo döpta i fjol, de andra ätta döptes i Han-ch'eng
vid sista stormötet, som hölls i september mänad.
En af bröderna, som hette »Heh-heh» (svart), fick
i dopet namnet »Kuang-ming», som betyder ljus, och han
och hans hustru aro ocksä verkliga ljus i Herren. Det
är sä stort att se, huru de stä inför sin Gud i allt, och
äro vittnesbörd för dem, som vandra i mörkret.
En annan familj heter Liu. I deras hem samlas
vi ibland för att få vara ostörda omkring Herren. Och,
om nfrgon missionär eller annan broder kommer hit för
att predika, finna de alltid ett litet fridhem .under
deras tak samt gästfria hjärtan och händer, hvilka göra
allt, som stär i deras makt, för att bereda det godt och
trefligt för dem.
En femte är vär clörrvaktare och heter Ken-chu.
Han var en opiumrökare och allt annat än god. Pä ho
nom har evangelium bevisat sin makt till härlig frälsning.
Han är fast som klippan, eldig och kraftig och fruktar
intet motstånd hvarken frän släktingar eller grannar. Icke
heller försummar han nägot tillfall e att vittna om fräls
ningen i Jesus Kristus.
Flera hafva kommit till tron
genom hans ord och exempel.
Sä hafva vi familjen Uang. De äro ocksä innerligt
snälla ' vänner. Han har förr varit fäktare men är nu
gammal och stilla vid sitt landtbruk.
De öfriga tre bröderna äro ocksä landtbrukare. Tvfl
af dem voro' fordom riktiga vildar, en riktig skräck för
mänga. Sliiss, ljuga och stjäla var för dem som »dagligt
bröd ». Och utfattiga voro de afven. En af dem sade
nyligen: »Förr, dä jag stal och gjorde allt ondt, jag
kunde, hade jag ändä aldrig något. Nu, sedan jag arbe
tar och äter mitt eget bröd, har jag alltid nop. De
oomvända säga, att de se p11. dem, att J esuslaran är god.
Till sist komma vi till gamla 62-äriga gumman Liu. Hon
har gätt igenom mycket. Hennes förste man dog tidigt,
och sedan blef hon säl d för andra gängen till en köpman,
som afven efter nägra år dog längt borta frän hemmet.
Hon hade dä ej råd att hämta hem honom, utan miiste
han begrafvas, ' där han var. Hennes barn dogo ocksä
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tidigt, endast en dotter lefver, men hon är gift och kan
ej göra mycket för den gamla. Hon hörde evangelium
först genom de ofvannämnda bröderna Kuang-ming och
Ken-chu. Hon sade dä: »Om den Gud, S0m I prediken,
kan hjälpa mig frän opium, sä vill jag ocksä tro pli. ho
nom». Sedan fick hon veta, att i Ho-tsin, närmaste mis
sionsstationen, omkring 2 svenska mil härifrän, fanns en
asyl, där de, som ville, kunde fä komma in. Hon reste dä
dit och efter 2 mänaders öfverständna krämpor kom hon
tillbaka, befriad frän opium begäret. Hon hade under denna
tid hört icke sä litet om Gud och läste dagligen i sitt
Nya Testamente. Dä jag i fjol för första gängen besökte
denna plats, sade hon till mig: »Jag har icke något jor
diskt namn, ty mina män och barn äro döda, men jag
har i stället fätt ett namn i himmelen, skrifvet i Guds
bok». Honä.r mycket älskad af de troende vännerna,
för hvilka hon är som en mor.
Alltid. bär hon sitt Nya Testamente med sig för att
läsa eller berätta för andra, hvad hon sett och hört.
Hon är sä förnyad den gamla själen, att det är en rik
tig lust att se henne.
Detta är nägra drag af de elfva, som blifvit döpta
till Jesus Kristus. I denna och kringliggande byar finnas
många flera, som studera läran, fastän de ännu icke tagit
steget helt ut frän världen. De skulle dock stä upp för
vär sak, om sä behöfdes.
Detta är icke ett verk af människor utan af Guds
Ande, som verkar kraftigt med ordet. Jesus vandrar än
i dag här på jorden bland sina vänner och gör tecken
och under, som ingen kan förneka.
N u har jag 16 opium patienter här, hvilka hälla på
att vänja sig af med opium. Nägra af dem visa tecken
till omvändelse. Dessutom hafva vi här en skola med
7 små gossar.
När jag efter 5 veckor reser hem till Han-ch'eng,
.så mäste de lämnas i lärarens värd.
Skörden är mycken men arbetarn e fä. Bedjen för
denskull skördens Herre, att han sänder arbetare i sin
skörd!
Med innerliga hälsningar till alla vänner och syskon
i tron från allas eder i Jesu kärlek förenade

lefvande vatten» enligt Joh, 7: 38 mä genom oss komma
öknen och den torra marken att. blomstra. Vi hafva
nyss läst om att »allt blifver vid lif, dit bäcken kommer.»
O, att vi dä komme ut till kineserna med »fullheten af
Kristi evangeIii välsignelse», att intet i oss mätte hindra
Andens lifsström frän Guds Fadershjärta att meddela lif
åt de döda benen. Dm, som dagligen beder härom, Ull
derstödjer därt"gmom missionsarbetet pit det allra krafti~
gaste sätt. I morgon afresa vi från London med ångf.
St. Paul och hoppas inträffa i New-York omkr. den
4 febr.
Ringe medarbetarna i evangelium

Hilma och Henrt"k Tjäder.

om b or

d å å n g a r e n S a c h s e n.

(Mellan Hongkong och Shanghai) d.

13

Jan.

1900.

Älskade vänner i Herren!
Inom ett par dagar hoppas vi, om Gud vill, vara i
Shanghai. När jag nu blickar tillbaka på den flydda
månaden, så skulle jag med stora bokstäfver vilja skrifva,
öfver det hela: "Idel godhet och barmhärtighet",
så trofast, så kärleksrikt har Herren bevarat och välsig
nat oss. Och i dag känner jag en sädan längtan att fä
sända ett tack till de vänner, som i trogen förbön följt
mig pä resan, på det att »för den nåd, som af de många
har mig vederfarits, må för mig af mänga hembäras tp,ck
sägelse». Ty

»Jesus, Jesus han skall äran ha
Bäd' på jorden och i himlarna ».
Ja, »prisen med mig Herren och låtom oss samfäldt upp
höja hans namn!» Han har ej allenast gifvit en god,
välsignad resa utan, hvad bättre är, en djup hvila, stor
frid och härlig glädje i sin gemenskap. Han har fyllt
alla behof, släckt all törst, stillat all längtan. Och i stun
der af kroppslig svaghet, då .böljorna brusade och
svallade, dä gaf han ännu mera af hjärtehvila. Han
lofvar ju ej, att vi skola bli befriade från vedermödor
och
svårigheter, men väl, att vi t" dem skola rikligen »öfver
Emt"lia Sandberg.
vinna».
Tack, alla I, som vid nädens tron utbedit detta för
mig; jag beder ofta Herren löna eder efter sin rikedom.
A f S k e d s h ä l s n i n g*
Och sä en hälsning frän Kina till eder, som i bön
Älskade missionsvänner !
och intresse bära dess nöd pli. edra hjärtan, ty jag har
»Allt blifzw' vt"d lif, dt"t bäcken kommer.» Hes. 47: 9. nu ej endast sett dess kust utan satt foten pli. dess
mark. Ack, hvilken mäktig missionspredikan dessa myll
Då vi nu stä redo att lämna vär världsdel för att rande skaror af människor hälla. För mina ögon äro
pä Herrens bud söka bland Kinas hedningar kungöra de alla hvarandra sä lika, i Herrens ögon är hvar och en
h'ans dygd, känna vi ett djupt behof att uttala ett tack
»dyrbar och högt värderad».
'
och farväl till eder, dyra medarbetare. Att upprepa alla
Vi kommo in i Hong-kongs präktiga hamn i gär
de platsers namn, där jag af eder mottagits och fått tala pli. morgonen i det härligaste väder. Hvilket lif och hvil
om Kinas nöd och blifvit uppmuntrad af edert nit och ken rörelse! - O! hvad tankarne hvirflade omkring
eder kärlek till missionens heliga sak,' är kanske öfver i hufvudet, dä jag satt där i min »rick-show» (kärra),
flödigt. Herren känner de sina. Och mä hans bästa väl och af en. kines drogs genom gatorna, och säg och säg
signelse hvila öfver eder där hemma vid tronen. »I sko dessa skaror, så flitiga, sä ifriga, så jäktande efter det
len skörda, om I icke tröttnen.» Gud ske pris! &'lömmen jorden tillhörer, - men utan Gud och utan hopp. Det
ej att anteckna vitra namn pit edra bönelistor, äfven vär blef rop ur djupen för Kinas folk och kanske ännu mer
lille Karl, 16 mån., och bedjen, .bedjen att »strömmar af . för Guds församling, som äter, då andra hungra, njuter,
dä andra lida, fröjdas ät frihet, dä andra sucka under oket.
• Dessa rader voro afsedda att inflyta i februarinumret af Sinims
O! I, som läsen detta, Gud välsigne eder för hvad
Land men kommo får sent.
Red.

.) 1 i V 1 1Jt1 .,j.

•

I gören för IDlSSlOnen men bedjen om näd att göra mer.
Behofvet ar sä stort, Gud är större, men han söker efter
trogne bedjare, trogne förvaltare, trogne .sändebud.
Dä jag pä aftonen kom hem (!) till fmgbäten, hade
jag » hört och sett och tänh mig trött», och det är godt
att dä få gä fram till Fadren, lägga af alla bördor och
hvila ut i hans kärlek. Bedjen för edra sändebud bland
hedningarne !
Tisdags morgon (den 16 jan.) hoppas vi ' vara i
Shanghai. Efter en veckas vistelse där, fortsätta vi i
kinesiska kHider till spräkskolan i Yang-chau och några
mi'tnader därefter norrut. Vi hafva här ingen v~raktig
stad utan söka en tillkommande.
N u farväl! Bref hälsas alltid med glädje. En in
nerlig fridshälsning frän
fane af Sandeberg.
Eder i Herren tillgifna

.

.

från kommiHen till mlSSlons
vännerna.
Hungersnöd i norra Kina.
Älskade missionsvänner !
U nder den senaste tiden hafva flera underrät~
telser från missionsfältet haft att förtälja om svåra
tider och hungersnöd. Säväl höstskörden som det
nysådda hvetet i norra Honan och södra Shan-si
har till följd af torka blifvit förstördt. Broder Blom
skrifver i ett bref, dateradt Sin-ngan den 10 okt.
förlidet år om denna sak, och han slutar sin berät
telse med följande ord: "Till våren och sommaren
komma hunger och sjukdomar att lJortrycka skaror,
äfven om ej uppror kommer till med sina massmord».
Se Sinims Land för febr. sid. 13).
Äfven från broder Folke har nyligen kommit
bref, hvaruti han bland annat säger: ,)1 dessa trakter
råder f. n. mycken oro, isynnerhet i Honan. Intet
regn har fallit i höst. H vetet är sådt men har
gulnat bort. Sädesprisen stiga förfärligt. Det hotq.r
att blifva dyra tider. Jag har skrifvit till Shang
hai, att våra syskon i Honan m svårt att reda sig
med de privata medel, som de få, samt bedt dem
gifva dyrtidstillägg. Troligen blir detta nödvändigt
äfven i Shan-si och She n-si. Vi få bedja Herren
om det dagliga brödet. Hungersnöd står för dörren,
sjukdomar rasa nu ocksi:i..
Dä kommitteen bringar dessa underrättelser till
eder kännedom, kära missionsvänner, sker det för
att i första rummet bedja om edra förböner. Det
har behagat Herren att åter hemsöka denna del af
Kina med svåra tider, som synas komma att ut
veckla sig till fullständig hungersnöd i stora trakter,
bebodda af millioner människor. Låtom oss lägga
denna kinesernas nöd fram för Herren, som har all
makt i himmelen och på jorden, och komma ihåg, hvad
skriften säger i Ps. 22: 5--9: På dzg.förtröstade våra
.fäder; de .förtröstade, och du räddadc dem. TzU
dzg ropade de odz ble/vo hulpna; på dig.förtröstade
de odz kommo z'ckepå skam.
Men låtom oss äfven efter den nåd Herren gif
ver söka att lindra nöden. Herren skall visa hvar
och en, hvad han .bör göra, och vi veta, att Gud
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är mäktig att låta all nåd öfverflöda på det hvar
och en må öfverfiöda till allt godt verk.
Då vi komma ihåg de hungrande kineserna,
bör detta icke ske så, att vi därunder glömma mis
sionens behof, som nu är större än någonsin förr.
Kommitteen har under dessa förhållanden ansett så
som sin plikt att delgifva missionens vänner behofven
i förlitande på att Herren genom eder skall fylla
dem efter sin nåds rikedom.
Och låtom oss tike förtröttas att göra det goda;
t), vz' skola ock z' sznom ltd skörda, om vz' zike tröttna.
Gal. 6: g.

Vid missionens allmänna tacksägelse och
bönedag,
den 14 mars, hoppas vi; att våra kära ombud
och öfriga vänner och medarbetare måtte förena sig
med oss i innerliga tacksägelser och förböner, så
att vi alla endräktigt såsom en man draga ned väl
signelse öfver arbetet i alla dess grenar. Må för
denskull hvar och en, som det kan, samla sina
vänner omkring sig till tack och bön, vetande, att
trons bön förmår ' mycket, där den är z· 7/erksamhet.
Vi hafva verklig~m så mycket att tacka för och
bedja om i vår mission. De gamla vännerna hafva
hällit ut i kärlek, intresse och deltagande. Under
stundom hafva vi från deras sida fått se en kärlek,
som djupt rört våra hjärtan och gjort arbetet lätt.
Några nya vänner har Herren äfven gifvit oss. En
syster har blifvit utsänd till Kina, flere kandidater,
män och Kvinnor hafva anmält sig vilja utgå, några
nya ombud hafva tillkommit och ökade medel hafva
influtit för de ökade behofven.
På missionsfältet har ock arbetet i dess olika
verksamhetsgrenar åtföljts af rik välsignelse. Äfven
om onda rykten stundom varit i omlopp, sä har
dock verksamheten ej blifvit störd eller hindrad
genom dessa. Nya platser hafva öppnats, och allt
flera hafva lyssnat blI det glada budskapet, många
hafva anmält sig såsom sökare och vid stormötena
på våren och hösten hafva .. tillsammans 60 personer
blifvit döpta, nämligen 5 i Uin-ch'eng, 2 I i Hai-cheo,
I I i 1sh1, 3 i Me-ti, 7 i Tong-cheo-fu, 8 i Han-ch'eng
och 5 i lang-po. Många glädjande tecken på att
det kristliga lifvet fördjupats hos församlingsmed
lemmarne hafva också visat sig. - Uang, som vi
bådo för förra året, har blifvit upprättad och åter
upptagen i församlingen. Hälsotillståndet bland sys
konen har i allmänhet varit godt, äfven om några
måst återvända till hemlandet för hvila. Allt detta
jämte många andra välsignelser, som Herren i sin
barmhärtighet gifvit, är i sanning mycket att tacka för.
Sz~ vår Gud dr den, på Izvzlkcn vz' hoppades,
att han skulle hjälpa oss; I-ierren var dcn, på
Izvzlken vz' hoppades. Låto11Z oss glä4/as odz .fröjdas
öjVer hans hjälp. Es. 25: g.
Men nun~gra ord om våra böneämnen: Be
träffande verksamheten i hemlandet, åstunda vi
framför allt annat ett rikare mått af Guds Heliga
Ande öfver kommitten, ombuden och våra vänner.
Alla behöfva vi detta för att icke förtröttas utan
stärkas till att med mera hängifvenhet och trohet
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förhärliga Gud i .vårt arbete, att detta måtte i
fullare mått vara ett hans verk. Därjämte trängta
vi efter ett varmare bönelif för missionen bland
Guds folk i allmänhet och en sådan barnslig för
tröstan till 'hans löften, att vi vänta stora ting af
Gud · och våga stora ting för honom, samt att han
själf genom .Anden må uppväcka flera medarbe
tare, .kalla ut nya missionärer pä fältet och mana
sina kära barn att gifva de medel, som behöfvas
för arbetets underhåll och utveckling.
Behofven på missionsfältet äro stora och böoe
ämnena d~rför många. Låtom oss fördenskull i ut
hållig förbön inför Herren frambära: I) missionä
rerna och begära, att han måtte vederkvicka deras
hjärtan med sin nåd och stärka dem i allt godt
verk; 2) församlingarna på de olika stationerna, bed
jande, att medlemmarne måtte rotas och grundas i
Herren; 3) skolverksamheten och särskildt att de
små måtte föras till Herren Jesus; 4) opiumasylverk
samheten, på det att många slafvar under opium
lasten må lösas ur de hårda bojor, som hålla dem
fångna; 5) de infödde medarbetarne : diakoner, evan
gelister, traktatspridare, lärare, bibelkvinnor, gäst
emottagare och tjänare, bedjande, att alla må fostras
till dugliga och trogna tjänare i Herrens vingård;
samt 6) forskarn e i evang'elium, begärande, att Gud
måtte låta kunskapen om sin härlighet i Jesu Kristi
ansikte lysa in i deras hjärtan.
Vidare låtom oss bedja för den politiska ställ
ningen i Kina, för de af hungersnöd hemsökte i
norra Honan och södra Shansi samt om flera infödda
evangelister och bibelkvinnor.
Och detta är den tzliförsz'kt vi halva tdl ho
nom, att om vz' bedfa något ifter hans vzl;'a, sd ftörer
han oss. Och om vz' 7Jda, att han hör oss, hvad
helst vz' buffa om, så veta vz~ att 7it' hafiJa det om-,
bedda, hvarom vz·.ha/va bedt honom. Joh. 5: 14-15.

Troligen återvända under innevarande år bro
der August Berg med fru och. barn samt systrarna
Anna Janzon och Frida Prytz, hvilken senare varit
mycket sjuk och nära döden.
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*
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*

l

Fräken Ebba Buren har återvändt till nemIan
det för hvila.

*

*

*

*

*

Missionär C. H. Tjäder med fru och barn an
kommo till New-York söndagen den 4 febr. De
mottogos af föreståndaren på Skandinaviska Emi
granthemmet, hr Vesterberg, där de bodde några
dagar och fingo röna mycken kärlek.
Broder
Tjäder har hållit några missionsföredrag i NeweYork
och Boston. Han ämnade besöka Chicago och
sedan resa till Vancouver,därifrån de resa med
ångbåt till Kina.

*

Fröken f. af Sandeberg anlände till Shanghai
tisdagen den 16 jan. efter en lycklig om än ansträng
ande resa qch möttes bland andra af syskonen
Rinman, hvilket var till ömsesidig. glädje. Hennes
hjärta var uppfylldt af tack och lof till Herren.
Genom en väns godhet hafva vi satts i tillfälle att
å annat ställe meddela ett bref från henne till sina
vänner, hvilket hon skref mellan Hong~ong och
Shang-hai ett par dagar före framkomsten.

Jullåda till Kina.
Äfven i år hoppas vi få ' skicka en sändning
julklappar till våra kära missionärer. Släktingar
och vänner, som önska gifva dem sådana till julen
1900, torde före
den I maj ej senare
insända dessa under adress: Josif Holmg-rcn, 30
Lästmakaregatan, Stockholm.
Gifvarne ombedjas att skrifva mrsslOnärens
namn, för hvilken gåfvan är afsedd, på en adress
lapp af tyg, och bör hvarje sak vara försedd med
en dylik. Också få vi bedja om innehållsförteckning,
som äfven bör upptaga gifvarens namn och adress.
Då den frågan ofta ställes till oss, hvilka saker
som äro lämpliga att sända, må såsom ledning för
gifvarne meddelas följande lista : Reform- och ylle
underkläder, nattlinnen af ylle eller kulört bomull,
flanell, strumpor, hvita bomullsstrumpor, filtar, stic
kade yllekoftor, örngått, lakan, handdukar, duktyg,
kulörta borddukar, näsdukar, hvit vaxduk till bord
duk, barnunderkläder, sysaker, kammar, tand- och
nagelborstar, tvål, ljus, m. m.Husgeråd: Emaljerade
kokkärl och tillbringare, vispar, träskedar, bröd
knifvar och pennknifvar m . m.

*

Fröken Fredrz'ka Hallz'n, som lämnade Stock
holm den 27 febr., återvänder till Kina, vill Gud,
med ångaren "Prinz Heinrich», som afgår från Genua
d~n 6 mars och väntas anlända till Shanghai om
kring den 7 april. Hon anbefalles i missionsvän
nernas förböner.

pastor Ghang.
Huru erJ

buddhajst/~riist

/'ördes tilj oUlJsoap om sonlling'en
ocb bevarades trogell.
Öfversättning af N. Fogelkloll,

För mer än femtio år sedan föddes Chang-chih-pen
byn Sang'ok, fyrtio Ii väster om Ta-ning, provinsen
Shan-si. Hans fader hade ett mindre jordbruk. Byn, i
hvill,en familjen bodde, var då mera blomstrande än nu,
ty i likhet med mänga andra platser inom provinsen led
den mycket under den sv1ira hungersnöden i slutet af
I 87o-talet.
Changs föräldrar hade haft flera barn, som dött i
späd ålder, hvarför, dit Chang föddes, föräldrarna lofvade
gifva barnet till tempelgudarnes tjänst. Sedan den lille
framburits inför dessa, då föräldrarna sökt nedkalla väl-.
signelse öfver honom, fick han dock de första ären, i lik
het med andra bam, växa upp i föräldrahemmet. Då han
uppnått sitt tionde år, uppfylldes emellertid löftet, och
gossen fördes till .templet, där han fick bo hos den gamle
tempelprästen. Ch~ng talar mycket v~il om denne gamle
man, som behandlade honom vänligt. Likväl led han af
skilsmässan ,frän föräldrarna och önskade ifrigt att ffi. åter
'vända till dem. Men föräldrarna fruktade, att gossen, om
i
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han lämnade templet, skulle bli sjuk och dö som de öfriga
syskonen, och för Chang flterstod intet anna! än att kvar
stanna. Han var emellertid icke utan kamrater, ty i templet
funnos äfven andra 'gossar, i likhet med Chang af sina
föräldrar ditförda, för att uppfostras' till buddhaistpräster.
Dä Chang-chih-pen varit ätta är i templet, hoppades
föräldrarna pfl en möjlighet att äterfå honom. De började
nämligen blifva gamla, och inga andra barn funnos till
att draga försorg om dem. En dag gingo de till templet
och kastade lott inför afgudarne för att se, om Chang
skulle kunna blifva löst frfln sin tjänst. Lotten utföll dock
ej till deras förmfln, och sorgsna ätervände de hem.
Snart därefter kom ett teatersällskap till byn, och
som vanligt fick templet inrymma teatern . För Chang
blef detta en olycklig stund, ty skädespelarne medförde
opiet, som numera sprid t sig öfver hela Kina, men som
dittills i dessa trakter varit okänd t. Chang lärde sig att
röka och fortfor därmed, till dess han blef omvänd, för
omkring sexton eller sjutton år sedan.
Sä vidt vi veta, kom han första gången i beröring
med sanningen genom ett exemplar af MarklIs evangelium,
som han säger sig ha funnit i ett tempel i Ta-ning till
sammans med n§.gra inhemska religionsböcker. Före denna
upptäckt hade han hört af sin gamle lärare, hvilken tyckes
hafva haft en slags siareförmäga, att ingen af de tre kända
religionerna var den sanna, men att en ny skulle uppstä
med kraft att fr~ilsa människorna, Chang hade arven
själf haft en uppenbarelse gående i samma riktning. En
dag, medan han ännu vistades i templet, var han mycket
sjuk och började darvid tänka: »Finnes det nägon möj
lighet för mig at t komma till himlen?» Han tyckte sig
dä höra en röst, som sade: »Det sanna ljuset skall kom
ma från , vilstern för att upplysa människorna, som där
igenom skola blifva i stånd att gä den ratta vägen.»
Just två mänader därefter upptäckte han Markus-evangeliet.
Det första, som silrskildt tilltalade honom, var de två
skriftecknen »Fuh-in», lyckoljud, det ord, som i kinesiska
sprnket användes för evangelium. Han undrade om detta
kunde vara, hvad han under de gängna ären sökt. På
mänga sätt hade han sökt »lycka»; skulle den kunna
vara att finna i denna bok?
Herren hade bered t jordmän för sitt dyrbara utsäde,
ty strax förut hade Changs tro på afgudarne ganska
mycket rubbats, dä han under den svåra hungersnöden
säg så många människolif duka under, och bland dessa
äfven mänga af tempelprästerna, Icke långt därefter dogo
hans föräldrar, lämnande det lilla hemmet tomt. Fastän
Chang i sin befattning som buddhaistpräst vunnit utmärkelsen
af att kallas >Seng-huan», d . v. s. superintendent för
distriktets omkring femtio präster, tvekade han ej utan
beslöt att lämna templet med dess stumma gudar, af
hvilka han ej langre väntade nflgon »lycka». Han flyttade
till det gamla hemmet, som föräldrarnalamnat tomt, och
började där ett nytt lif genom att, om ock ännu i mycket
dunkel, vänta välsignelse och hjälp af den lefvande Guden.
Sedan ljuset börjat uppgå för hans egen själ, uppmanade
han äfven de öfriga prästerna att lämna sina tempel.
Mänga, som tröttnat pä afgudatjänsten, efterkom mo hans
uppmaning, men endast ett mindre antal af dem kom
längre fram, i likhet med Chang, till en sann omvändelse.
Chang hade äfven varit känd såsom 'k unnig i läkekonsten,
hvilken han stundom utöfvat under besvilrjeJser. Han
fick sedermera i Guds hand vara ett medel ätt föra många
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af dem, som fordom sökt hans hjälp, till den store Läkaren,
till Herren Jesus.
, Kort efter det Chang inflyttat i det gamla föräldra
hemmet, tog han till hustru en änka med tvä söner.
Han fick äfven en egen son, för hvilken välsignelse han
tackade den Gud, han, fastän dunkelt, börjat lära känna.
Gud hade dock vida större välsignelser i beredskap
för honom. En dag, d§, han var i Ta-ning - det är nu
omkring tjugo är sedan - färdades en utländing genom
denna stad'. Chang önskade ifrigt att ffi träffa honom
för att höra mer om ~den nya läran», men emedan Chang
dä var sysselsatt med att utföra ett arbete ät en vän,
som för stunden ej kunde undvara hans hjälp, kom han
ej att gä själf, utan vännen skickade i stället sin tjänare
för att af utländingen köpa en bok. Tjänaren äterkom
med ett exemplar af "Mattei evangelium », som bar P'ing
iang-fu-märket »Hoh-chia-chuan-men:., adressen till Kina
Inland missionens station i denna stad. Markus-evangeliet,
som någon tid förut kommit i Changs händer, bar Tai
yuen-fu-märket.
Chang och hans vän, skollärarerl Ch 'ii, kommo ofta
tillsammans för att' studera de tvä evangelierna, men vid
den tiden kunde ännu ingen af dem förstå mycket af
innehället. De trodde emellertid, att böckerna vorofrån
himlen och höll o dem i mycken vördnad, om de ej gingo
längre och rent af tillbådo dem.
Men Herren, som börjat ett godt verk i dessa två
mäns hjärtan, förde dem framåt, till dess ljuset uppgick
och det dagades för dem. Samma är som Chang blef
ägare till Mattei evangelium, fann hans vän, läraren Ch 'ii,
under en resa, på värdshuset i en liten stad 30 Ii öster
om Ta-ning ett exemplar af Nya Testamentet, hvilket
han af värden lyckades tillhandla sig för 70 cash.
Dä de nu voro i besittning af hela Nya Testamentet,
blefvo de i stånd att bättre fatta evangeliernas innehäll,
ehuru mycket ännu var dem oklart. Följande flr, dft Ch'
besökte P'ing-iang-fu för att undergå en examen, lyckades
han genom tryckorten på Mattei-evangeliet finna missions
stationen. En infödd medhjälpare förde honom till mis
~ionären mr Drake, som inbjöd honom att kvarstanna
några dagar för att blifva noggrannare undervisad, hvilket
anbud han med glädje mottog. Vid afskedet erhöll han
dessutom en del böcker och skrifter, ytterligare belysande
frälsningens väg.
Sedan Ch'ii efter återkomsten tillsammans med sin
vän Chang noga studerat dessa, blefvo de båda vännerna
ifrig<t att delgifva andra de goda nyhet,<rna och började
därför hälla andaktsstunder i den lilla byn, af hvars inne
vånare snart nägra slöto sig till dem . Chang, som ända
dittills rökt opium, längtade nu mycket att bli befriad från
begäret efter den olycksbringande njutningen. Berättelsen
om huru Herren fick lösa honom därifrän är mycket
rörande. Dä Chang genom att missuppfatta föreskriften
om användandet af den medicin, som frän missionsstatio
nen lämnats honom, räkade intaga en alltför ringa dosis,
för att den skulle kunna vara honom tili gagn, led han
följaktligen svåra plägor efter att hafva upphört att an
vända opiet. Han förblef emellertid ständaktig i sitt be
slut att aldrig återtaga det, till och med dä hans gamla
vänner för att fresta honom gingo sä längt som att på
tända lampan och tillreda pifJan. Han berättar själf, att
han därvid en gång tänkte på att slft sönder både lampan
och opiumpipan, men sä kom tanken: »Nej, när jag blir
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bättre och kommer ut bland folket, mäste jag se dessa
saker hvarje dag och komma att fä mänga frestelser att
gå tillbaka». Han bad därför Herren om 7låd till seger,
och Gud hörde hans bön, ty han erfor sedermera ingen
böjelse att återtaga den fördärfliga njutningen.
Pä , vären 1885 döptes Chang, hans vän Ch'ii och
en annan troende frän Ta-ning i P'ing-iang-fu. När de
därefter ätervände till byn, funno de, att fienden vaknat
och förföljelse utbrutit emot en af deras trosbriider, en
landtbrukare i , närheten. Chang gick dä till vännens hem
för att trösta honom, men snart omgafs bostaden af en
vredgad hop, som hotade att rifva ned huset, om ej
dörren öppnades. Vitra vänner lyckades emellertid und
komma, dä hopen, efter att hela natten ha fört ett af
grundslikt oväsen, slutligen i den tidiga morgonstunden
skingrades. Saken var dock ännu ej slut,. ty en falsk
anklagelse emot landtbrukaren inlämnades till myndig
heterna, och en ännu allvarsammare förföljelse utbröt.
Chang räkade en dag att möta en man, som var pä väg
att fängsla den anklagade och skickade pä en genväg en
gosse för att varna vännen, sä att denne undkom. Man
darinen pi\. platsen befallde nu, att gossen skulle fångslas,
men dä Chang fick höra detta, gick han själf med som
fänge i stället för gossen. Till en början föreföll emellertid
mandarinen föga böjd att befatta sig med Chang och
befallde honom att atervända hem. Men, när platsens
lärde och högt uppsatte fått kännedom om sakernas ställ
ning, gingo de tillsammans till mandarinen och framhöllo
af hvilken fara distriktet hotades genom den nya läranS
spridning samt begärde, att Chang skulle kvarhällas i
fängelse. Följande dag inlämnades en falsk anklagelse
emot den rättfärdige mannen, och, ehuru den ej kunde
bevisas, befallde mandarinen, att man skulle tilldela honom
300 käppslag. Chang vägrade att underkasta sig detta
straff och begärde att fä veta, hvari hans förbrytelse be
stod. Detta gjorde mandarinen ännu mera vred, och han
gaf order att Chang nu genast - odömd som Paulus 
skulle blifva tilldelad sitt straff, medan mandarinen äsäg
utförandet af befallningen. Chang svimmade efter att
hafva mottagit ungefär hälften . af käppslagen, och, sedan
mandarinen befallt, att domen skulle fullbordas, när den
dömde återkommit till sans, instängdes .han i ett afsky
värdt fängelse. Han blef här kvarhållen i fyrtio dagar.
Efter denna tid anlände hjälp. Changs vänner, skolläraren
Ch'ii och landtbrukaren Feng, hade först rest till P'ing
iang-fu tör att söka missionärens bemedling, och dä de
funno mr Drake afrest till Tai-yuen-fu, hade de fortsatt
den långa vägen till denna stad. Sedan de träffat mr
Drake och voro pä äterväg tillsammans med en annan
infödd kristen, en lärare, som mr Drake sändt med dem,
möttes de af underrättelserna om den grymma behand
ling, Chang fätt undergä. De skyndade hem sä hastigt
som möjligt, och genom den kristne lärarens bemedling
lyckades man utverka Changs befriande.
Herren, som bevarade sin tjänare under detta svära
prof och förde honom igenom, har alltfort fätt bevara
säväl Chang som hans vän Ch'ii pä sanningens väg. De
hafva bäda lärt att »genom mänga bedröfvelser mäste vi
ingä i Guds rike» och hafva häda af Gud blifvit brukade
till att vinna själar för detta rike. Ch'ii har två gånger
blifvit slagen för sin vägran att ära »litteraturguden» och
blef ett år hindrad från tillfälle att aflägga en examen.
Trossyskon i hemlandet veta föga, hvad dessa kära kine
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siska syskon hafva att utstä för sin tros skull, och visser
ligen böra vi mycket frambära dem i bön. Under häftigt
motstånd af fienden vinnes dock härliga segrar för Guds
rike och i Ta-ning finnes i närvarande tid en blomstrande
liten församling för nio år sedan hade den redan
femtio medlemmar - , planterad och vattnad af våra
vänner Chang och Ch'ii jämte utländska missioniirer.
Under en period var Ch'ii pastor och Chang äldste inom
församlingen, men då Ch 'ii blef kallad att vittna på mera
aflägsna trakter, har Chang senare beklädt det förra äm
betet, som han ännu innehar. F örföljelser och andra
pröfningar hafva snarare ländt till evangelii framgäng, och
ej så få af dem, som sett dessa mäns tro och ständaktig
het, hafva genom deras exempel drifvits att vända sig
från afgudarna 'till att ~äna den lefvande Guden ode
vätzia hatts SOtt jrJtt himmelett. Säkerligen är det just
detta saliga hopp, som fått bevara dessa män ~lyck\iga
och trosvarma under alla omständigheter, vetande, )att
denna tidens lidanden äro att akta för intet emot den
härlighet, ' som pä oss kommer att uppenbaras)).

från

andra mISSIoner.

Brittiska och utländska bibelsällskapet.
Detta sällskap bildades den 7 mars 1804.

Dess

mda ändamål är att befordra den Heliga Skrifts spridning

i alla länder. I anledning haraf sparar det hvarken pen
ningar eller arbete för att åstadkomma och förbättra öfver
sättningar afbibeln och göra den tillgänglig för alla folk och sam
hallsklasser. Det utgifver hvarje arbetsdag omkring 15,000
nya biblar, testamenten och böcker af bibeln. Det har
haft sin hand med i att låta verkställa eller trycka bibeln,
ätminstone delvis, på omkring 350 språk. Det har agenter
eller korrespondenter och depoter i de flesta länder. Det
underhåller mer än 700 kolportörer för att sprida den
heliga boken där, hvarest den annars icke skulle kunna
erhällas, samt omkring 600 bibel kvinnor för att göra den
känd för Österlandets kvinnor. Det förser frikostigt alla
missionssällskap med de öfversättningar däraf, som de
behöfva. Det söker att förena alla kristnas arbete, böner
och gäfvor för att befordra detta mäl.

Kyrko-missionssällskapet.
Kyrko-missionssällskapet grundades 1799 för att bringa
evangelium till den hedniska och muhammedanska världen.
Detta sällskap stär i ungefärligen samma ställning till den
engelska kyrkan som Ev. Fost.-stiftelsen hos oss intager till
den svenska statskyrkan. Det tillhör engelska kyrkan och har
Mm början orubbligt fasthållit vid evangeliska grundsatser och
metoder. Kommitteen, som består af präster och lekmän,
utväljer missionärerna och antager alla, som de efter
noggrann undersökning anse vara verkligen kallade · af
Gud och i alla afseenden passande för arbete i Sällskapets
missioner. Det bedrifver mission i östra och västra Afrika,
Uganda, Egypten, Palestina, Persien, Indien, Ceylon, Mau
ritius, Kina (södra, mellersta och västra), Japan, Brittiska
Columbia, nordvästra Canada och Nya Zeeland. Men nya
missionärer sändas icke nu från England till de tvä sist
nämnda länderna. Arbetet bedrifves medelst predikande
bä.de pä fasta stationer och genom resande missionärer,
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Zenana-missionärer, skolor af alla slag, litterärt och öf
versättnings.te samt läkare-mission. Missionsarbetarne
best5. af präster, lekmanna-evangelister, skollärare, läkare,
sjuksköterskor, kvinnliga evangelister, och skolHtrarinnor.
Alla äro sysselsatta med andligt arbete. Sällskapet kan,
när sä behöfves, gifva kostna dsfri utbildning till antagna
kandidater. Somliga missionärer hafva ingen lön, andra
mottaga underh5.ll i enlighet med deras behor, inga blifva
afvisade p5. grund af bristande med el, emedan kommitteen
trOI, a tt den Herre, som gifver arbetare, ilJven skall förse
medel till deras underh5.11. Detta förfaringssätt ä terupp
togs 1887 , då det fann s upptagna 309 europeiska missio
Nu finnas 806, då mission äre~nas hustrur icke
närer.
räknas med, hvilka dock uträtta mycket värdefullt arbete.
347 infödda präster och 5,837 infödda lekmanna-agenter
och lärare finnas a nställda.
U nder de första I 00 ~l.ren
af Sällskapets tillvaro utsändes 2,003 missionärer, och
587 infödda präster ordinerades i förening med sällskapet.

Engelska kyrkans Zenana-missions
sällskap.
Detta Sällskap, som grundades 1880, är det största
evangeliska s~illskap, som arbetar för evangelisering af
Österlandets kvinnor. Emedan kvionorna i Indien. Ceylon
och Kina kunna nås endast af kvinnor, sänder engelska
kyrkans Zenana-missionssällskap endast kvinnliga missio
närer för att evangelisera sina hedniska och muhamme
danska systrar i dessa hinder. Det har 73 stationer med
340 missionärer o«h 800 bibelkvinnor och infödda lärare.
Tio af de europeiska missionärerna äro kvinnor, som hafva
tagit fullständig medicinsk grad. Sällskapets verksamhet
är sexfaldig : 1. Evangelisation: i indiska, singhalesiska och
kinesiska byar. 2. Undervisning: 7,000 zenana-kvinnor
och 12,000 barn och äldre flickor undervisas. 3. Läkare
mission : 'nästan 200,000 sjuka behandlas i'trligen på sjuk
has och dispensarier. 4. Utbildning af infödda arbetare.
5. Industrielt arbete. 6. Barnhem,

På Helgelseförbundets station Tso-iiin i
norra Shansi
gjorde syskonen Rinman och Ebba Bunfn under åter
resan frfm vflrt missionsfalt ett besök; och de stannade där 8
dagar, . under hvilken tid de med de församlade missio
närerna hade dyrbara stunder omkring Guds ord,
Härom skrifver missionär August Karlsson till Sinims
Land: En hvilostund på v~igen gal' oss vår himmelske
Fader under konferensdagarne 17- I 9 okt. Herren hade
sändt sina tjänare, herr och fru Rinman samt fröken Buren,
till oss, och genom dem välsignade han oss rikligen. J ag
kan i sanning säga, att Herren gaf ej endast droppar
utan en full bägare af himmelska välsignelser, d5. han
lät oss sitta ned vid det dukade bordet. Hjärtat fylld es,
och vi lyftes öfver det närvarande, ja, vi glömde oss
själfva och de omgifvanc1e tingen och sägo ingen utan
Jesus allena. M5.riga dyrbara lardomar rörande arbetet
för Herren fingo vi ocksä b5.de ur Guds ord och ur
.personlig erfarenhet.
Kärlekens och fridens ande var
r5.dande bland oss, och vi k~inde oss . alla som ett, haf
.vande samma dyrbara tro och kämpande för samma m5.1.
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Men hvilostunden Hyr s5. has'tigt, snart är den slut;
minnet af dessa dagar lefver dock friskt i' våra hjärtan.
Herren vare tack, att han sände sina tjänare till oss;
m5. han ock rikligen valsigna dem i fortsättningen öfver
allt, där de draga fram!
Just dä vi stodo redo att skiljas 5.t, fingo vi den
nedsl ~ende underrättelsen, att en af vära bröder, Ernst
Gustafsson, p5. stationen Ing-cheo fått g5. in i sin Herres
hvila. Endast sexton månader fick han var~ i detta land . .
Men Herren gör inga misstag. Mä han blott sända
någon annan i hans ställe! Och hjälpe han oss att
vara trogna och lika de tjänare, som vänta sin herre, ty
äfven vär arbetsdag skall hafva en ände.

Strödda underrättelser.
Katolikerna, som i provinsen Ki,angsi hafva fätt stort
insteg, äro där mycket hatade af folket på grund af sitt
myndig:! och öfvermodiga uppttädande. I Ho-kel) brände
folket upp deras hus, oaktadt stadens ämbetsmän gjorde
allt, hvad de kunde, för a tt lugna sinnena, t. o. m. utlofva'd e
penningar. Dagen efterät beskä dades den afbr.ä nda pla t
sen under stor glädje. Den katolska pr~isten iyckades Hy
men höll på att blifva mördad på vägen ned till Sbang
haL Ämbetsmännen s~iga, att han är okunnig om de
orättvisor, som begätts i hans namn, och hvilka uppretat
folket.
På Hera andra platser .hafva katolska missionsstationer
förstörts, ja, en hel katolsk by säges hafva blifvit uppbränd.
I allmänhet först5.r folk et att skilja mellan katoliker
och protestanter och vill ej göra de senare nägon skada.
Likväl finnes det en del laglösa människor, som taga till
fälle af den oro, som råder, för att plundra, och dessutom
finns det pöbel, som st5.r på katolikernas sida och af dem
uppretas mot protestapterna samt sök~r göra dem allt
.
möjligt ondt.
Miss Gibsoo, Kina Inland missionens missionär i
Ho-keo, berättar, att missionen~ hus därst~id es blef plund
radt och delvis Sörstördt i oktober. Hon bad dock veder
bör<LDcle att reparera det, och det gjorde de genast. En
stor del af de stulna sakerna aterburos också. Det be
fanns, att det var ett band af omkring 50 män, som
hade utfört plundringen; allt det cfriga folket var .m ycket
vänligt mot missionärerna.
På stationen Rao- heo hafva svåra missräkningar
träffat mission;irerna. iVHl.nga af invånarne hade visat sig
intresserade af evangelium och begärt undervisning. De
iordningställde samlingslokal på egen bekostnad och er
bjödo sig att lemna Hera hundra dollar till ett kapell; i
korthet sagd t, de voro villiga till hvad uppoffring som
helst, blott de finge en utländsk '> pastor» ibland sig; Det
blef emellertid snart tydligt, att de blott sökte missionä
. rernas hjälp i rätlegångssaker dels mot katolska, dels hed
niska landsmän. En man hade bjudit evangelisten Uang
i Rao-cheo 100 dollar (omkr. 200 kL), om han ville skaffa
honom in i församlingen. Falska kristna församlingar
hafva äfven uppst5.tt . och genom att sälja m edlemskort
gjort goda ' affärer.
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lVjttan af illustrati01ur. Vid ett större möte i Cheo
kia k'eo, södra Honan, visade en af missionärerna' ett
diagram för de kinesiska kristna, hvilket föreställde Honans
20 millioner invil.nare, representerade af en stor svart
fläck, och där bredvid en liten röd prick, motsvarande de
omkring 1,000 kristna, som finnas inom provinsen. Ett
annat betecknade de 105 städerna inom Honan och som
motsats de 7 af dessa, i hvilka det finnes kristna. Dessa
teckningar gjorde djupt intryck pil. de församlade, i det
att behofvet att sprida evangelium bland sina hedniska
landsmän ställdes dem under ögonen. • Flera af dem be
slöto också att söka göra mera för evangeiii spridning i
sitt grannskap. Några troende kvinnor gingo ut i sina
grannbyar och vittnade om Jesus, andra, hvilka ej kunde
gfl så längt, besökte sina ' närmaste grannar och tvättkvin
norna vid dammen och sökte vinna dem för Herren. En
af dem . kom en följande söndag till gudstjänsten med
glädjestril.lande ansikte i Sällskap med tre andra kvinnor,
som genom henne blifvit intresserade i evangeliilm.

*

*

En kinesisk statsman om Z{infl. Chang chi tong, en
af de inflytelse~ikaste af Kinas stac1tsmän, har skrifvit en
bok om den närvarande ställningen i Kina och nödvändig
heten af reformer. Denna bok har utgil.tt i öfver 200,000
exemplar, en för Kinas förhällanden oerhörd spridning.
Han tror, att Kina är i ett öfvergfll1gsstadium; Konfucii
lära, staten, ja, hela den kinesiska rasen - allt är i fara
att gå under genom de främmande läror, som predikas
af utländingarne. »Det är fara värd t, att Kina delas lik
som man delar en vattenmelon. och listiga och baksluga
man taga ledningen såsom pastorer, affärsföreståndare och
sekreterare. Huru kunna dä de heliga lärorna från for
dom längre praktiseras!» Men huru råda bot mot det
onda och förebygga den stora fara, som hotar? Den vise
statsmannen säger som svar härpil. : »Lätom oss beflita
oss om uppriktighet och människokarlek! Låtom oss söka
rikedom och fara efter makt! Lätom oss vörda Tronen
och dyrka jordbrukets gudar! Må ministrarne troget hftlla
kejsaren underrättad om allting; uppsamIe de alla vetandets
och tänkandets strälar, att han sftlunda genom desse män
må få sitt inflytande vidgadt! lVIil. rikets censorer frimodigt
tala ut och oförskräckt kritisera regeringen! :Må härens
officerare förstft, att medvetandet, att feghet är en skam,
är den rätta konsten att förmf, soldaterna till strid! ' Må
folket i allmänhet älska och vörda kejsaren och vara redo
att dö för honom! Mft de lärda stä tillsammans som
träden i en skog och använda hela sin förmåga att upp
fatta den närvarande tiden! Då, när lärde, bönder, handt
verkare och affärsmän äro alla af ett sinne, skall Kina
vara räddad t.;,

*

*

Kinesisk frikostig/tet. En rik man i .Swatow, södra
Kina, hvars hustIu varit sjuk och blifvit behandlad af läkare
missionärerna med det resultat, att hon tillfrisknade, gaf
i tacksamhet häröfver 2,000 dollar (en mexikansk dollar
omkring kr. 2) till missionärerna till hjälp för byggande
af ett sjukhus för kvinnor. Efter en tid erbjöd han sig
att gifva 10,000 dollar till en skola, där kinesiska unge
män kunde erhålla undervisning i västerländsk vetenskap.

Slutligen kom han och bad att bli döpt och upp~
tagen i den kristna församlingen. Han hade förstört sina
afgudar och lämnat sig åt Herren -- gifvande sålunda
icke blott sitt utan äfven sig själ/o

*

>::

}) Chilla's MiINo1tS», Kina Inland missionens tidning,
har i år börjat sin 26 ärgfmg. Vid denna tidnings början
hade Kina Inland missionen blott 44 missionärer och 76
infödda medhjälpare på omkring 50 stationer. Nu har
samma mission 8 16 missionärer (de assoicerade inrälmade)
och 695 infödda medhjälpare på 363 statIOner.

*

*

Kaz' fmg fu järllVägsstation-missionsstation. Kina In
land missionens missionär R. Powell har gjort flera besök
i staden Kai feng fu, norra Honan, för att försöka få
fast fot där. Denna stad ligger på den utstakade jäm
vägslinien Peking- Hankow och blir troligen med tiden
en mycket viktig plats som affärscentrum. Missionär
Powell skrifver om ett af sina besök därstädes : »Jag stan
nade i staden · 1 2 dagar. Ämbetsmännen sände liksom
förra gången och undersökte mitt pass samt gåfvo mig
en skyddsvakt af soldater. J ag genomvandrade alla de
förnämsta gatorna och flera af de mindre för att vänja
folket vid min närvaro, Men det väckte icke mera upp
ständelse, än man kunde vänta i hvilken annan stad som
helst. Men de egentliga svårigheterna begynna nog. då
man på allvar gör försök att bosätta sig. Vi ämna till
en början hyra rum för ett par tre månader i ett värds
hus, hvars ägare är en fast och orädd man och mycket
vänligt stämd mot oss.})

*
I{ineser z· främmande länder. Utom de nära 400
millioner kineser, som bo i det egentliga Kina, finnas 2 1/ 2
millioner i Siam, utgörande tredjedelen af detta lands befolk
ning. I dess hufvudstad, Bangkok, är mer än halfva in
vånareantalet kineser. Singapore, en bl0mstrande stad
vid Malackasundet, äges till två tredjedelar af kineser;
största delen af handeln på Malackakusten är äfven i ki
nesernas händer.
I Manilla, på Filippinerna, finnas
20,000 kineser; de flesta hancltverkare pä Java
äro
kineser; i Rangoon och annorstädes i Birma aro de talrika,
och i Amerika rälmar man tusental af denna sega, lifs
kraftiga ras.

*

*

Kin,esiska spr&ket. Kinesiska språket har nära 45,000
skriftecken men' däremot blott 420 ord eller ljud. Det blir
alltså öfverhufvud omkring 100 tecken, som alla uttalas
pä samma sätt, men harva olika betydelse. Detta gör,
att, då ordet skrifves, man lätt förstär detsamma - för
säv id t man lärt läsa - men då det uttalas, missförstånd
lätt kan uppstå. Någon säger t. ex. "fu", och man vet
då icke, huruhda han menar det »fu», som betyder mäs
tare, eller det, som betyder kvillna. Det kan betyda
lycka, fader, yxa, kläder, hvetekli, rik, tjäna, bära, hjälpa,
simma, . gifv<L, falla framstupa och många andra saker.
Det är visserligen nägon skillnad . i betoning, i det att

sOlnliga uttalas högre, andra lägre, somliga mera utdraget,
andra kort, men detta varierar på olika trakter och är
svärt att noga inprägla i minnet. Det, som egentligen
bestämmer betydelsen, är samma11llanget. Med tålamod
och Guds hjälp kan man dock i allmänhet på tvä är
lära detta spräk så pass, att man kan både reda sig i
det dagliga lifvet och ~redika evangelium för kineserna.

*

*

*

De1l allmänna missio1lskonferens, som skall samman·
träda i New York i slutet af april blir den största i sitt
slag, som någonsin hållits. Förberedelserna lör densamma
hafva 'pågätt i 2 är. Frän de Förenta Staterna och Ka
nada skola 1,500 delegerade deltaga, och omkring 70
väntas från England och det öfriga Europa. Kina Inland
Missionen kommer att representeras afD:r J. Hudson Taylor
med fru, hans son, D:r Howard Taylor, med fru och Mr
Sloan. Broder Joh. Rinman, som gjort äterresan från
Kina öfver Amerika, är utsedd till Svenska Missionens i
Kina representant.
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för influtna medel till "Svenska Missionen
under februari månad 1900.
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Kr. Ö.
Från K. F. U. M:s missionsl". till E. O. Beinhoffs
underhllll . __ _____ _______ __________________ ____ ______
Kollekt ä K_ F. U. M:s missionsafton "'/ , till d:o
i Immanuelskyrkan i Norrköping gen . R. B.
E. L.,
d:o
gen. d:o __ _
Arbetaren A.
d:"
gen. d:o __ _
K. S.
d:o
gen. d:o __ _
Kollekt i Stamgäl'de gen . E. N. _._____________ ____ _
Änge
gen. d:o __ __________________ _
Sparbössemedel
gen. d:o '.___ _~ ___ ___________ _
Fyllnad
gen. d:o ______________ ______ _
Sparbössemedel frän Berga och Hardemo gen. A. 0_

202.

2°3·

3 8:
26: 75
44:
So:
10:
2:

9: 2 I
38: 4 8
48: 68
3: 63
35:

G. R __________________________________________________ _

S:

S: 75
10: I: 25
528: 25
10:

A_ M. C., Om aha, Nebr. gen. Red. af SvL ______ _
Ett löfte åt Herren
gen.
d:o
gen.
d:o
von K.
Från Malmö syfören. för Sv_ Miss. i Kina gen. J. S.
M. T.
gen d:o
Ett löfte
gen. d:o
M. H.
gen. d:o
A. K.
gen. d:o
L La 25 kr., S. B. 10 kr., Onämnda 10 kr. gen. d:o
T. L & A. H. till en bibelkvinnas underhåll gen: d :o
Onämnd *
gen. d:o
Sparbössemedel gen. H. R_, Malmö ___. ____ _______ _
K. E. B., Göteborg ______ ___________________ .._______ _
Gen. J. V . H., Torstorp, Finspong. _______ __ _______ _
Styrestad mfg gen. E. S. ____________________ .. ______
Torpön och BIllviks ynglingafören. gen. A. S. ____ _
Onämnd vid bönemötet i Florakyrkan den 6 febr.
Huskvama II rist!. jungfmfören. gen. S. S . ._________
O. G. K., Lid, Bjurbäck, (för aflagd tobak) ________ _
A. J., Alingsås _______________________________________ _
Hednavärldens vänner gen. M. K., Bagge torp,
Kristdala _______
L. B .•Herrens tionde> till M. Sos underhäII ___ ___ _
Lilla. Kally till flickskolan i IshL__________ _________ _
P:s sparbössa, Visby , _. _____________________________ _
D . F:s, Stockholm ___________________________ _____ _____ _
Sparbössemedel från Nora gen_ H. D. _____________ _
K. B. till Changs underhlll1 för 1900 __ c___ ________ _
FörsAlda syföreningsartildar gen. H. B. __ __ _________ _
r. F_ Forneboda gen. H. P. __________________ _______ _
S. J., Lindesberg gen. d:o ___________________ ____ _
o
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199·
200.
201.
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S:
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3:
45 :' 5°:

IS°:
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__________________________________ _
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15°:
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10:
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Transport kr. 1,939: 62
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Transport kr. 1,939:
204. P. T .. GamleQy________ ______ _____________ ___ ____ ______
25:
205. Kollektmedel från Mariestad gen. F. D. ______ . ______
39:
206. Gen. P. E. P, Hvetlanda fr1\n A. J.------------ --, -.~
10:
207.
K. V., Hessleby mfg _______________ _______ ___________
10:
208. ' Boda mfg gen. A. D., Ofvanmyra,___ _______ _________
30:
209. En gammal man på sitt yttersta gen. d:o ____ ________
5:
210. En vän i Gulleråsen
gen . d:o___ ____ ____
5:
211. O. P. Skea, Kyrl<-Staby ___ ____________ ____ ___ _.. ______
?
212. K . F. U . M:s Filial å söder, sparbössem edel______
13 :
3:
213. Fru V :s sparbössa, Stockholm__ _________ ____ ____ __ ____
214_ G. R. V :s d:o
d:o
____ ____ _________ ________
10:
215. G. & N. T., Bo::<.bolm __________________ _.. __ ____ ____
30:
216. »Små sädes kon'" gen. S. S., Malmö _________ ________
5:
217. A. R:s sparbössa gen. H. R. d:o ________________
3:
2 I 8. Till Mary Ramsten för särskildt ändamål från H . R.,
Malmö____ _________ _______ _..___ __________ ____ ___ ___ __
9 1:
219. D:o från de ungas missionslo-ets, Malmö, till infödd
evangelists underhåll___ ___ ________ __ __ ________ ______ 1oo:
220. Influtua medel å Kiua-kort, gen. L. H., Norr
köping __ ________ _______ ___________ _____ ___ ____ ________
9:
221. Ur en sparbössa Il K. F . U. M:s söndagsskola
I:
gen. d:o _____________ __ ___ __ _____ .. ______ _____________
15:
222. Vid Berglings föredrag ä K. F. U. M. gen . d:o ___
223. Ur en sparbössa
gen. d:o___
2:
224. Tillskott
gen. d:o___
I:
50:
225 . Linderås ~ödra mfg gen. A. J.----------- .. _____ ______
15:
226. K. R ., Stockholm ____ ___ _______________________ .. _____
10:
227. Kollekter vid symöten gen. A. O., Österväla______
228. Ur E:s sparbössa
gen . d:o _______ _______ ______
2:
229. R:s
d:o
gen. d:o _____________ ___ ___
-:
230. Kollekt ,'id begrafning i Svedäng gen. d:o ~__ ____ _ _ _
5:
23 J. D:o i böneveekan i Bjurvalla
gen. d:o ______ ___ _
6:
75:
232. L . T. H., Strömsc!al, Bjurbäck ____________ _____ ____
13:
233. Kollekt å K. F. U. M., Malmö______ ____________ ____
234. A. Z., Storebro ________ ___ ___ ________ _________ __ ________
15:
235 . Vänner i Flisby gen. G. L. ___ . ____ ___ ____ __ ________
40:
I:
236. L. K:s sparbössa gen. A. L.____________ ________________
237. A. L:s
d:o
gen. d:o .._______ _ __ __ ___________
3:
238. J. P., Österby, Hedemora ____ __________ ____ ___ _: __ ____
50:
239. P. A., Rörstorp, Finspong_______________ ________ _____
6:
240. Onämnd: till frakt för saker till Kina_______________
10:
241. Ett löfte åt Herren______________________________ ___ ____
10:
242. En sparbössa från Eugenia-hemmet __________________
17:
243. Frfm Jönköpings mfg till August & Augusta Bergs
underhåll m. m. gen. K. P. _____ ____________________ 3186:
244. Från d:o till missionen bland barnen i Kina gen. d:o
73:
245. F rån d:o till Iiikaremissionen
gen . d:o ' 10:
246. Barnmfg, GÖteborg, gen. E. O. ___ ___________________ 150:
247. J- S. D., Östersund _______________________________ __ ______ .200:
248. Sparbössa från fm L., Stockholm ______ _______________
2:
249. M. J., Göteborg _______ _____ _ .._____ _______ ___ ______ ____ JOO:
250. Hemse sy fören. gen. A . L. _________________ ___ _____._
8I:
251. Missionsvänner i Ahltofta, Kärda gen. J . A .. ______
15:
2:
252. E. L:s sparbi,\ssa 1,15, X :s d:o 85 öre gen. A.J. R.
253. Till fröken J. af Saodeberg af I. F.: till särskildt
ändamllL_____ ______ __ ___ ___ __________________ _______ 500:
254. Till hus i Honan af r. F. ____________________________ 1500:
255. Föreningen . E. V. D gen. E. B., Västervik_________
30:
256. Sparbössemedel fr1\n Skärfsta gen. E. G. ____________ 120:
~57.
Vid ett symöte gen . S. A. B., Göl hult, Kristdala
3:
258 . Onämnd, Stockholm _____ ________________ ____ _____ _____,__ JOO:
45:
259. S. T., Simonstorp, Sörby ________________ ________________
260.
.Ett tackoffer från Kumla station _____ _____ ._ ________
65:
261. Es. 56: 8 ______ .. _______________________________________ 300:
262. Till E. Beinhoffs utbildning Es. 55: 12 ____________ 200:
263. S. L:s sparbössa, Stockholm ________________________
2:
S:
264. Gen. A. 1.., Öfvemm _____ _____________________ _____ __
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Summa kronor 9, I 84: 07
Med varmt tack till hvarje gifvare_

Men med oss är Herren vlir Gud, att han skall '
hjälpa oss odt föra vlira strider.
2 Krön. 32: 8.

äfven nor 2 I 6.
Stockholm, SvenskIl Tryckeribolaget Ekmll!l & Co, 1900.

--------\

APRIL 1900.
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MssioDsblad förSvenska Missionen i Kina.

Ulg:ifval"C:

J\om. för Sv.

}/iissio~e~

i

J\i~a.

Rcd;tkt ö r:

Expediti o n:

telefon:

JOSEF HODIGREN.

.10 Liisfmolwl'('ffOfou 4 fr. '

1\iks 44 59. J\1l1Tl. Brunkeb. 1735.

flickskolan i Tong-cheo-fu
(se sidan 36).

INNEHÅLL:
Ingen ro. Vfu- fiird. - Bl'ef f,åu E. Folke, J. af Sandeberg, Frcdril<a Hallin - D:r
Saudberg (Ljusglimtar från Hall-ch'eng), Augusta v. W. Bredeker - 0, det lir ett härligt Guds
Berg (Flickskolan i T'ong.cheo-fu), August Berg verk. -- Redo\'isning. - Den Ekumeniska mis
(Axplock Ji'ån T'ong·cheo.Jl1), Anna Eriksson, E. sionärskonfeTcnsen i l\ew-Yorlr,

Kommitteen för "'svenska Missionen

Kina", 'stockholm, Lästmakaregatan 30, 4 tro

S I N I Jl1 S L A N D.

34

ro "
I, som anropen Iicrrc1ts namJl, gifiJCJl eder
iug'eJl ro och Idt/Zllen !tonom tt/gen 1'0, förr än han
/zar beredt oclz n'od Jerusalcm hll ett lo/P/i jorde17.
.

lamande öfver oss_ Vår vedersakare söker intala
oss att vara nöjda ' med vår egen frälsning, så att
vi slå oss till ro, ja, söka hekvämlighet, fåfängli g
ära och jordiska skatter m. m. Det gäller därför
för oss att använda trons bön mot allt detta och
med villiga hjärtan lyda Herrens uppfordran: »I,

Es. 62: 6, 7.
som anropen .lItrrens namn, gij'7JC1l eder t'ng'en 1'0
Såväl i gamla som i nya testamentet uppfor och lämnen honom ingen ro».
drar Herren sitt folk till uthållig bön och lofvar
I samband med detta är det en sak, som länge
äfven bönhöra det. I här ofvan anförda bibeltext legat oss hårdt uppå, och som vi ville bedja eder,
uppma!1ar han dem, som anropa hans namn, att de missionsvänner, om. I cle uti »S inims Land» in
ej skola gifva sig någon ro och icke lämna honom fCrda brefven från missionsfältet förekomma ju så
någon ro, förr än han hört deras bön och gjort Je ofta ämn en för bön, liksom äfven i det, som rör
rusalem till ett lof på jorden. Och Herren Jesus arbetet här hemma. Rvad vi nu ville utbedja oss
lär sina lärjungar genom liknelsen om den or~itt af eder är, att I icke blott m åtten läsa dessa böne
färdige domaren och den fattige änkan, huru de ämnen utan äfven framlägga dem inför Herren.
alltid borde ' bedja utan att förtröttas. Lule IS: r-8. Och gören detta åter och äter. Visserligen skolen
Aposteln Pauli förmaning till de troe nde är: »i bönen I själfva fa rnycken glädje dåraf, 0ch I skolen känna
ihärdiga.> (Rom. I 2: 12) , »i Anden alltid bedjande » eder förenade med arbetet på ett helt annat sätt än
(Ef. 6: 18) och» bedjen lltan itervändo (r Tess, 5: 18). förut. Då sedermera de dyrbara underrättelserna,
Huru väl behöfva vi icke dessa Jesu och hans som förtälja eder om bönhörelse, komma, huru skola
apostlars maningar till en uthållig bön, vi, som hafva icke dessa uppfylla eder med fröjd och tacksägelse.
så lätt att tröttna. Om vi ej gena:,t fel det ombedda, Och för oss och arbetet i sin helhet skulle detta
äro vi benägna att misströsta, och på så sätt gå vi bönearbete blifva en källa till rik och öf,'erHöclande
miste om den välsignelse, som Herren har i be välsignelse, ty vi veta, att Herren gör, h\'ad de be
redskap åt o~s, och som han vill gifva oss i hans gära, som frukta honom.
tid, och d;\ våra hjärtan blifvit förberedda till att
Till ledning för någon m ft här berättas, hvad
mottaga den.
en l,är syster i Herren, som tvenne gånger i må
Jerusalem var förstördt och förtrampaclt af hed ll'1den ~a m!ar missionsvännerna omkring sig till
ningarna, I-Ien-en sörjde däröf,'e r, och han ville, att arbete för Kina, för någon tid ~cdan omtalade för
hans folk skulle sörja med honom och uppväckas oss, oeh hvilket var oss till stor uppmuntran. Hon
till ifver för dess välfärd. Folket skulle taga denna skref nämligen, att hon plägade genomgå hvarje
SJk' på sådant allvar, att det ej gåfve sig någon ro.
nummer af "Sinims ' Lanc]" för att taga reda på alla
Jerusalems återupprättande måste ligga hvarje israelit böneämnen. som tidningen innehöll, och sedan skrifva
om hjärtat, ja, sättas i främsta rummet. Allt måste ned dem på papperslappar. Då hon och henms
stå tillbaka för detta. Alla tankar, allt arbete och vänner nästa gång samlades, frambmo de dessa
all sträfvan måste riktas därpå, att Jerusalem skulle böneämnen gemensamt. Därpå fick hvar och en
blifva till ett lof på jorden. Men upprättelsen skulle sin lapp för alt hemma hos sig åter och åter kunna
ske endast såsom svar på bön. Folket skulle ej lägga fram saken för Herren, På detta sätt blefintet
gifva sig någon ro och ej lämna Herren någon ro böneämne öfverhoppadt oller afglömdt, och Herrens
utan ligga öfver honom med en förbön, som af välsignelse har följt detta bönearbete, som beredt
ingenting lät sig afskr~ickas, tills den blifvit besva de bedjande mycken glädje.
rad, ja, med en bön, som höll ut dagar ech år under
Månne Herren ej vill mana någon att göra
rop om förlossning och hjälp.
sammaledes? Må vi tala med honom därom! I-I vad
Och skola icke vi, som äro barn af ett nytt som är visst, det är, att vi få och bOra bedja om
och bättre förbund, löftets förbund, vara lika ifriga, de stycken, som höra till hars rikes utbredande
att ett nytt Jerusalems murar och tempel må uppbyg bland hedningarna, så att orJet må löpa och varda
gas: at t Guds rike upprättas bland alla folk! För förhärligadt.
detta härliga mål böra vi ej gifva o~s någon ro
Darför, älskade vänner, gifven eder ingen ro
och icke lämna Herren någon ro. Vi veta, att han och lämnen Herren ingen ro med afseende på detta.
vill, att aHa skola varda frälsta och komma till san Skall dd t'cke Glid skaffa rätt ell nita ufkomd{.·,
ningens kunskap, men ännu är det så många, många som ropa ttll honom ' dag och natt . ./0, jag
millioner, som intet veta därom utan vandra i det säger edcr, alt !tan s/mll sl1arlz'gen skajla dem rätt.
tjockaste mörker. Gud vill, att det skall blifva vårt
största intresse, att dessa skola fä evangelium. Ja,
må. vi icke gifva oss nägon ro och icke lämna Her
ren någon ro utan ligga i ständig bön till honom,
att han utgjuter sin Ande öfver allt kött och för
. härligar sitt namn bland folken. 1\-1en det är så mot norr blef dag för dag allt ödsligare, ju mera VI
mycket, som vill förslappa oss i bönen och hindra fjarmadc oss frfin Tai-Yuen-fu. Missionsstationerna, med
oss från det ihärdiga bedjandet_ Liknöjdhet för den hjalp, de erbjuda och den trygghet flir kiinsJan, som
andras frälsning, tröghet och äfven andlig lättja de skiinka, lfigo allt Jangre och liingrc bakom oss, Dc
vilja bemäktiga sig våra hjärtan och lägga sig fö1' vcxlandc dialekterna förs' 5rade arbetet för v5r sn:illa
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eskort, fri.>ken R, och pröfvaele vår tjanares tiilamod. Vi fingn
emellertid dagligen bev:s pii att det för Herren ~ir lika
lat.t alt hjiilpa genom de få som genom dc 111 rlll ga, ja,
alt för honom ingen skillnad ar emellan den starke och
den svage. lVIulflsnedrifvare och värdshusvärdar, de strida
str(immarna, h(ijderna framUir, djupen rhirinunder, vader
och vinci ,)allt mftste lyda hans viljas röst » för oss.
Vflr Guds förbannande kärlek, uppenbarad i de ting, som
omgifva oss l1;[r pä jorden, syntes oss llllder denna del
af resan större an kanske någonsin förut.
Frftn några bergstoppar, fyra till sex tusen fo t öfver
hafvet, fingo \'i en vidsträckt utsikt i :J!la vaderstreck.
Naturen ar karg i des"l trakter ocll erbjuder just intet
af nämnvärdt intresse. Kameler användas alltmera, ju
hingre man komlller mot nOIT, och man möter dem dag
ligen, ona ett par hundra i sa mma karavan. På elen sjctte
dagen kOlllmo vi in i det distrikt, som ligger
z'lIom dm dubbla
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och hvilket till största delen ar anförtrodt ät lIelgelse
förbundets missionarer. Den nionde dagens efte rmiddag,
jlist som vi kommit upp för en sjuttio Ii (= 3 1/2 sv. mil)
lång backe, s~go vi Tso-Yuins stadsmurar, belysta af den
nedgflencle solen. Vi hade anI1ll tjugu Ii (= I sv. mil)
kvar, men den klara, genomskinliga luften gj o rde afstån
det för ögat sfl kort, a tt vi kände det, som voro vi redan
framme.
Sflsom alltid, då man kommer, sedan staclsportarne
iiro stangda, hade vi att tåligt bida den ovissa utgängen
af körkarlarnes fiirsök att komma · in. Skrik och bulL
ningar, ett obevekligt nej inifrfln, upplysningar om hvad
för slags folk vi 1'01'0, liiften 0111 n ftgra cash i dricks
pengar, och portarne öppnades slutligen, gnisslande på sina
rostiga gftngjarn.
Det lit ter sig knappast göra att beskrifva, 11l!ru det
Linnes att efter en dylik resa mottagas af kära landsman
och att sjalf, med sina tillltöriglleter, blifva omhandertagen
af tillgifna, troende kineser, att mötas af karl ek, glacJje,
förtroende och allt öfrigt, sum ar en frukt af. evangeIii
ljus i ett hedniskt land. Detta, SflSOI1l mycket annat i
lifvet, mflste erfaras för alt kunna Wrstfls.
Snart blef det beslutadt, att bud ofördröjligen skttlle
sandas till de öfriga stationerna för alt inom åtta dagar
samla missionärerna till en konferens. Dessa (l;Jgar i Tso
yuin hos systrarna Hedlulld och J o hansun blefvo för oss
de skönaste hvilodagar. Allt, hvad Uirlcksfllll omtanke
kunde flstadkomma, slösades pfl oss. Några möten med
kineserna, hvarvid syster :i\iina Hedlund tjitnade sftsom
en utmarkt tolk, bidrogo ej minst att göra yistelsen i
Tso-yuin rik 1'5. viilsignelse.
Samlingsclagen var inne, och ;Illa syskonen frEm de
andra stationerna kommo, förutoll1 bröderna Karlberg och ·
Gustafsson, S01l1 bflcla af sjukdom voro oförmögna att resa.
Vår sammanvaro med de nio, som voro narv,tr<lllde, ut
göra ett af de dyrbaraste minnen, vi föra med oss frfln
Kina . Det val' en riktig fiirnöjelse att in höra dessa
Herrens sandebud berntta om nytt och gammalt frfm
niltet och tillsammans med dem få "berätta för Jesus allt,
bftde hvad de hade gjort och lart». Bönerna voro mflnga,
innerliga, enkl,i och trosvanna, sflllgerna \'erkade mal; tigt
inspirerande på oss alla, vittnesbörden voro Gud-förhär
ligande och studiet af Guds ord fostrande.
Deuna lilla sk:lra af modiga arbetare i Herrens \-erk
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har, sfl synes det mig, mera ~in vanligt ar utvecklat evan
gelistämbetet ibland sig. De hafva alla i flera eller färre
flr genomgått en synnerligt fostrande tid i Sverige, e1å de
verkat sftsom evangelister 1'5. mörka trakter. Intet kan
vara d em mera ·till !tjalp har ute an erfarenhetern:t från
den tiden. Brist pft fostran i andligt arbete i hemlaudet
före utgflendet stlsom missionar blir alltid mer eller mindre
kännbar ptl mi,sio llsfältet.
Sista dagens 1l10rgo.n, dft vi \'oro samlade vid fru
kostbordet, anliinde ett bud frän broder Karlberg med
underrättelsen om broLler C:;-nstafssons död . Detta var
ett hårdt slag. Det stod tydligt att läsa i deras anleten,
»huru de alska hvarandra» , och h\'acl denna förlust be
tydde för dessa fii arb etare i elen myckna skörden. Sak
naden af bröderna Em. OISS011 och King ar också fort
farande mycket kännbar båcle i syskonkretsen och i verk
samheten .
Stunden fijr vä rt afsked och uppbrott var kommen,
och under de t vi lågo pil vflra knan, för sista gftngen till
sammans, sjöngs den lilla kö ren om och om igen:
»Dyre Mastare, jag beder,
B ehåll lllig varm, så varm i dig,
Att jag st:idse Jesu vällukt sprider
omkring mig».
D e n gripande melodien ljuder ännu i mina öron.
Sit skildes vi ::I t men voro mera an förr fOrenade i samma
intresse, h opp och dyrbara tro.
Dagen darefter kommo vi till Ta-tnng-fu, (liir vi till
bringade ett par dagar tillsamm a ns med sex af C. L iVI:s
missio narer.
Annu en veckas resa och vi voro i provinsen

Chi/i.
Vflr viig gid:: deh'is utmed -elen norra grenen af den stora
kinesiska muren, hvilken har löper utefter foten af de
viiidiga mongoliska bergen. Vf,ra tankar gingo ej blott
öfver till mongolema utan ock till de kara, som arbeta
ibland dem, och ej minst till dem, som hade hoppats m
kfva och verka för mongolernas frälsning men nödgats
återviinda hem.
UppeltfiII gjordes viel några af de stationer, som till
höra Christian Missiomlry Alliance, där vi besökte de dar
arbetande svenskarna. Förandringar hafva nLlofvats och
delvis gjorts ifrflga om denna missiunsorgzlliisation. Her
ren gifve, alt de bittra erfarenheterna må höra till en
förfluten tid. Af· de sextio, som inom helt kort tid kommo
ut, hafva redan tjugu il tta lamnat denna mission, antirigen.
ps. grund af en alltför tidjgt nedbruten halsa eller af
ekonomiska skal. De förra hafva rest !lem, och de se
nare iifvergfttt till andra missionssa\lskap. Flere af de
på faltet kvan'arand e iiro emellertid arbetsföra, vid godt
mod och MverOödande i Herrens verk.
Det var egendomligt att se, huru inflytandet frän
kusten visade sig, ju Iller vi kommo 1Il0t öster. Del.
stora mur~n, tvfl dagsresor frflll Peking, besökes af ell
ni.istan sUindig st rom af utlandingar, h vilka Iwmma ri
dande pEl vackra hastar eller hvinande fram P;l b'liinkande
velocipeder. Varc\shusen, i dessa trakter \'anligen tillhö
r:mde muhamllledaner, hafva t. o. m. tapetserade rum och
en och annan glasruta i fiinsterb~lgarne.
Den 3 nov. kom Peking inom synhftll. En s~irskild
erf,lrenhet skulle jag [l göra, innan vi reste il! genom
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kejsarstadens portar. :Min fisna, som troget burit mig den
omkring tvåtusen åttahunclra Ii (= 140 sv. mil) långa
v~igcn frfm Uin-ch'eng, stupade nUmligen med mig just
som Peking kom inom synhåll. Min högra arm skadades
n5got. Samma dag Will vi Wmnade Uin-ch'eng, elen 12
sept., hade jag af Herren genom »Dager,s lösen » för den
dagen filtt cfessa ord: »A lIa mina ben skolas~iga: Herre,
h o iiI' din like !», och hvilk et löfte kunde väl hafva varit
skönare att mottaga med denna långa och äfventyrliga
fard framför oss. Icke ett hår hade krökts pfL våra huf
Vllden och än mindre hade nflgot ben brutits. De ~mä r
tor, j,lg hade i armen eft e r fallet, syntes mig först i strid
med löftet för resan, men snart blef det mig kl art, att
t(l cksägelsen för Herrens underbart bevarande nåd sk ulle
hafva blifvit bra lam, om icke denna :illa smarta j,ommit
mig att besinna »allt, hvad Herren gjort oss». Så vara det
alla benen l stånd att siiga: »Herre, ho iir din li ke!»
CllefOO den 22 nov. 1899.

Joh. Rinman.

från ·missionsfältet.
Ljusglimtar från Han-c'heng.
Därför, mina ~i1skade bröder, varen fast e, orubb
lige, öfverOödande i Herrens verk alllid, vetande, (llt edert
a rbe te icke är fftfiin gt i Herren! ·1 Kor. 15: 58.
Det är med hjärta t fullt af lof och pris för Herrens
godhet, som jag nedskrif\'er dessa rad er. Herren har
gjort och gör stora ting ibland oss, och däröfver. äro
vi gl<lda. Delad glä<..lje är dubbel glädje, cUirför gbdjens
med oss och låtom oss gifva honom äran!
Vi båda om Andens utgjutelse (ifver I-Ian-ch'eng,
och i våras börj<lde vi kii nna, att Guds Ande verkade
ibland oss. Nilgra själar lyssnade till, och åtminstone ett
par kom mo till tron.
Under högso mmare n lfig arbetet nästa n stilla , men
så fo rt den viirsta hettan var öf\'erståndf'n och vi hunnit
hämta oss litet, började arbetet igen Ired lif och lust.
Herren verkar med oss, och en sakta susni ng förspii rjcs,
särskildt bland kvinn orna; de kommand es antal har ökats
betydligt.
Flera familj er h afva gjort sina hm rena från af
gudar, och en kvinna, som varit vegetariml , jag vet ej i
huru många år, h8r burit sin rökelse med dess tillbehör
hit till oss och beslutit sig för att i Iif och död följa
Jesus. Förs t var ho n radd för sina gamla la ra re, d. v. S.
prästerna, sfL att hon en dag kom springand e till oss för
att undkomma deras hote lser, men n\l ar hon mycket
frimodig.
En annan kvinna från l<lndet har sedan i vår<ls
kommit till söndngsmötena. Hon brukad e rida på sill
gamla åsna, m en sil. hande det ej bättre, an <ltt åsnan
blef sjuk och dog.
Grann<lrna shrattade åt henne och
sade, att gadmne tyck le, alt hon hade trafvat nog hos
utWndingarne, och cliirrör togo de flsnan irrfln henne.
Hon lät sig dock ej förskräckas utan beslöt sig för att
gå hit. Och nu kommer hon nästa n hV<Irj e sönd<lg den
öfver en lwlf svensk mil 15nga vagen för (ltt fa höra om
Jesus. Ni må tro, det är icke så lätt för en kincsisk
kvinn8, som kn appas t hnr några fötter att gil. på, och
som, dil. hon gfir, måste, fijr att ktmn8 h[tlla b<llansen,
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stiidja sIg vid hvad h on kan ffi tng uti. Då vi härom
cl<lgen gingo för alt halsa P;L henne, sncle Maria till mig:
»Nu först kan ja g någo t fatt<l, hvilken anstrlingning det
mftste V<lra för henne alt gå denna långa vag ö fver bac
kar och back<lp>. H on ar do,:k <llltid så glad, n~ir hon
kommer, som om hon finge en stor beliining.
Efter bij n och rådphigning om hvad vi borde göra
för alt fil m era folk till våra möten komma vi PZL
den tanken <ltt lå ta göra en flagga med stora skriftecken.
D(nna hissas nu upp hvarje sönd<lgs morgon för att till
kann<lgirva » li-pai » (gudstjUnsten). Detta h<lr visat goda
resultat, och vi hafva fått vflrt lilla samlingsrum öfverfullt
af flhörme.
Vår söndag börjar med elt bön emö te, då v<lnligen
många, både man och kvinnor, stund om uncler tårar, upp
sanda brinnande böner till nådens tron, flir sig sjalfva
och för sina landsmä n, om ffal sning och förlossning
från djäfvulens sna ror, i hvilka d e så lii nO'e varit bundna.
Det ä r en syn, öfve r hvilken j<lg är viss, o (l tt Guds anglar
glädjas.
Vi ha urven ffi tt börja en onsdagsidass för troencle
och sökare, då de läsa upp sina Wxor, dels ur bibeln,
dels ur katekesen samt sjunga och bedja. För 8tt göra
det litet omväx lande för dem bruka vi afven låla dem
få höra någon liten beriittelse.
Detta ar nu endast litet af hvad jag kunde förtälj<l,
men orS<l k nog till att I gemensamt m ed oss mån tacka
Herren och upphöja hans namn.
Böneätll11ell :
I.
Att
djup<lre och
m5.tte samlas
2.
Om

det verk, ~om G uds Ande börjat, mfLtte gå
djupdre, s5. att en skara frän Han-ch 'e ng
inför Lammets tron .
medel till ett kapell.

Elllitia Sandberg.

Flickskolan i T'ong-cheo-fu.
Denna gäng hafva vi gladjen att för »Sinims Lands»
lasare fil visa vflr lilla skola. Skolrumm et var för möl kt,
sft fotografiet tOgR IIt<lnfijr kap ell et.
F örst hafva vi då gamle skoIlUraren Fann, han ser
så gemytlig ut, under det lilla .fIai-sm läser upp sin lilxa;
h on läser mycket flitigt och är nog lwns lilla fav orit.
Vid borde t bredvid lararen sitter Ts'ai-Isi', den äklsta <lf
v ~lra skolflickor, och den vi hade gHidjen få döpa vid
stormötet. Vid henn es sida sitter La1l-ri', som endast
va rit har sed a n denna te rmin s början; h on ilr en begåf
vad och snall Hicka. Ytterst på d en andra bänken hafva
vi La/l-ri, en tålig och snill! liten flick<l, komm en från ett
sarde es fattigt hem. Förra vintern hörde vi, at t de ej
hade m er an ett enda täcke, som skulle bå lla både far
och mor samt de fyra barnen varma! Till höger om
h enne silter t/-ri'; h enn es utseende säger nog, att hon
af n(lturell är litet stolt, men Herren har fatt göra stora
ting med henne, och han skall nog också m fullborda
si tt verk! Ytterst på tredje banken hafva vi bllg-ri,
den mest begflfvad e af dem alla, och j<lg tror ock, h on
helt hör Herren till. Hon ä r narsynt och he nnes ögon
äro så smil, så ele hafva kn<lppt kommit fram på kortet.
Till vänster om h enne sitter hennes lilla syster tiin-ri
och narmast Yiiggen Jlfei-cllellg, gift och huslru till en af
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vtira bokförs~i1jare; hon har ett varmt hjarta men iir ej
mycket begMvad [t hufvuc!ets vkignar. Lilla lVi-ri, som
var ibland oss förra året, har måst lamna skolan. I3edjen
för henne! Af dessa fttta ar det en~last tre, som hafva
sina fötter förkrympta: (/-r"-, La/l-n' och Hai-im, !lleJ)
vi tro, att iifven de sft sm5ningom skola få taga af sina
bandage.
Slutligen, vid sidan af h7lg-n' silter undertecknad
med en anteckningsbok för att anteckna, huru de hist
upp sina laxor. Vår innerliga bön och vårt hopp ar, att
de alla mft blifva flälsta! Bedjen med oss därom!

Al/glista Berg.

Axplock från T'ong-cheo-fu.
Den

I

december 1899.

För nftgon tid redan skildrade jag i bref vilrt »stor
möte» och omtalade elft, att en af de döpte var vår
tjanare len Ching-kuei. I dagarne har samme man firat
sitt bröllop, och kanske kan det roa viinnerna höra, huru
det tillgic!,. len saknar anhöriga här. Han är emigrant
från Shantong. Vi hjalpte eHirf(j~ honom med did och
d5d att få sin »utstyrscl» i ordning. I3ruden var dotter
lill en af församlingsmedlemmarne i Haicheo och - kostade
40 t<:el (ungefar roo kronor).
Vi skola hoppas den dag
kommer, då delta bruk: att taga betLtlclt för sina döttrar,
försvinner bland de kristna. Brudens föräldrahem ligger
blott 3 sv. mil kirifdl.n men pil andra sidan Gula floden,
hvarför resan försv5.rades nftgot. Min hustru, lille Henrik
och jag i saliska p med brudgummen reste dit och an
konuno dagen före bröllopet på e. m. Samtidigt med
oss anlande Hera andra, alla församlingsmedlemmar och
forskare från Pu-cheo-fu-distriktet.
KlI1IK (ofta omtalad
förut) var den ledande afven nu, och det var roligt se,
med hvilken glädje han gick omkring och ordnade. En
sedvänja mft påpekas, namligen att gastern<l, allt efter
som de anlande, giifvo presenter i penning<lr till en för
tillfallet därtill utsedd kassör, som satt och förde rakning'
och nedskref deras namn och summan af hvad de gMvo
i en sarskild bok. På kvallen hade vi naturligtvis gemen
sam aftonbön, och, som vi voro manga och ej kunde
rymmas inne alla, samlades vi pft gärden, öfver hvilken
en tiiltduk var anbragt. Åt oss hade det snälla viird
folket gjort i ordning ett snyggt rum och i sin valmening
eldat sangplatsen så varm, att den bokstaAigen brändes.
Pflföljande dag anHinde ytterligare flera bröllopsgaster och
fram på f. m. kunde vigselal,ten aga runl.
Miinnen togo plats pft ena sidan af gflrden, kvin
norna på den andra, jag bakom ett bord och framför
detsamma brudparet. Resten af gården fylldes af åskå
dare från både nar och fjiirran. Ty ni mil tro, här var
mycket alt se och beundra i dag i den lilla byn. Först
och främst en brud, som väcker samma intresse här som
hemma, vidare två ulländingar med deras ~utHindska barn»,
som man så mycket hört talas om men ej sett. (Förra
året hangde byfolket upp två personer i sitt tempel, för
att de ,följde utliindingarne», el. v. s. de hissade upp
dem i rep vill en takbjälke och lilto dem hanga där en
eller två dagar.) Och nu voro de midt i deras by! Och
sft hade de en orgel med sig och spelade på! Ej lm
derligt, att de trilngdes och klattrade upp på murar" och
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i trad, men sniilla 1'01'0 de, fast de förde ett fasligt vasen.
Vigselceremonien försiggick still'a och lugnt, och enligt
det formuHir, vi an vande, lofvade de alt älska hvarandra,
vare sig de iiro fattiga eller rika, friska eller sjuka, vacha
eller fula, och ej förskjuta hvaranclra. Bruden var dock
så förHigen, alt hon hela tiden hö]:] en niiseluk för sina
ögon och tilWt ingen se pEt sig. Efter vigselakten, och
sedan "öfliga gratulationer ägt rum, predikade vi för de
utomstående. Den ene efter den andre af oss steg upp
på en stol och iJj(id de församlade till ett annat och
1ftngt härligare bröllop.
Utanför, på bygatan, drogs i
handklaver och sjöngos simger, och alla församlade tyckte
nog, det var ett roligt bröllop. På e. m. hade vi änyo
en gudstjiinst, då· siirskilclt äkta makars inbördes plikter
betonades, och till sist, på aftonen, iinnu en »Ii-pai».
Det gladde oss s~rskildt att bevittna den enkelhet, som
iidagalaclcs i matväg. Intet öfverflör!, allt enkelt och
efter deras omständigheter, som stallde till festen.
Den 5 dec. Vår opium asyl ar nu 5.ter i full gång.
Det är så välsignad t att dagligen få hafva under sitt
in Rytande 11. många, som aldrig annars skulle komma
men nu stanna här från I till 2 månader. Vi hinna ej
få en plats ledig, förr an den fylles af andra, och redan
äro vi uppe i n:r 40 på två månader, ehuru fyra måna
der ännu återstå. Särskild t dyrbara äro il)r oss söndags
aftnarne. Då Ulla vi alla i v5rt hus, patienter, tjänare,
skolbarn och Hlrare, samlas i vårt stora, rikt upplysta,
varma hvardagsrum ' och sjunga sånger . till orgeln. De fil.
själfva föreslå och äro sil. ifriga, alt ofta tvil ~l tre föresIä
på en gäng. Sedan ha vi böne- och tacksägelsemöte,
och mången har här för försIa gängen öppnat sina hippar
i bön till Gud.
Därigenom att vi iiro i tillnille att sfl läta dem
komma oss närmare, bereda vi dem dels en glädje, dels
bidrager det till att borttaga ännu befintliga spår af miss
tro. Gustaf Adolf Stålhammar är i år asylens »doktor»,
och i vftr pfllitliga evangelist Kao har han ett sill,ert stör!.

August Berg.

Utdrag ur enskilda bref.
T'ong-cheo-fu d.

2

jan.

I900.

»Lofvad vare Herren, ty unclerligen har han visat
mig sin nftel i staden på klippan.»
Innerligt j,ärt har det varit att genom »Sinims Land»
se, hur Herren i sin trofasthet besvarat bön i det för
flutna, och hur goelt är det icke alt iifven för framtiden
få lita på hans hjälp och omsorg. :iVIiltte detta nya 5.1',
som ingått, ' blifva rikt på den frukt, som H erren önskar
se bos de sina! Har i T. iiro vi alla vid god hälsa,
godt mod och hafva fullt upp att göra.
Här är sft
många opium patienter, att de måste ligga om nätterna på
kvinnornas k'ang i kapellet. De uppföra sig tämligen
viii för att vara så många. Vår snälla evangelist har
mycket godt sätt och stort tålamod med dem. Kvinnliga
patienter hafva vi ej haft mer an 10 i höst; de hafva
mycket svftrare för att lämna sina hem. Dock har Her
ren uppmuntrat oss med att några af dem, som varit hiir,
visat verkligt intresse för evangelium. Vi ha mlt börja
regelbunden verksamhet i Ki-lu, en by 45 Ii härifrån.
Ert v1irdshusägare och hans hustru ha vHlvilJigt ttpplfttit
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sitt hem mr oss. Frfll1 den byn har det varit en hel
Mycket andligt god t hafva vi ock
pfl de olika mö
mangd patienter här, och nu, nar vi komma dit, samlas
tena, vi varit med om. I liinlags allade j,lg jamte ett
mänga af dem med OS3 till gudstj[inst. Flera kommo hit
par andra vittnesbörd 011\ Herrens ledning till Kina, och
och firade jul hos oss.
igfll', söndag, fick jag glädjen frambära ett budskap pii
Ja, Gud vare pris! iVIiirkret skall icke s/tUll/a öfver
deras eftermöte, a f..;ed t att föra frälsn ingens ord till i
det land, clar det varit hoptrangdt; nej, det skall skingras Shanghai bosatta europl~er. Herren var nara och gaf sin
Ande ibland oss.
för Rattfardighetens Sol. J esus kom för att predika evan
gelium för de fattiga, att laka de i hjärtat förkrossade,
Det är svårt att efter en vecka säga mycket om
att förkunna de mngna frihet och de blinda syn, ja, <t tt
folk och land, men mitt första intryck är ett stort in
predika ett nådelz;!!,'! Herrens flr. Och uu aro vi har hans
tresse för bådadera, och mitt hjärta hungrar och törstar
representanter. Visserligen ar icke I;irjungen för mer an
efter att fil U\ra evangelium till dem. Må Guu i sin
hans Mästare, men han s~iger dock själf, att samma gär
nåd bereda mig hartiII, hillla mig i sin gemenskap, un
der sin tuktan, ödmjuk, stilla och i enfaldig trohet mot
ningar, som han gjorde, slwlle gt)ras af den, som tror.
Vi hafva fullmakt från honom sjalf, och hans hlirliga
Kristus, det ar min dagliga bön. Ju mer man p~ nära
budskap har ej förlorat sin kraft. Ära vare Gud! .Må
håll ser missionsarbetet, ju mera öfvertygad blir man om
Vl i trohet frambiira det! Han själt skall gifva framgång. . att segern ej vinnes med köttsliga vapen utan allena i
Frida Pryt;;: har legat för döden i tyfoidfeber men
G uds Andes \;r'lft.
är nu frisk, fasWn hon måste vara mycl,et försiktig.
I Herren tillgifna
Krafterna flterkomma v~i1 så smanmgom. Vi vänta llenne
lam af Sattdeberg.
hit för ett litet ombyte, när hon blir s§. bra, att hon står
ut med resan.
Omburd å »Prins Heinrich» d. 12 mars nara Port Said.
I Jesus tillgifna

Arma Eriksson.

Din-ch'eng d. r dec. r 899.
Våra norska systrar här arbeta flitigt. Frcjkcn R.
Hattrell1 har nu bibelkurs och opiulllasyl.
I71/go Lituler har asylen full med man. Han ar ute
på landet hvarje söndag hos de troende i byarna.
Carl Blom har kommit tillbaka ifrftn Honan. Han
har nog »slitit OIHlt» men ar också mycket uppmuntrad.
N u hoppas vi, att systrarna E. Andersson och S. Ellg
ström skola kunna resa dit.
A1/.1za Janzon ar i full fart med ett mycket upp
'muntrande arbete. Hon är alldeles outtröttlig, den kiira
Anna.
Eme!ia Sandberg har varit ute hos kineserna i en
by och »slitit ondt», enligt de troendes utsago, men så
har hon vcksfl
verka till stor välsignelse. Hon har
haft opiulIlpatienter och kvinnor att undervisa.
B rod erl igen
E. Folke.
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I stor trofasthet och \;:iirlek har Herren ledsagat
mig på viigen hit, och mina första dagar i Kina hafva
varit rika pft nåd. Man kanner det, som hade man
kommit in i en stor familj, dar alla tana om att visa
karlek och v;inlighet.
En s;irskild gWdje var ock att tralEt Rinmans här
och se, huru friska de sågo ut, höra, huru Herren hjiilpt
och v;ilsignat dem under deras resor och vistelse i Kina
oel, ej minst att tillsammans med dem få nalkas nåda
tronen och mättas af Guds huses rika håf\'or. Fru Rin
man gaf mig arven mycket praktisk hjalp.
Vi hafva nu tillbragt en vecka här. Om ett par
<.hlgar antr;ida vi farden till Yung-chau. Man kommer
lt;ir i tillfiiIle att triitfa mflllga missionärer, ty de komma
och resa (\;lgligcn, och hiirigennm \'idgas intr e~se t fiJr Kina.

»Tacken Herren, ty han ar god, och hans nåd varar
evinnerligen. »
Nu sitter jag i lugn i min liJla hytt och skrifver brer.
Det är så kilrt för mig att tanka på eder alla, dyra vän
ner, och alla kara stunder, vi hade tillsamman. H varje
dag, hvarje timm e afIägsnar mig mer och mer fdin hem
och vanner. Men det rätta hemmet och den basta vän
nen äro alltid lika nara.
Min resa till Genua gick lyckligt, bstän jag var
mycket orolig för att komma pfl orätt täg och ej hinna
fram i tid till flllgbåten.
Sassnitztåget kom ej till Berlin förr än kl. 10 på
aftonen, just då det tåget skulle gil, som jag tänkte fara
med. Jag ilck en clro~ka och skulle försöka hinna till
den andra bangEtrelen, ifall tåget möjligen blifvit något
förs enadt, men, när vi kommo dit, hade det gfltt. Kusken
körue mig till ett ho tell i närheten, Habsburgerhof, dilr
öfverkyparen talade engelska.
Jag kUnde mig mycket
ensam, när jag for genom den ena gatan efter den andra
i den frammande staden.
Följande dag for jag med micldagståget till Frankfurt
am Main och vidare till Basel, dit jag ankom lördag
morgon. Min tanke var att fara med morgontfiget dar
ifrflll för att ni se alperna, men det tflget förcl e ej 2:a
kla ss vagnar hela "agen, hvarom en engelsktalande herre
i v~intsalen upplyste mig. Så tog jag en droska och for
till missiominstitutet. D et var ju ganska olämpligt att
komma just på lördagen, d[l de hade rengöring öfver
hela huset. Dock voro de alla så vanliga och snalla mot
mig. På aftonen bjöd pastorn mig till sitt hem. Efter
aftonmilltiden bad han Herren så varmt att beskydda mig
unuer resan, och det bindes, under det han bad, som
om de skyddande vingarna hade kommit så niira. Och
det behöfcles nog, ty jag kiinde mig allt litet orolig för
den nattliga resan. - Jag flck ej någon bra kupc, ty vi
kommo sEL sent till stationen, mycket kallt var det, men,
tack vare min tjocka pals, frös jag ej så mycket. Mot
morgonsidan blef eld plats, sf't. att jag kunde ffi lagga mig
ner Ittet. Jag somnade dfl så godt men endast för en
);rwt stund, ty kondukt{,ren kom och \'[lekte mig och sade,
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alt vi vara i Chiasso, och att alla skulle gå ut. Vära
saker skulle tullbehandlas, och vi skulle byta om tåg.
Och jag, som trodde, att jag skulle få sitta kvar ända till
Genua i samma vagn. Det gick ju bra i alla fall, fastän
jag var orolig. I jHilano måste vi flter byta om tilg,
lIIen sedan kom jag då lyckligt till Genua, dar jag tog
in pfl Smiths hotell, c1~ir bilde tyska och engelska.talades.
Ja, detta är nu i korthet beskrifningen på min re~a.
Och nu är j,lg i lugn på b5.ten och är så tacksam för
all Guds goc1het mot mig. - Tillgifna vännen
Fredrika fIal/in.
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och dels på andra platser, där tillfälle gifvits honom.
1889 reste han genom Sibirien och predikade där det
glada budskapet för de Jandsförvista. . Han har clessutom
företagit evangelisationsresor i Japan, Kina och Indien,
N. )\merika, Tyskland och Schweiz.
D:r Ba::deker är gift men barnlös. En fosterdotter,
som de upptagit, ~lr sedan flera år· tillbaka missionär i
Kina och tillhör ~ Kina Inlandmissionen.

Må Herren i fortsättningen välsigna sin gamle
tjänare, att hans afton varder ljus, och gifva ·åt det
utsäde, han gifvit honom nåd att utså på de vida
Hilten, kraft at t bära frukt, dels hundrafaldt, dels
sextiofaldt och dels tretliofaldt!

Doktor f. W. Bazdeker
har under senare delen af mars MJlit evangeliska
möten i Stockholm, som varit talrikt besökta och
till mycken glädje för många missionsvänner. J jk
som vid tidigare besök har hans förkunnelse
ätven nu varit så. enkel, frisk och trosvarm. Han
är visserligen smord med »glädjens olja», denne
gamle veteran i Herrens tjänst. Hans 'ögon stråla
af glädje, och han njuter synbarligen själf af det
budskap, som han frambär till andra. På honom
har besannats psalmistens ord: "Den rättbrdige skall
grönska såsom palmen, såsom cedern på Libanon
skall han vaxa. Planterade i Herrens hus skola
de blomstra i vår Guds gårdar. Ännu i ålder
domen skola de skjuta skott, frodas och grönska
för att förkunna, att rättvis är Herren ,) .
Dr BCEdeker deltog uti Sv. Missionens i Kina
bönemöte den 14 mars, och de ord, som han där
vid yttrade till missionsvännerna, voro å ena sidan
så uppmuntrande, att man ej kunde annat än tacka
Gud för den nåden att få. vara med uti det härliga
missionsverket, och å andra så eggande till ett mera
helt utgifvande för Herrens verk, att man kände,
huru ovärdigt det vore att neka Herren, hvad han
begärde. Han betonade, at! tiden är kort, och det
gällde därför att skyndsamt göra, hvad man kunde.
:Må också detta utsäde bära rik skörd!

*

:j:

*

Då några biografiska data ur hans lif torde
intressera missionens "änner, mä följande uppgifter
meddelas, hvilka vi fått af honom personligen.
D:r F. TY Ba:dckcr är född den 3 aug. 1823 i \Vitten,
\Vestfalen, I'reussen. För~ildrarna voro apotekaren F. \V. J.
Brcdeker och hans hustru Fredrika, född Sybel. Sonen
erhöll först undervisning i hemmet och sattes sedan i
Dortmund Gymnasium, bvarifrån han gick till universitetet
i Freiburg. 1854 begaf han sig till Australien, hvarifrån
han 5.terl'~lnd e är 1859, då han bosatte sig i England
och utöfvade lärarekallet. - En tid hade han anställning
sfisom professor vid en offentlig läroanstalt. - At detta
kall ägnade han sig, till dess han kände Guds kallelse
att lämna det för att gifva all sin tid till evangelisk verk
samhet. · Sin första missionsresa till Ryssland företog han
1878, och sedan dess har han n~istan ärligen besökt
detta land och förkunnat evangelium, dels i fängeberna

- O/ det ar ett härligt verk r
Af Griffith Jolm:'"

Jag har icke för vana att intala unge män att agna
sig fi t missionsverket, emedan jag har en verklig afsky för
människo-inspirerade n,issionärer, men jag kan icke låta
detta tillfalle gil. mig ur handerna utan att berälla för
eder, unge män, som bered en eder för predikok::t!let, att
jag tacka r Gud uppriktigt och innerligt, att jag ar missionär.
Jag har aldrig ångrat det steg, som jag tog för många år
seda n, tvärt emo t mina biista vänners eftertryckligt uttalade
önskningar; och om mitt hjärta brinner af någon innerlig
ftstundan, så är det den, alt det mätte beskäras mig att
lekl och döi arbete och lidande för Kristus bland hed
ningarne. 0, det är ett härligt verk! Jag bnner intet,
som kan jal1lföras med det, som är sä verkligt, så oegen
nyttigt, .sft apostoliskt, så Kristus-likt. Jag vet intet arbete,
son\ bringar Kristus sfl nära sj alen, som ställer människan
i ett sft fullkom ligt beroende af Gud, och som s5. uppen
barar det verkliga , det härliga och det gudomliga i det
l,ära, gamla evangeliet. Och Wnk sedan l; fl vårt höga
syftemål! Vfl rt rop är: Kina för Kristus! Indien för
Kristus! Världen för Kristus! Tankom oss Kina och
dess hundratals millioner såsom blifvande vår Herres och
hans smordes. Det ligger någonting storartadt i denna
tan ke. Fins det ingenting eggande för själen i denna
utsigt? Ar icke detta ett hjäJtedfLd, värdigt församlingens
stÖ rsta ansträngningar och de ädlaste krafter af de mest
begil.fvade bland eder. Och Wnken sedan på den outs~lg
liga förmånen och äran att hafva dcl i ett verk, som är
bestäm<lt att fil. en sil. härlig utgång. 0, unge m~ln, tänken
på detta! Öfverv~igen saken grundligt! Och, om du för
nimmer H errens röst och han bjuder dig att gä, sfl tag
manligt upp korset och gå åstad, och du skall aldrig
upphöra att tacka vilr Herre Jesus Kristus, att han rälmat
dig värdig att blifva missionär.

Missionär Aug. Berg
med familj ämnar ej återvända till hemlandet förr
än vflrcn 190 I enl. ~enast ingångna underrättelser.

" Griflith John har arbetat silsom missionär i Kina sedan 1853.
lIan tillhör London lIJi,sioDssiillskapct.

l1S vens ka Missionen
KommitH~en

Kina".

hemlandet.

O. v. FEILITZEN, J..~ojIlJllCndå·rl..'a}ten-, ordj'lirande.

" K. 13EllGH, doktor, Tmnh.
'" H. DILLNER, kapten, Skellcrte,L
$
K. FRIES, jil. doktor, Stockholm.
o:. A. HYLANDER, pastor, Stockholm.
.,. E. SANDJl Lml, apotekare, J önköping.
* 'V. V,rW)I,\RK, ingeni'h', Hels inghorg.
* Konsultativa ledamöter.

J.

HOUlGREN, sekreterare.
K. G. MAGNUSSON, '-"geniSr, kassaj'()rvaltart,.
G. REUTERCRONA, lojtnant, vice ordf

J.

l

RIN~IAN.

På missionsfältet:
ERlK FOLKE,

jijrestllndare.

AUGUST BERG,

C. F.

BLO~I,

Jinallssekreterare.
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l1:fissionsexpeditl'o1!,'

All P:Jst adresseras till

för influtna medel till "Svenska Mrssionen
under mars månad 1900.
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277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
29 I.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

Kina"
Kr. Ö.

Djnrtorps rotcs arbetsfören. gen. J. E. C., Vimmerby

G. R.

____ ._. . ________________. ______________________

K. E. J, Häga, Lindesberg _______________________ __
Berga Syfören. V . Viugåker gcn. J. S., Högsjö
Kollektmedel
gen. d:o _____ .. __
Sparbössemedd från Vrångö & Styrsö gen. F. L.
2:n8 sparböS30r gen. E. S., JÖllköping ____________ __
I
d:o
gell. d:o _...._________________ ___ _
J - 11
geu. ä:o ___ ___ ---- -------- ..- ___.__
J . S. Angårdsh cs tra gen . d:o ....____ ...._______ ..__
Sparbössor fr. systrarna E-ms söndagss!,ola gen. d:o
Sparbösscmedel fr. Skellefteå gen. H. D. ________ __
Ett tackoffer 1It Herreu fr. K. & J. B. __ ,,______ __
Torstorps missionskrets gen. J. 'V. H. ____________
Från Dof\'erstorps syförening gen. K. B. _________ _
A. de B., Stockhohn _______ ,,_____ ___
__ _______ __
M. von P., Stora Juli) ________ _______________________ .
E. L., Norrköping ______________________ ___ __________ ..
Från Folketorp genom cn fest gen. S. T., KUlllla
A . L, Sollcl'brnnn ____ .. ____________ .. __________ __ _____ _
Onämnd vid bönemötet i Florakvrkan
Af cn arbetare i Nordtjärn gen. 'P. O. Ö. __ ... ____ _
J B., Lind,ji), Lucksta _______ ___ ___ _____ ..__ .... _____ _
?\lissions"änner i Tuna gcn. A. R. __
Stord.lens & Lagmansöns Ör~srören. gen. N.
J.
A. A. S., Hjelteby _________ . __ .: ____________________ __
B., Ö. V crli.nge: . 2:!I.e frie". af Si"ims Land ___
TIll »hungersnoden l 1-...1na' ___________________ _____ _
Nacka mri;. gen. K. S. _____________________ ___ __ __
A., Sala ______________ .. ________ __ _________________ ..__
S. O., d:o ___________ .._.. __________________________ __
A. K., d:o _____ .. _...._____________... _______ .._______ _
Yngli ngarören. Daniel d:o ____________________ .- _______ .
Kollekt 11 K. F. U. K ., Uppsala gcn. H. :M. _____
o

r.

3°4·
3°5·
3 06 .
3°7.
3 08 .
3°9·

A. R.

4°:
S:
10:
/00:
10:
10:

25:
35: 27
128: 21
SO:
20:
10:
25:
10:

r

o

310.
311.
312.
313.
314..
3 l 5.
316.
3 I i.
3 18.
319.
320.
32 I.
322.
323.
324.
325.
326.

Transport kr. I,33i:
Väll ner i Hörsta ge n. P . L., Kumla _______________
12:
Ruts sparbössa, Stockholm gen. E. K. ____ .._______
16:
Gell. J. S., Karlskrona -_________.. ________ .. ____ ___ __
25 :
Sparbö>semedel inom Eksjö stall;; och landsförsamling
25:
gcn. C. G., Eksjö ________ ________ .. _________________
A . P. , Lindesberg __ .. ____ ______ .. _______ .. _______ _____
50:
A . B, Stockholm ______ ___ __________ .. __ " ___________ ___
10:
Från J. K .. Ingatorp g,n. J. T. __..__________ .,,______
20:
C. F. P., SkatluJlgebyn ____ .. _______________ .. ________
20:
~öndagsägg ---- ..-- -. ---------- -------- __
S:
A KinakOlt gen. Fl'll A. K., Linllöping ____ ....___
25:
I S:
E. S.
gen.
d:o
_____ .. ___________ . ___
Sparbö.,semedel fr. sÖlldagsskolbarnen vid Axvall
gen. J O. __________ ___ .... ______________ __ _______ __
8:
Kollekt i Svartorp gen. S. S. ____ .. __ .. __ ....________
S:
K . N., Stockholm _______ ,,_.. _______________________ _
25:
F.. H . • till dc hungrande. ___________________________ _
S:
HeJrberga ungdomsfören. gcn. E. S. ______ .. ________ __
12:
K. M. A.: half1hsbidrag till Agn es Forsbergs underhåll 4°0:
Summa kronor 2,01 i:
Med varmt tack till h varje gifvare.

88

o

o
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-

---- -

27

----__

85

48

48

Frij/dms HerralZom alla land,l T/äJ10Z IIcrrcJl
med gki4/c, kommen zit/ör lwlZS amz'kte med jubel,l
Vcten att l-lcrrcJt är Gud.

'1:

_________ ____ _

~;;: ~.. JC:, E1:~~'~~I=~~~~~-~~:~~~ .._.~~_-_~.:~::::~:_:_~~~:=: ::: .

301.
302.
303.

30, 4 TR.
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Redovisning
N:o"
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.

v ia j'r'irest,f"dare.

10:

S:
2: 20

SO:

3°:
10:
p'

18: 20
S°:
SO:

L. & K. S., Norrköping _____________________ . ______ _
S:
J. H., Skep,ta, BjörnhlDda ___________________________ _
20:
Sparbössemedel från b,unen i Bl'llmmerska söndags
60:
skolan, Stockhoim gen. E. H. __________ .... ____ __
82:
D:o från lärarne i d:o gell. d:o ___ __________ __ _______
2S:
Gcn. A. P., Lindesberg __ "___ _________ ___________ ____
V:1llga missionsförsamI. gCll. E. R. ______ _____________
S0:
E. A.: Frakt för ett paket till Killa _______ .... ______
I:
H. H., Jerstorp ________ . ______________ __ ___ .. _______ ....
3: So
S. i\L L., T1Ingcrda gen. P. E. P ., HvetIanda.... __
25:
Transport kr. 1,337: 88

" Rä'ttelse ,' I redovisningen för fcbr. stod unclcr n:o 2 I 7
g~n . H. R. dito.
Skall "ara: A. B. gen. I J. R. d:o.

Den eku1/Ie?liska missiollärslwlJjercllSfl1 i J'{ew- York
skall öppnas elen 2 I april. Uppställandet af det otnfat
tande programmet har kraft en vidlyftig korrespondens, och
ett ofantligt arbete. Nu är det likväl fiirdigt och utsändt.
Konferensen, som skall h511a sina stora möten i Car
negie Hall, öppnas lördagen den 2 I april Jd. 1/23 e. m.
med ett introduktionsmöte, vid hvilket hedersordföranden,
Förenta staternas förre president Benjamin Harrison,
hå ller inledningstalet och generalkommittens ordfUrande,
pastor Judson Smith, välkomsthälsningen . Harpä svara
representanter för britiska, tyska och australicnska de
legationerna, samt å de närvarande missionärernas vägnar
dr J. Chamberlain, hvarefter generalkommittens rapport
föredrages.
Kl. 8 e. m. hälles en storslagen reception med tal
af Förenta staternas president Mc Kinley samt ombud
för staten och staden N ew-York.
Söndagen d. 22 april predika missionärer och kon
ferensdeltagare i de protestantiska kyrkorna i och omkring
N e\\'-York.
Sedan hällas möten hvarje dag kl. 1/2 10--12, 1/ 2 3
-5 san)t 8-9,45.

Stuckhohn. S"onska Tryckoribohl:;ct J.:klll:lll .lo: en 190J.

