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S I iV I M S L AND. 

Busken, som brann, men icke 
blef förtärd. 

Räddad ur ::':ilflodens vågor upptogs Moses 
vid Faraos hof. Här blef han undervisad i egyp
tiernas visdom och kallad för Faraos dotterson. Så 
fick han en dag bevittna, hurusom en egyptier slog 
ihjäl cn ebre, och full af nitä lsk a n för sina lands
mäns öde tog han genast en blodig hämd på Egyp
tiern. 

Väl hade :\[ose5, till följd af den ställning-han 
innehade, kunnat und gfl allt straff för sitt brott, men 
fruktan grep honom. Han flydde till :Midians land 
på den Sinaitiska l1 alföl1 , »vägrade att kallas Faraos 
dotterson, och ville hellre lida misshandling med 
Guds folk, än till en tid hafva lust i synden.» 

Under sin frivilliga fångenskap i :JIidians land, 
blef han väl upptagen af presten J etro, gift med 
dennes dotter och sysselsatte sig med a tt valla får 
i 40 år. 

l~tan tvifvel tänkte han ofta med vemod på 
sinZ!. förtryckta bröder och undrade, när befrielsens 
timmG för dem skulle slå. Och så var ticlGn inne! 
Gud tänkte på Moses. H an var det af Herren nt
korad e och beredda redskapet. Först måste han 
genom en bild gifva honom en lärdom om hans 
egen svaghet och hemligheten af hans bestående, 
en djup och varaktig lärdom. 

»Och en H errens engel syntes honom uti en 
eldslåga midt utur en törnbuske. Och han såg', att 
busken brann af elden, men busken blef icke för
tärd. » 

»Förbundets Engeb, »enfödde Sonen» uppen
barade sig här för Moses. 

»Busken braUN afelden, men buskcn blcjt'cl':L,/ör
tärd.') 

Hvilken sammanblandning! Det svag'a bred
vid det stZ!.rka, den hungrig'a elden och likväl 
busken oförstörd ! 

Och lIIoses sZ!.de: "J ag vill gå tillbaka och se 
denna stora syn». Men då hördes en röst - Her
rens röst - »K om icke nära bärintili ! Drag dina 
skor af dina fötter I Ty rummet, där du står, är en 
hel ig mark. ,) Med helig vördnad måste l\Ioses 
nalkas H erren , sa.som eng larne skyla sina ansikten 
inför hono m, och med J akob i Betel måste han ut
brista: »Visserligen är Herren på detta rum, och 
jag visste det icke. » 

Så böra ock vi, dtl vi betrakta gudomliga ting, 
nalkas med helig vördnad, taga skorna af vära 
fötter, a tkläc1a oss alla förmiitna invändningar vid 
ting, som äro oss för höga. 

»H errens fruktan är vishetens begynnelse." 
j'--]'z'ad val' 1lZt Izemhgllttell af den SJ'lZ, "&foses 

stig? 
Det, som 1\loses bäst behöfde. Guds kyrka i 

Egypten var likt törnbusken i elden, förföljd, i lågor, 
svag, men Ilerren vor 1Jlz'dt t'blaJld dem, och de 
simile b6z!oras, 

?lIen detta är ock en bild af Kristi församling 

i alla tider - alltid i eld, i nöd, i strid och pröf
ningar. d verlden hafven I tvång ». I verldens 
ögon likt törnbusken, något svagt, uselt, föraktligt, 
som skulle rödjas ur vägen. Ofta har en eld blif
vit upptänd, och dock finnes den kvar och vid lif. 

Så med ebreerna, men »ju mer man betungade 
dem, desto mer förökades de ». Så ock med kyrkan 
i nya testamentet, fåtalig, svag, värnlös. »Och sam
ma dag vardt en stor förföljelse mot församlingen 
i J eru!3alem .. . lIIen de försking rade g ingo n u om
kring och förkunnade evangelii ord. » Apg S. 
Busken blef ej förtärd , dess g renar ej sk adade. Dc 
förföljelser, som under ele tre första årllllnclradena 
öfvergingo elen kristna försam lingen, förmådde ej 
att förtära busken. De, .som antändt e lden, ha fva 
gått a ll verlelens v~ig , men busken står kvar. Se
dermera, då konungar och kejsare böjt sig för Xa
zareen, har församlingen likväl alltid förblifvit »en 
liten hjord », ofta skenbart nedgjord, men dock 
alltid elen segrande. 

Och 52 vi på missionen och de förföljelsens 
stormar densamm a haft att utstå, huru mäJ<tigt uppen
barar sig icke H erren som den starke hj älparen. 
Öfver:Jhdag"askar, J apan och Afrika hafva de vreda 
böljorna slagit och skummet stänkt icke blott för 
några dagar och månader, noj, under flera ål'. 

Har missionen g:,tt under) ]\ej, den har slag it 
ut och blomstrZ!.t som aldrig tillförne. 

Hvaraf kommer då detta sig? Likt Moscs ut
ropa vi: »Jag' vill gå tillbaka och bese denna 
:stora syn!» 

H varaf kommer det sig, att det aldrig fa ttats 
Kristi bekännare, och att alltid en hemlig makt in
satt den ena länken efter den and ra i den g yllene 
kedjan? Svar: 

»Hcr1'C/lS EJ//}"el är uh' låg"an» . 
»Gud är vår tillflykt och starkhet, en hjälp i 

bedröfvelserna väl bepröfvad. » 
Så rasar också förfölj elsens storm i Kina. S tor

men h\'iner, och l' gan brinner, men likt fordom en 
g1tng den buske, 1\[oses såg, skall missionen icke 
varda förtärd. "I.-[r::neJls Ellgd äl' uh' lagmt.» 

Dagar komma och dag ar g·å. Ett nytt år h:tr 
inträut med nya tillfällen att sprida kunskap om 
och arbeta för miss ionen. ?lIå vår tro och vår kärlek 
hålla profvet ! 

»Om dl! ging'e ig'enom vatten, är jag med dig, 
och igenom strömmar, skulle de ej dränka dig. Om 
du g'inge genom eld, skulle d Ll inte svedjas och 
lågan icke bränna dig. Ty jag är H erren, din Gud, 
den helige i Israel, din Frälsare ». Esaias 43 : 2, 3. 

~~issionshemmets if\ vigning. 
"Den 8:e dec. samlades en ska ra missionsvänner 
omkring 80 personer - fr ån Stockholm och 

Sundbyberg till en liten invig nin gsfest på Dufvebol. 
~'Iissionshemm8t, det af Gud gifna hemmet, skulle 
näm!. invigas. 'V id framkomsten bjödos vännerna 
på en kopp kaffe eller te i ö fr e vEtningen, hvilket 
dracks under hjärt1igt samspråk och glädje, »ty 
Gud hade gladt dem mec1 en stor glädje ~ ):i eh. 12: 43. 
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Därefter samlades man i matsalen och de omkring
liggande rummen i nedre våningen till en höne
stund, som inleddes af sekreteraren med några 
bibelord, hvilka alla handlade om Guds tro/astlld 
(5 Mos, i: 9; Jos, 23: q; Ps. 8g: 3. g, 34; 98: 3; 
'Es, 33 : 6; I Kor, l: g; 2 Tess, 3: 3). 

H err A, F rt'sclzits talade sedan om Itv ilcm l' 

Gud med Ps. 9 I: I siisom utgångspunkt. 
:\Iissionär A ltJ(IISt BoS' uppehöll sig "id Guds 

befallning' till Abraham att offra Isak och gjorde 
octgra tillämpningar på missionen ; herr .f. R/milan 
talade 0111 det inre sammanhanget mellan Ps. 121

126, och ordföranden uttalade den önskan, att detta 
missionshem måtte blifva ett bÖJ/{:/IS Item) ettJ rdc71s 
/rOll och ett kddckclls l iC/II ,. hvarifrån rik välsig
nelse måtte utgå till när och tjärran . A fven ett 
par andra bröder yttrade några hjärtliga ord. Hög
tidsstunden, ty en sfidan var det verkligen, afslöts 
med ett bönemöte. 

Om missio!1she mm ets tillkomst bmnacles följan de 
I>e r:i.t tebe. För omkring 2 ~ir sedan i aug. had e en af 
b ri..i de rna i ko mm itlee n kiinr en inre man in g art göra 
någo t, för at t missio ne n skulle fa e tt li tet m issionshem. 
N:irmaste a nled ningen d än ill Y:11' del s tanken p[t hum 
s \'{irt missio närerna haf\'a det , ch't de komma hem och 
ej hafnl. n~lgonstädes att b o oc h ingenting till bosätrning 
oc h de ls behof\-e t af att ffi en plats, cbr ka ndi date r 
ku nde b o. uncler el en ti d d e underginge prö fn ing , Till 
en början \'ill e emelle rtid ifriiga,'ara nde brod er ej fö lja 
maningen utan sö kte slå bort alla tankar p~ ett hem, 
men Herrens kallelse till \'erke t kom slu tligen så besthmcl 
och tyd lig , at t det ej fanns n:'tgon annan ut\-äg än att 
lyda och ha nd la h-hrt e mot h\-ad som \-:uit behag lig t 
för köt t och b lod, Diircfte r lades s:1ken fram för Gud 
i mycken bi..in och å kallan, Efter en lid medde b cles 
d en för en mi s:-;ionsl'än, som uppmu ntrade till \-e rket 
oc h 10h1tcle r , 0 0 0 kr. En annan intresserad es, och han 
Io f\'a de iihen 1,000 kr. l\~lgra lo f\-acl e 5 0 0 kr. hmr, 
oc h an dra lofl 'acle mindre summor, De n första g å fva n 
ko m in elen 12 okt. r 898. 

I hörjan af jan, 1899 gjo rd e Henen följ and e löfte 
sel dyrba rt för sin rjnge tjä na re : "Sd _(äge;- rlcu't1/.) som 
o.·k g ,);" !tvad !ta ll säger. 50111 bereder oelt ver kstä ller rid 
oelt II 21 t/kws "allm lir Herrw: Rop a till m ig , sii ,&'ill 
j ag svara dig och kll1l/?,öra' f ii/, dig stora oe/t förbo,-
g atfe tillg, Imi11m dit ickt: har källt, » D ett:l spd.k rin gde 
dag e fte r dag i hjä rtat, och det \'ar 51 ljl.lfligt att ropa, 
ja, det \'ar omöjligt mt h'tt:l bli, D et \'ar a f G uds .'\nele 
;d gi t\ -e t detta ord, att de t gaf cn , ;'i dan nös t oc h et t 
go d t ho pp , H en e n h ö ll o rd. - H:m SZJanuie; ty fö ljande 
\'ec: ka erhöllos Witen p~1 mell:,n 4 och 5 ,000 kr, till 
hcmmet, och (tiraf hack en \-iil1 iofl',1t 3,000 kr. 

Till i aug. d et ta ~lr hade in kommi t oc h 101\-a t5 iill
sammans 13,000 kr. , och i sa mma lml nad 1Jlef det ifrEt ga
satt at( köpa delta hw; , som \-i chl fi ngo ~1l1\ ' i;;nil1g p:'! 
ge no m en missionsl'iin, Sedan en fackman undersökt 
h uset, so m han fan n \ -:1 m godt och pri. et ej fö r högt, 
sa m mantriidde komm itteen för att heslu ta , huml' itb huset 
,kulle k0 pas eller ej. Der skulle kosta 2 0 , 000 kronor, 
och \i had e endast 13 ,000 kr. för iiudalll, le t. upps tod 
s!i fd uan , o m \'i hade rättig he t att besluta 0,,_ fö r köp , 
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d ,~ ej medel till husets heta la nde fanns, SI', :\ [issionen 
i Kin a har niil111. för princip a tt ej sätta sig i skuld, 
Yi enades om att, om I' i ku nde h:lnclla i tro, I'iin tande, 
att Herren skulle giha de restera nde m edl en till d en 
d ag , d3 huset sku ll e b etalas, tingo ,'i- kö pa d et. t~ncl e r 
r,°l.dplägninge n kiincle l-i oss up pmuntrade a tt lita pet Gud, 
Ha ll hade hulp it oss s:1 mänga gd nger. SS föl lo I'i ned 
p,\ d ra knän och IJ'l. c!o Herren g ii\-a , lwad so m [)ehöf
d es . Intet Ul prop sk'JlIe gi..i ras. ender bi..ine n l-ar 
H erren sä nära , oc h I'i kände oss , fi I'(:derkl'ic k ta. S j 
skil des l-i ~it. Seda n b ri..iderna g~itt , telefo ner:-,de d en 
broder, hos ll\-ilken sammal1l.rädet hö lls, till en 
missio nsdn OCil med dela d e om det beslu t, bröderna 
bttat an gåe nd e husköpet, och er hö ll cH lö ft e om 4,0 0 0 

kr. till h emme t. Hv ilken hä rlig b i..i nhörel ~e ! H,'ilken 
g liiclj e! H,' ilkcl tack ti ll G ud! Den glada nyh ete n skull e 
nam rligt ,'i s meddelas bröderna) men ingcn a f de m hade 
ä nn u hunni t he m fnhl sa mlll rr ntrilclet, och l iden kUndes 
lå ng , inna n d e kunde de ltaga i g bdj en. .~t\-en ii t en 
missions\iin, som up p eh öll s ig i landso rte n, anfö rtrod d es 
saken, do ck ic ke med liP P S~tl att erkilla n:1 go[ för hem
mer, -- ho n haJ e gih it 5:1 rikli ge n t ill missionen flim t, 
art a ll ta nk e där l'J. m[is te \':11'a meslu te n - utan fö r 
a tt glädj a henne, a tt H erre n hul pit sa Ungt. Herren 
miltte d oc k haf,'a malla t henn e att gifva iifl'<.:n rill hem
met, ty \'id sin ztte rko mst til l Siockholm lä mnade hon 
T,000 kr. oc h en hennes slä k ting , som hon intres' erat , 
gal' iifven e n summa till hemmet. Tust \'id denna tid 
kom ock ett bref frCin onä mnd g ii-nue, inneh[illande 
d ess:1 ord: "H erren be\'ak:1r de frommas steg " och 
1, 00 0 kro nor, hvaraf hiilften skulle vara till missio ns
hemmet. - Flera a ndra glada gifvare har H erren upp
vk kt. Han bnner dem alla, Han \'äl sig n e och löne 
de m ! 

De n I 2:te ok tobe r kunde \'i betala he la köpesu mman, 
3 dagar inna n I' j enligt afta l I-OrO plik tiga att göra d et , 
Ahen uppsii.ttn inge n har H e rre n gi i,' it, sil att ,i kunn a 
ej annat ä n öf\- ertli..icla af tac k oc h lof tiil d en trofaste 
Guden. Det har varix rörande a tt se, med !l\'ilken bered
villig he t "[innerna bidragit med 11l'ad de kunnat. De n 
ene har gif\'it ett oc h d en anelra ett annat. ] ö nköpings
dnnerna ha[,'n ' gif\-i t gardiner till h emmet, ,\'Ia riestacls
\'ännerna hafva st icka t täcken, :\Ialmi..i -\"innerna 11 a f\'a 
giil'i t möble r till ett rUIll, oc h vännerna i S tockholm ha 
lEttit sin kä rlek ö f\'erflö c!a. F ö r all t I':lre H e rren prisad ! 
)den en tili d ragclse i salllband m ed uppsättninge n f:'t r ej 
för big{is, ty den är et t så härli g t S,'ar pa b ö n, K om
mitteens ombudsman ha de hestiillt siingkläder, mllga rdiner 
och mö b ler ti ll hemmet, men medel att lJ et,l la dessa bc
sliillningar med fa ttades, Visserli gen \-0 1'0 räkningarna 
iinnu icke komna, m en de kun d e \-Clntas end eTa chgen. 
U nder fle ra dagar hade d e tta kä nts såsom en tung b ö rda 
oc h o fta, ofta framkallat innerl iga lJönerop till H erren, 
a lt han i sin barmhiirtig her vill e ha lla ut och g if\'[!, h\ 'acl 
som i'innu fattad es , s tt ko m en vän fr{in landsorten p!l 
besö k, En dag fdtgade han, huru det g ic k med mjssio ns
hemmet, och han erh ö ll (L! en sammandrage n berät telse, 
h um Herren hul pit. Vid dess slut tog han lipp 5 00 

kronor, so m ha n lämnade för hemmet, och med d essa. 
mede l fö ljde en s&clan ström af välsign else och g Lidj e , 
:l.t t det ic ke kan iJeskri fyas. ,lJ:[ k\'tillen samma dag ko m 
en r:ikn ing pi 340 kr, Med Inad SO lll fö ru t fa nns 
kLllldc allt be ttlas oc h därjämte 4 c1w;sin lii l t~ tobr köpas, 
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lierrt', 1//ill Gud är dit. Jag 'vi!! /Jrisa d/~f, jag l)il! 
loj,j/mga ditt IIIll/I1/., ty dit !tar gjort Itwier, dilla rådslag 
ji"åll fordom äro sannfärdiga oc!t trofasta. 

Utdrag ur bref frål\ D:r 
Ciriffit~ Jo~n.* 

Til! lI~fijvarlla af "The lYor/h el/illa Daily 1\7e1:,.< :> . 

Tvifvclsutan hafva n5gra af de kinesiska kristna af
fall it und er de nUI"arancle bekymmersamma tiderna, men 
jag ha r god anledning va ra fön'i ssacl, a tt m5nga, om icke 
cle fl esta af dessa, stftndaktigt ha fva mots tätt stormen. 
Icke få af dem hafva hellre lidit förlu sten af allt än för
nekat sin tro på Kristus. Till och med bland de odöpta 
proselyterna hafva mil.nga bevisat verkligheten af sin be
kannelse genom att, trots all förfölj else, fasthfdla sin tro. 

Försa mlingen i Kina har genomgått en verklig pröfvo
tid, men jag tror förvi sso, att som en fö ljd af denna för
farliga pröfning I"i skola ffi se en starkare och renare 
församling än förut uppväxa och en fö rsa mling särskildt 
rustad fö r att bära vittnesbörd. Kineserila ha fva betraktat 
de kristna sflsom fega stackare. Det skall bl ifva dem 
sd \rt att göra detta i ljuset af de hiirliga bevis, som de 
ol1l\";inda llU hafl'a gifvit pEI si n fullkomliga uppriktighet 
och storartade hangifvenhet. l\Iissionärer tillfrilgas ofta af 
sina landsmän, om det finnes några I'er kligt omvända i 
Kina. J ag kan ej fa tta, huru denna fraga vidare kan 
upprepas af nflgo n, som gör det m:nstZ1. anspråk på för
stånd och uppriktighet med afseencle pil. de fakta, som 
r0ra missionen i Kina. Vi veta, att hundratals omvända 
hafva hellre utstå tt lidande och död , an de hafva affallit. 
Ja, Kinas kyrka kan idag stä upp ~åSOlll ett vittne inför 
hela varlden , bflcl e den kristna och hedniska, och s;iga: 
~ Mi'!. hiicl a neftcr ingen göra mig bekymmer, ty jag bär pa 
min kropp Herrens J estI milrken ». 

Sekreteraren fö r ett a f de största missio nssiillskapen 
skrifl"er till mig och berättar, att en person nyss I'a rit hos 
honom för att fråga, om det icke I"ore ha ns tanke, att 
de SI"1\ ra förhAll andena i Kina skulle förhindra missions
arbete ts upptagande under en mycket lting tid; och min 
van anmärker, att det verkligen ser ut, som om många 
mii.nnislwr hade elen uppfattningen, a tt regeringen skulle 
komma att förbjuda missionärerna att ft tervända till det 
inre af Kina . N är jag läste detta, fö reföll det mig, som 
om ganska må nga dar hemma höllo pa a tt förlora för
stfllldet. Jag flinnodar, att »de mänga milllniskor », som 
min \"an talar OIll, ä ro kristna och missions\"änn er. Sanno
likt tycka de, a tt offret af nfi gra hundra lif fö r Kristi skull 
ilr ctt fö r stort kraf pa den kristna kyrkan. H vad säga 
de om de tusenta l lif, som jus t nu hafl'a offrats i Syd
A frika fö r I·ir d ro ttning och vårt rike r H vad vore den 
kristna kyrkan i Europa utan sina mzutyrer) Va r (let att 
vanta , att Kinas e"angelise ring skulle kunna full bordas utan 
korset och törnekronan) 

Skola missionärerna ftterupptaga sitt arbete? Natur
ligll"i, skola de :lterup ptaga det, oc h de sko la göra det 
med så litet nppskof som m.)jligt. Jag hoppas, att inom 
en gansb kort tid de fl es ta missionsstationer åter skola 
\"a rZ1. besa tta och arbetet i full gäng. 

Ti llhör l ,ondol1lUissiol1cll och utgick till Kim [855. 

LAND. 

Det finnes icke Ul köpman i Kina, som talar om 
att de nuva ra nde oroligheterna sa nnolikt torde komma 
att förhind ra handelns åt~rupptagand e . T~illk O lll regeringen 
skulle gripa in och förbj uda köpmannen inträde i Kina' 
Den saken är alltför orimlig för att kunna tänkas! Lä t 
mig s[iga dem, som kritisera oss, att vi, missioniirer, icke 
ha fl'a någo n tanke på att draga oss frå n Kina , 
och att de t icke finnes nfigo n regering i vä rlden, som 
skall utestänga oss. 

Att hftlla missioniirerna borta från Kina skulle dess
utom vara att beröfl'a Kina dess b~is ta viinner och att 
lamna dess folk åt synd och fördarf. H I'ad iir viii Kinas 
största behof? Till å t mig a tt besvara denna frflga med 
samma ord , som jag använde i eclra spalter för niira tio år 
sedan. ~Kinas s tora behof i dag är en lefvande religion, 
icke en religion, som miinniskorna kunna förbättra, utan 
en religion, som kan förbättra , fön'andla människorna. 
Kineserna behöfva en himmelsk kraft , som ingjuter nytt 
moraliskt oc h and ligt lif i nationen, en mäktig kraft, so m 
kan förvandla dem i deras innersta varelse, en gudomlig 
inspira tion, som inom dem skapar läno-tan efter helio-he t 
och odödlighet. Med andra ord, hv:d de behöfv: är 
Jesu Kristi e\·ange!ilun. Jag kan icke se någo t hopp för 
Kina annat an i kristendomen. Det finnes icke niigo ll 
kra ft i de religiösa sy~temena i Kina, hvilken kan frambringa 
en helig och sann karaktär. Kina kan icke fortskrida på 
den sanna utvecklingens väg utan att en fullsUndig föriindring 
äger rum i folkets religiösa lif. Det är endast Kristus, 
som kan införa elen kinesiska pänyttföclelscns härliga 
m orgongryn ing, ås tadkomma en ny födelse hos en maktig 
nation till frih et och rättfärdighet och till en ständigt 
ut vidgad civilisation. S m vi missionärer i vårt innersta 
hjärta känna sanningen af detta, hafva vi kommit till 
Kina a tt predika Kristus, för somliga en stötes ten och 
för andra dårskap, men för de kallade Kristus, GudS 
haft och Guds visdom.» 

Jag vill bedja alla missionsarbetare i Kina att för 
IGnas bastas skull fa tta mod. Jag tror fullt och fast, a tt 
ett nytt Kina Sbl 11 uppstä, och att den [;amp, landet nu 
gilr igeno m, endas t är födslosm Hrtan, som fö regår en ny 
födelse. D et förnirliga eld- och bloclsdop, ll\"anned den 
kristna kinesisl,a församlingen nu döpes, skall icke vara 
förgii f,·es. Det nya Kina kommer att blifva olika det 
gamla. Det kOllllller at t törsta efter väs terWndsk veten
skap, västerländska metocler och västerWnclska för bätt
ringar af alla slag. Kejsardöm et kommer såsom aldrig 
fö rr att öppna sig för haildel och civilisMion. Grufvor 
skola upptagas och landet genomsbras af järm':igar och 
lancls,·agar. Och framför allt skola hittills sWngda dö rrar I'iclt 
ö ppnas för evangelium, och folk ets hjartan skol'l I'ara 
mera beredda an nftgonsin att mottaga' sa nningen, . ilSO lll 

den iir i J es us. Vi lefl'a i gr)'ningen till en ny dag, en 
ljusare cbg an Kinas folk nflgollsin sktlcla t. Det har nu 
varit en mörk stund, men den mörkaste stlmdcll föregår 
just dagningen. De n\l\'arande orOligheterna skola Snart 
gå öfver och behofl'e t af mi.>sionärer l>li större Un nftgon
sin. K ina skall snart va ra beredt för de missionerande 
församlingarnas arbete. Men skola vHI fiirsamlingarna i 
hemlandet vara nirdiga för Kina? Detta är just den frftga, 
som oroar mig, cia jag tanker pfl framtide ns Kina. 

J-Iankow 17:de okt. 19°0. 
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Återblick pa 1900. 
Hiindelserna i Kina under sommaren ha gjort det 

gängna äret till det märkligaste året i Kina missionens 
historia. 

Nästan öf\'er hela landet och särskilclt inom värt 
eget distrikt emotsågs \'id arets början framtiden med 
gladt mod. N yarsaftonen och nyftrsdage n var jag sjiilf 
ute på landet och talade Guds ord i en liten församling 
och kom hem vederkvickt och uppmuntrad utaf hvad 
jag sett .• af G uds verk bland de troende. Varmötena 
voro talrikare besökta än n ilgonsin, och församlingarna 
\'isade mera intresse i Guds ord och frågor rörande för
samlingarnes stadgande och tillväxt än för ut. Flera kunde 
vid dessa möten genom dopet upptagas i församlingarna 
an vid någo t föregaende tillfälle. Ja, allt tydde på att 
öknen begynt att blomstra, och att regnskurar af väl
signelse voro pä väg att falla. 

l\Ien stormvinden kolU och bröt ned Herrens plan
tering. »Boxare » hade en tid farit fram emot infödda 
kristna i närgränsande och i vår provins, men vi anade 
ingen verklig fara, dä några af bröderna blefvo llpp
kallade till mandarinerna i "Cin-ch'eng. D essa omtalade 
för bröderna händelserna i Tientsin i kinesisk öfversatt
ning, el. v. s. sa, att kineserna segrat i kriget mot llt
bndingarna. Om nflgra missionärers mord sades intet. 
Vi fingo dock veta, att vi förklarats »fägelfria», och ifriga 
uppmaningar till oss att ofördröjligen afresa läto oss fUr
st5, att mera handt, än mandarinerna ville lilta kOllllna i 
dagen. Sv. 1'1. i Kina hade da på faltet 22 miss ionärer 
(6 barn icke inberäknade). Dessutom arbetade i förening 
med oss j norska och I finsk syster. Att \'i alla oska
dade kommo genom fiendeland till kusten, ar e tt stort 
under, hnlrför vi innerligt .tacka vår Fader i himmelen. 

I slutet af juni utbröt stormen och ferst öf\'er ut
hindingarna i Pao-Ting-fu. Missioniircrna dar mördades 
alla på grymt sätt. Boxarne, som redan sprid t sig till 
omkringliggande trakter, togo delta som signalen, och 
nu jagades och förföljdes utländingarna (missionärerna) 
och d eras \'änner (de kristna och tjänarne) s{\som om 
de varit vilda djur. De katolska missionarerna , som i 
allmänhet voro försedda med vapen och bodde i sam
hällen, omgifna med goda Illurar, förskansade sig därinom 
med sina anhängare. l\I frnga af dem ha kunnat hälla 
stand, tills dess de utländska trupperna kommo med be
befrielsen. De protestantiska missioniirer claremot, SOIll 
ej lyckats ny fr:1 n det af boxarn e besatta omrfl det eller 
gömma sig bland bergen, ha niistan utan undantag fallit 
offer [ör raseriet mot utlandinga rna. Sft har ilertale t af 
llIissionarerna i »Kristna och :\Iissions<lll iansen » (ledare 
A. B. Simpson, K e\\'york), 11\'<lrs distrikt ligger n~rd\'äst 
om Peking, blifvit mördade (man måste ju antaga detta, 
då efter sa lång tids förlopp ingen utaf dem afhörts) 
liksom de få medlemmarna i Svenska l'Iongolmissionen. 
Llngre viistenrt mördades alla Helgelseförbundets missio
närer, då de voro samlade till konferens. D en 2 juli 
mördades de tV;1 missionärerna, tillhörande Kina Inlancl
missionen \C. L M.) i Hsiao-I. Den 9 juli föröfvades 
lIla~"ackerll m o l o lllkrillg 'I- I pr0leSlanli~k<~ (hvmnclc till 

e. L M., Engelska baptistmis . & Pigottska missionen ) 
och JO katolska missioniirer i Tai- ·~en-fu. Den 1 6 juli 

släpades ett Sällskap pa 7 fullvuxn a och ett ba rn (e. I. M. ) 
till Gula floden, en dryg dagsresa fran vElra stationer, 
Hancheng och l-Sh'i, och nedgjordes där. Den 22 juli 
eWdades 8 lulh'uxna missionärer och deras 3 barn llnder 
et t lokalt uppror i provinsen Che-kiang. Den 14 augusti 
skötos 7 missionärer (American Board & e. r. ~II. ) un
der sin flykt fran Fen-Cheo-fu. Den 30 augusti döda
des vara bras te grannar, familjen Ka)', (C. L M.) i K ' ii-u . 
J\'lartyrernas antal var ännu icke fullt. I med let af sep
tember Wllo såsom offer missionärerna i Jo-Jang, Ta-~ing 
och Si-Cheo, 8 personer. Andra ha fIltt gifva sina lif 
uncler flykten mo t kusten, och andra fr ter ha dukat un
der i följd af uts tfrndna lidanden och försakelser. ),Jven 
de infödda histnas lidanden ziro hjartsli ta nde. flera 
hundrata l af dem stft nu bland marty rernas ska ra. 

H vael skola vi nu säga om all t detta) Kara vanne r, 
lElt oss ännu eu tid gifva oss till tals, lägga vår lUun i 
stoftet och bekänna in för Gud var egen oviirdighet till 
de välgärningar, han slösat och slösar pa oss. Lå t oss 
oryggligt hErlla fast \·id ett: "Guds väg är ostrafllig~ Ps. 
18: 3 I. En gäng skola alla hvarför f<'t. sitt härliga S\'ar 
och mi'mgas klagan vändas i jubel och tad;:sägelse. 

S\'enska :\'lissionen i Kina har särskildt anle Inin o' 
att tacka Herren. Ej blott ha missionärel:na rädda t~ 
från förföljaren, utan ii[\-en de infödda kr is tna ha be 
vara ts för mord och brand. Vi kunna tanka oss de 
kristnas glädje och tacksamhet ti ll Glid, dr, de dagligen 
hörde 0 111 vålcIsdaden mot de kristna norrut och huru 
faran k Il) allt n[lnna re, m en så fingo se, hum han 
hejdade fienderna, så a tt siiga pE\ tröskel n till deras egna 
hem. Nftgon bättre jul- och n yfllsgflJ\'a klll1de vi ej ( '1 , 

an underrät te lsen om att vara kri stna dcwte skonats till 
Iif och egendom. D EL en gång fred blir sluten och det 
blir oss möjligt att ~lten'anda, skola vi helt silkert få se 
vfl ra "anner, so m hfrl lit sig till Herren, luttrade och re
nade och mera dugliga i H errens tjallst. 

Vinnes detta, sft ha r j u församlingen all t s k~il al t 
siiga, alt ~ifvcn det gångna åre t varit e tt n ~ldeligt Her
rens år. 

Den 2 ja nuari H)O l. 

L. El". Limler. 

från vårt arbetsdistrikt. 
I det sis ta brefvet eran vår trOgne Chang ChI -I-l ent; 

beriitlades, att det vid dödsstraff var de kristna fö rbjudet 
att meddela sig med utliindingarna. D etta [i r sb let, 
h\'arför vi si lange f;l tt "anta pfl undcrrilttelser frfll1 »ck 
vära". Vi hingtac!e att fä taga del i d eras lida nd en welt 
att fil ny anledning att prisa G ud för hans nElcl uppen
barad blancI cIe trogna. Men vi ha Wngc s\'a[vat i oknn
nig het om de kristn<ls öden. 

Till j ulen har åter ett bref hitkoJllmit fra n C hang 
adresserad t till Folke, Blom och mig (de manliga missio
nä rer, som senast arbetat i Shansi-dislrik tet) . Va l mfl z'i 
tacka Herren för hans godhet m, t 05S, \'i S01l1 har i lugn 
o ch ro (tHt nj uta uf julens alla v~lsi&n c l sc rJ u nder d e t 

våra bröder och systrar därute för sin tros skull nu, som 
vi se af brefvet, st ~l ansikte m o l ansikte med hllngers
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döden, Gifvc Hcrren oss villiga bj:trtan att arven gör", 
hvac! vi kunna fö r a tt hjalpa »de heliga~ i Kina. 

Chang bor annu med sin fa miij i Singan-fu och 
synes ej där lida nagon förföljelse elle r \'ara utsatt för 
nagra svårigheter, tro ts det kejserliga hof\'e ts närvaro i 
staden, 

Af brefvet framgil l', att boxarnas förföljelser cmot de 
kristna i Shansi och Shensi nu lagt sig, och a tt d e fl esta, 
SUIll fl y tt, flter kunna begi fvZl sig till sin hcmtrakt. I1 I en 
eftersom 2innu icke, dEL breh'et skrefs [elen 19 sep t. 1<) 0 0), 

nflgot regn kommit, ri'tder hungersnöd, h\' ilket alltid 2ir 
n§got, som håller sinnena i oro , Många ha, sedan stor
men gEltt öfver, befunnit sig a lldeles utblut tade och hus
\'ilb, sedan deras hcm plund rats och neclbrii nts, De 
tro cnde se sig ingen utviig - »clc, som ej dö för boxar
nes hand, måste dö af hunger och kö l c[" , 

Angående vflrt eget missionscl is trikt har det försko
nats frfLn boxarnes hä rjningar, s5. att intct bus necl briints 
()ch ingcn kristen dödats. 

Boxarehorderna sy nas ej ha kommit Hingre söderut 2in 
till Ping-Iang-fu, 3 dagsresor norr om D in-ch 'eng. iUen 
andra röfvare och tjuf\'ar ha plundrat missionssta tionerna 

"'in-ch' eng, Hai-Cheo och I-Sh 'i pfl allt, hvad so m 
fanns d~ir (således iiro missioncns fas tighcter i Cin-ch' eng 
och T'ong-Cheo-fu ej förstö rda), A,tt de kristna utstått 
myck en förskrackelse är naturligt, liksom at t dc förWlj as 
af sina egna fi entliga grannar. Så skrif\'e r Chang', at t 
han ej [(jrs åten'anda till sin ni cl erneby, emedan man 
cWr ford rar, att han nu skall tillbedja afgudarna och af
s~iga sig elen kristna tron, I anna t fa ll ho tas han med 
bijter och med att tvingas att bekosta teaterföres t;illnin· 
gar o, d, 

F ölja vi nu Changs berättelse om förföljelserna i de 
engelska och amerilanska missionsclistrikten norr om 
'Cin-ch 'eng, se vi, att fienderna cUl' farit fram m ed mord 
och brand mo t d e kristna, I K'ii-u (blo tt 2 dagsresor 
fd m 0 in- ch' eng) ti llfit ngatogs hr Kay med hustru och et t 
b;ll'll af röfvare, som tagit sig' namne t boxarc för att få 
frihet att fara fram så m\"Cket \'ilclare, lUr Ka}', som 
nytt till en grotta pfl lanclc t, erbjijd 1000 tael i lösen 
fö r sitt och dc sinas lif. (De mördades den 30 aug" 
möjligen därför att de cj kundc anskaffa pcnningarna,) 
Hr i\IcKie och 2 fröknar, som höllos dolda hos kristna, 
ra clcl"cles, I Pillg-.laJlgjlt ned brandes missionssta tionen 
och utplundrades doktor \\'ilson5 apotck och sjukhus, 
D oktorn med familj var bland martyrerna i Taj-lien-fu, 
D e öfriga mISSIonärerna i ring-lang och I-Iung-Tung 
bleh'o raddade, Llltleys förl oradc dock 2 barn pil grund 
af umbäranden och mödor under resa n, Det va r detta 
saliskap, som Chang och Ch'iao undsat te, då d e utblot
tade res te igenom I-ShL 

D e kristna i Ping-Iang-distriktet ha få tt lida myckct. 
D e, som Eltt sina hus helt ell cr d elvis neclbrilnda, :iro 
'L; ~lng-Hue i, (flickskolans Wrare), Li-Kin-Fll, (doktorns 
gästemo ttagare), Song-Fang (pastor), Lill-Lill-r'i Tu, Tien
Kin-Shan, I familjen Kias by ha 5 hem ned bränts till 
grunden. I byn Lu-K·'ii ha Kia- l\ Iao-Shellgs oc h Tua n
K gcn Saos hem ned brants, I K'll-Shae har Ren-Ch'eng
I-Isio, (den gudfruktige skoWiraren och församlings;ilds te) 
fätt s itt ll em nedbrä ndt och själf måst fly till en ukiind 
ort. Dessutom ha hus brants för F eng-0 , R e n-:\bo-ua, 
Han-Kill-Hlla m. fl, Flera ha fMt lida »intill blods»: 
Chang-Hlla är dödad; i Tien-Kia~H o har af P eh-Tro-s'i's 

familj, han sj ilif, hustru och 2 barn clödah :i amt hClll

met briints ; i byn Iang-Shre-Chuang har Iang- U en-Huang 
med hustru blir,i t innebrand i sitt hem, I Si- l\Ii har 
Cang-Tsi- l\ Iings moder och dotter d ödats och huset ned
bränts, Liu-K'uai bar kastat sig i b runncn ' och dnlllk
nat. I K'i Kia Chuang: ha fem hem ned bränts och 5 
persone r dödats, I Tuan-tsucn ha fem hem brän ts och 
4 personer dödats, I byn T ong-I har fru Li kas ta t sig 
i Fen-f1ocle n och drunknat. I K'iao -tsuen har Kia-Sllan- ~ 'i 

blifvit dödad jämte 3 med lemmar af familjen 1..'ang
Hsio-H uei. 

Dfl detta distrikt ligger sfl nara vftrt egc t, bnna vi 
persuniigen fl ere af de har upprii knade kristna, Stor nlid 
råder b land de öfverlef\'ande i det ta distrikt. Cha ng 
skrif\'er, att han s;inclt min trognc pZtlitlige e\'angelist, 
Chiao och bokförsaIj a ren Ts'ao till D in-ch 'cng för att 
ctir taga 200 tael af d et silfver, som F olke och Blom 
före sin afresa neclgrafcle i vårt hus i D in-ch'eng, D e 
skulle därmcd begif\'a sig till Ping-lang för att bispringa 
de kristna cbr. 

Längre norrut ligger missionsstationen l'.ll!llg-TIt1lg, 
i h\'ars dist rikt elen för nf,gra år sedan a fli cl ll e pastor 
Hsi hade sin \'erksamhet. 20 familjer ha har blifvi t ut
plundrade och öfv er 10 dö dade . I1 Iissionarema iiro 
räddade, De tv,'1. missionarerna frå n anexet .lo-.lallg äro 
darcmot blanc! marty rerna, Den ene. Barrat, dog af 
sjukdom och umbärandcn i byn T'ang-Cll'eng, Den a11

clres namn är l,Voodroff'e, Doktor H c\\'ett, som är riicl
dad, gömdes af mandarinen, Vasterut från dcssa sta
tio ner ligger Ta-;Yillg. H~1r mördades systrarna N athan 
på ett grymt sätt. Den gamle aktade pastor Cha ng 
t\'angs att erl 2igga 100,000 cash i böter samt att anordna 
teater och att tillbedja a fgudarna. Mer an 10 kr istna 
mflstc följa mission~irerna i döden, 

Missionärerna i Si- ellco, norr om Ta-~ing, I-Ir Peat 
med familj samt 2 k\'inliga medarbetare mördadcs i pas
set vid K ie-k'ou, cEI. de voro pil v~ig til l kusten och rc
dan kommit ut ur det farligastc distriktet. _-\tt mission ii
rerna i .l7'siao-.l mördats känna vi till förut. :\lla dessa 
stationer höra ti ll China Inlands missionen. 

Amerikanska missionens station FCJl- CIICO-jit, ej lå ngt 
norrut från Hsiao-I, plundrades såsom de förutnämnda, 
och missioniirerna mördades ah"en hilL P å samma satt 
gick det missionar Ögren (från Jönköping) och !tans sta
tion .lullg-.!Villg- CJICO (Fru Ögren och barnet iiro räd 
dade), 

Af Changs bref framgilr vidare, at t sli dra och mcl
lersta delarna af pro vinsen Shensi ej \·<trit hcmsökta af 
boxare ell er a ndra orostifta re. I n'orra delen i staden 
G-Lin-fu ha dock boxare haft fotfäste men äro nu sking
racle. Chang har förut meddela t, at t flera kris tna lid it 
martyrdöden i norra Shensi , och att andra löss!apptcs, 
scdan dc märkts med ett djupt ko rs i pannan. Efter
som ChanQ' ba r kunnat af,anda telegra lt1 till Hanko\\', 
syn es det, ~so m Ol!l det str~illga fi"; rbud~ t mot meddclan
den med utlandingarna ej bngrc vore giillallde, och det 
iir därför a tt hoppas, a tt \'i snart f:l mcra och noggralll~a, 
underrattelser. 

»Gucls väg ~ir ostrafflig» Ps. 18: 3 r. 
Eder 

L, .l:l. Linder. 
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Bref. 

Shallghai 
elen 23 no \·. 19 °0. 

.\lskadc missio ns\'änncr! 

l dag har j::tg' just ej mycket att rapportera . Si
tuationen har ga nska litet fö rilndrats under de tre sista 
\·cc:korna. H ofvet fortfarande i Sigan _. trotsande viirl
elens Wrenade armcer. Kejsarinnan tycks ej tro, att de 
hitta \'agen till Sigan . J us t i dag [lter rykten att en 
stark arml,kar ska ll Mver H anko \\' sii ndas mot no rr till 
Sigan [(il' att ha lla rafst med den mörclareliga, som man 
ännu måste bi la Kinas regering, och som utsänder si na 
»kej serliga» ed ikt rundt omkring i land et och fo rdrar 
lydnad. utsikterna till snar lösning 1iro murkare an na, 
gonsin. T ank om det nu ocksa blir krig i J angtse-da len. 

H vilken förman att \.j fa bedja till all vä rldens Gud 
och på detta satt deltaga i den ;,kinesiska fragans. lös
ning. 

Vi äro f. n. 14 personer i hemmet, all a lyckliga 
och glada. C' tom sina ensk ilda studier läsa \'a ra systrar 
fö r en kinesisk Iarare. En glad nyhe t förkunnade tele 
g 'a fen i förgar - 5 missioniirer ännu le[vande i T ai- lien-fu 
(hufv udstad i Shansi) och på väg till kusten. Bland dem 
iiro tva e) s\'enskar, h vi lka vet man än nu ej. Den Wrra 
massmördaren, guvernören Yii-::\sien, som redan bragt 
mer ~in 100 europeer om lif\'e t endast i elenna provins, 
har mt t afsked och ersatts af allnan person, som synes 
bätt re. Kär skola \'i 1ft anträda resan dit åter) Bedj en, 
att H erren påskyndar den dagen. 

C'pproret i södra Kina synes nu \'a ra ku fvadt. Se
dan fe m af de högsta ämbetsmannen i pro\'insen Chih -Ii 
- dari b land tiIlWrorc1nac1e \'ice konungen Ting-iong 
stått infö r kr ig;;rätt i provinsens hufnldstacl Pao -ting- fu, 
anklagade fu r ans tiftande af mord på mis~ionärer, blefvo 
de samtliga fu r t\'å \'eckor sedan dömda ti ll d öden och 
skj utna. 

D å mft nga ancl ra uppror med mord i Kina un der 
de si:;ta 25 firen i l ikhet med Boxareupproret just haft 
dc hijgre iimbetsmiinn en till upphofsmän, har cle't mycket 
sä l la~l hanclt, so m nu ske tt, att just de skyldige fått lida 
straf1et. Vanligen ha f\'a tigga re e ller brottslinga r utpekats 
som d e skyldige, eller, hvilket ej iir o \'anl igt, mot en 
summa penningar till si na efterlefvande själfvilligt sbppt 
till sina huf\'llden flt bödlarna. 

Vi kunna . nu spänt, huru svaren börja komma ra 
de mtlltoner bl'lllllande böner, som uppsänclts för det ta 
arma land under de snart 100 a r, so m ett ren t evan
gelium ciar predikats. Vi tro, att ett nytt och reforme
radt Kina ska ll up pstå ur d etta kaos. r.I fl tte elen tiden 
snart "'Ha fur handen! Om den H e lige _-\nele mr lara 
oss att bedja i enlighe t Jlled Guds vilja, sft inträda vi 
liksom i Guds hemliga råtlskammare och fil \'ara med 
att bestämma natione rnas öden. 

HjLirtlig hälsning fran min kara hustru och örriga 
syskon. 

Eder striclen C. H 7)'äder. 
:;: 

Utdrag 
lir ensk ild t bref af den 30 Okt. fran :\[aria Pettersson. 

Frftn dlra egna församlingsmed lemmar i H onan 
haf\'a vi intet hört, men s. ste~ Sigrid Engström skall 
sakerligen blifva glad att höra ifrå n den evangelist, som 
eskorterade oss en bit af vägen och seclan på min mul 
asna lyckades unc.lkomma röfva rna . 

H an shef mycket rurancle om huru han pil afstand 
sett en skymt a f Mr Shearer, som du \·et. att alla kine
serna voro sEt fästade vid. Emellertid blef han förbj uden 
att ta la \'id Illiss ion~i rerna, och »da gr[i t jag bitter!:>, skrif
ver han . Bland annat i sitt bref omtalar han. huru de 
troende blefvo sammanlänkade med sta rka tfl<' 'och förda 
ett s tycke väg. P latsen, hvare5t de skulle afrä tt<~s , var reclan 
utsedd, och nu gingo de ifrigt bedjande ti ll H erren, att 
han ma tte gifva dem styrka i frestelsens st und. De voro 
ti !lbjudna befrielse och beskydd frEm mandarinen, om d e 
bara ville afsäga sin tro. Alla s\'arade nej, och nu åter
st? d bara att dö, men huru öfv erraskade blefvo de ej, 
da deras budla r stannade pä halfva vagen, lösc:jorcle dem 
ifran deras bojo r och ätcrgaf dem frih eten. ~ T ackand e 
Gud Men 'ände de nu till sina hem och samlas fo rtfa 
rande till bön, men de undvika att sjunga . H vad de 
ägde af värde blef allt fiendernas byte. 

!\Iissionar SttUha1ll1l/ar med fru hafva lyck ligt a ter
vii ndt till h emlande t. Till vftr s tora gladje är den fiin'e 
aterställ d från elen svara sjukdom, som föran ledde hans 
hemresa . 

l\fissionil r Folke, som tillrädcles af liikare att resa 
till Ka lifornien fö r Mervin na nde af sin halsa, har redan 
blih'it mycket bättre. H ans nen'er ti ro dock angripna 
e/:er. d en genomga ngna sjukdomen, och \·i bedja om 
1ll1SSLOnS\'ännernas förböner för honom. att han snart 
matte bli fva fullt åters tälld . ' 

Till missionens ombud och vänner. 
Vi skulle stanna i stor tacksam hetsskuld till eeler 

Lire J.neclarbetare oc h \'ä nn er, om l kunden hj ii lpa os~ 
att spnda de nyutkomna böckerna Flykten eller »För Glid 
är illg'e1tthlg omöjlig'/» af S. E--m och '-Bär missionen 
skuld till fö~vecklingarna i Kina"? af _'\ugust Berg. Afven 
senare halfarsl1aftet af "Sinims La nd», som innehå lle r 
redog~ rel ser för förföljelsern a i K ina, lämpar sig för 
spndnmg och priset är ju mycket billigt. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under December manad 1900. 
Kr. Ö. 
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J o S I i'l I iV S L A 1'·l D. 

j-l ungersnäd 

Ater och åter inQ-{i underr~itteber om att en 
förfärlig hungersnöd rClder i provinserna Shan s i, 
Shensi och E-lonan i norra Kina . l< edan i slu te t a f 
1899 meddelade bröderna 17io;/1 och Fol/"'I', a tt hu ng
ersnöd stod för dörren i dessa t rakter. I It':"shk ör
<ien var totalt förstörd g'enom torka, och den jord, 
hvarpå sen vårsäd och hijsts ~icl skördades , k unde ej 
upplöjas och besås. r oiket hade in tet a t t ftl la ti li 
baka på. Sädesprisen stega fc)t färligt, och m ycke il 
oro didde i sinnena. 

Dessa alh'arsamma nw cld elil J1clen an :S2tg- k () !11' 
mitteen sig ej böra unclanhålla mi,;s ion s \'~inn em ~l utan 
faste deras uppmärksamhet d iirp[i. g enom ett upprop, 
infördt i MarS!111nJret af Sinims L a nd för 19 0 0 , hvi l
ket likväl ej vann den genkla ng', m a n kunn~t t hop 
pas. _ . Torkan fortfor och hungersnöden antog' e 11 
alltmer hotande karaktär och väckt e förtvifb .n m ång 
enstädes. O ckså våra missionärer kände s ig' dju p t 
betryckta öfv'er ställning'en bland fo lket och uppsatte 
vid sin årskonferens i 'Cin-ch'eng' i juni 19 0 0 ett upp
rop till de troende i v årt land att lä mn a m e del, för 
att nöden bland de hungrande i någ'on m a ll måt te 
kunna lindras ; när detta upprop i sept. k.om k0111

mitte.en lilihanda, voro förh ~tllandeml i Kina s:ldana, 
att man ej visste, om det f l1 nne s n{'tg o!1 miij lig bcct 
att få medlen fortsk affade fdln ku s'Ce n till de af 
hung'ersnöden be msökta traktenla, 11\'aclcli l cle:-:s offe nt 
liggöranck~ må.ste uppskjutas. till dess sådan utsikt 
vore för handen. K u hafva vi genom bref fr ån br. 
Tjäder hört det vara mening'en, att en undsältniwrs
expedition på. våre n skall 'afgå från Shang-hai till 
de kristna i Shansi, och anse vi P ~l grund cfära f, a tt 
något skymt 'amt m~s,e göras till nödens lindrand e 
bland de troemIe på vårt miss ion sfa lt, som li ,o-ger i 
själfy'a centrum af de hemsökta trakterna. Denna 
sak ligger ock, så.som ju är naturligt, så tungt på 
våra ute- och he mmavarande missionärers h j:irtan. 

Det oh'an nämnda u ppropet fr i111 mission~rerna 
till missionens vänner följer här: 

Hungersnöd i Kina. 

Alllscc!an förra ar t:l ha r l1 ord0s lra J;:: i 11 a hem.<;iJ kh 
~lf mycket sd .r torLl, s,l a tt sto r n. omr:lcle ll he teLs ,l f a Ll 
\'ars,1111 hungersnöd. S körd en slog fe.:! k 1. (1e fö rra h,jslt: n 
och denna nlr, h y,utill ;i f\' cn kll l1lm C1', :\1I. inge :1 ,,,1d c! 
kunnat ;iga nlm nu, s,l an ej he lle r n j ~ t:l hös t niIgoll 
skörd ilr att dma. H" il e ej ett p,n flireg)ende ~l r \'I.r it 
ova nligt gifvandc, sk ul le li ibtJ ncl el red ,\Il nu \',Hi t [ ii)'

filrligt, ty frakterna st;Ula sig s[l hiig:l, ,t tt ~i f\'(:;n om si:,] 
funnes at l tillg,,! pJ annal h:\ 11, ett " [Hand ,11 10 ,'t 20 
S\·. mil skulle göra d et o möj ligt fö r de fat l i[;a a rt för
skaffa sig det nöd\';indig[l . .\k n lHl ti nn es l',t hI1l1,Jr ," al s 
mil ingen spannm,1! at l e:-;por(era , ;iCven Om l) ~l. \ isS ,) 
·pl:lt~er nog finn es fö r ]f)k :-:l1be }1 o( o (, h r1:i rfö r ~ ller ~ L ! r 

föga annat iin em ig ratio n, tigger i elle r rijfr cri [ ijr de 
o!lel1l('(1bde. Annars skingr 'ls L1llliljerna, hustr ur Gch 

k an <Uj ,l ': , .-." su m te )1' n '\g1'a ,ir seda n. (H d Cil ena fo' 
LU1 e r!:::)' d en ,~lllllr ,l a f u ng') k , 'j ll no r k.ulll i1dn norr, 
(I ch d essa :lro .i l: g b d ,1 att el uh ikt till Il ;irg niilg. Se
(lre l1 , d a folk hö rj:lr dö 8.f hu ng er, l 'l p man ga till sj;il f 
1l 1or rl och m() rd 1' :1 "i.n,) anhö riga s:l so m befr ia re fdn 
d :inde: : t'lhLt \ a [;\1\ ,tf (letLl. k t r eda n intr;itf al. .\J 
förl\-ifh n ldi m:i llnL"Lur n,l efl t rh:l nd fö n 'ild :H1 e och d r if
\:iS till k,ll1 nihrlli" lri : d el l1H)i' (Ll, e j b ,12Te fe;r aU ue ;; ]l ~1l' ,l 

!)(I'r ct hhn ti c Ut :l l1 ( j r all u P l'ckili~) " i~'. Cf;-t:t Ii f, kan "ke 
iih cn 'Itt s:i lja t il i ~tn dra . .~ : adai1t \ ar \':l lll ig( under den 
stOLl hungeF nöden rör tjugo ar ,-; edan, h\ilk cn :innu med 
,, ;n:1 Lh Ol' ;;1' i !'1' iokt minne. - Oill I-Ten en n:i.sta höst 
ger reg n , ~<l :,ll "a el I! d~\ b ,n ske, :ir det ,i ll hu pp , a i t 
n(jdl n ej :--: kall ~l jg :l tjil s .~-u i an y ~ re r ! i ghe t ;. rnc n de t anl1a 
rau ig ~l c![lg liin,lI' fo lket och afs kcda cl e tj;ina re [ :1 i all a 
b:i nd elser en \ i nk r, "o m IJlir mi nn es', ;ird fö r d cm, som 
iji\' tTlef\' ~) d en . O<i k,,:rhet (' Ll til l Iii och cgenclum bli r 
CW L (j c h a lit C \ ~l l1 geli '<l l i ()il '<ll' I)etc h Ll n.d de t hungrande 
ful kcl l'] i1' oJn (ijl igl , <l\ i,b \ i ej ' ,lnllid igt kunna göra 
naga t ct ll lind ra nii den. ,\ t' I'cn de fa a ig :1. kr i, tna to rde 
kom ma an I>e hö[\'a ma nge n han d r;ickn.i ng, men Il\,uifd n 
1':1 medel ti ll allt d el ta : - O m du , b .re Lis,uc, \ il l 
\ ',Ha cn af H erre ns skcl ff:uc j d ettn fall , ;; il gir af d itt 
ii i\ crt1öd e ll:: r dill lclll igc10lU m ed glade hj;ln~l l 

Enligt ll p pdL1g a r mi. ·sion"k o nferenscll i ~C j n-ch'cll g , 
Shnn si, K ina , i ju ni l 'JOO. 

F nl,; F olke. Carl Blom. 
ord f. sekr. 

Sedan ofvanstående upprop affattacles har ställ 
n ingen i Kina mycket förändrats och fijr värrats. Det 
finnes ej längre något hopp, att nöden skall kunna 
förekommas, ty dels bade, enlig,t d e se naste under
rät.te lserna cUirifrån, ännu li:l ngt fra m pEl hösten int e t 
r egn fallit, och dels hafva missionärerna, som genom 
utdelande af penningar och "äd kunnat tindrel den
samma, nästan utan undantag mördats ell er förc1rifvits. 
Också b erättas det i bref fd n evang elisten han g 
och mission2ir Mc Kie, som \,istas i l'i ng-Iang'-fu, att 
tillståndet redan är oh vg'glig't, [>,1 \'i:;sa plat ser I;;r 
till och mecl människ()ol~C)t t harva vari t utbjllCl e t till 
sa lu. Kines iska reg'erincren söker ju att o'enom ut
delande af spannm'ttl \' iJ städerna bekämpa nöden, 
m en de mest behöfva nd e ..- de kristna -- få Säker
ligen ingen dd däraf. Des~a haf\'it un de r boxarnes 
skräckreuering fatt sina hem och äo'odelar förs tö rda 
eller plun~i ra de, och -- cnI. m:r ::-Ic Ki~'s bref - om de 
nu söka hj älp, mötaS de blott af h ?J. n och for akt för 
sin lit tin uUändinQ'arnes Gud. 

,som de kri st~cl syn as lida m83t, k ommit de 

inflytande me dlen att i fli i'sta hand användas att göra 

g oc!t mot dem, Som höra tron till, men seda n i mAn 

af tillg;ll1g äh'en för hedning arn e. - Vi v ilja upp

m21.l1<1 alla Guds ba rn att för Kristi kärleks skull 

flj rsa!:a nfl~'ct, en njutning', e tt n öje. ja, till och med 
n ftgot af det, som r äknats Som bebof, fö r att bist å 
dessa. s å hårclt prufvacle trossysko n. Dock bör ej 
dett a 1 någon mån få inverka p il b idragen till elen all 
männa missionsverksamheten, tv b ehoh·en för denna 
~i,ro minst lika stora som vanligt och blifva större, 
när fält e t skall återbesättas. 

Kommitteen {ij" "Svenska missionen i Kina". 
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l I 

fvJissionsarbetets fröjder. :;: 

J ag önskar en stund i eftermiddCl,g tJla om dc 
underba ra fröjclerna i missionsarbetet. "\-i haL'a i 
dessa dagar icke r inga orsak till - skall jag s~lga 
det) - ~lng"lan för våra kära vilnn er i Kina. Jag' 
har därför med afsikt valt d ett:c 2lmne , eLl jag tror, 
a t t det är just det, h\'araf vtlra hjä rta n borde \'ara 
upptag na . J ag länker på honom, " ln'ilke n , for den 
glädje, som fö relåg honom, led k or se t och aktade 
icke smillek. » 

Först, In'ilken underba r frijjd medföljer icke 
fullkomligt öfverlämnanue ~ t, fullkomlig lydnad fö r 
Guds vilja och af;ikter. V i haf\'a ju alla e rfarit 
nå,;ot hära f i våra lif, Gud vare lof, så väl har 
hemma som i Kina. :'Ilen det k ommer e n unde r
b a r fröjd, di\. vi hafva gjorts villiga att till och med 
resa till Kina fö r J esLl skull. J< g brukade förr säga : 
»0 Herre ! J ag är vill io' a tt g'el hvart som h els t i 
hel a \'ärlden, m en icke till Kina. L :lt det icke 
blif\'a Kina !" J Clg tror, det finnes m än nis ].;:or , som 
säga så än nu. :\[el1 när \'i haf\'Cl gjorts villiga att 
för Jesu skull resa just till Kina med vå r själ i \' å r 
hand, och, när hemmet h a r lä mnats och "Ha gamla 
band brutits och vi fö rnimma, hvael det vii! säo'a 
att hafva inträdt i detta tjäna nck lif för Kina o~h 
för J esus, då kommer till oss e n dju p fröjd, lju tlig, 
och unde rbar, hvilken j Jg för min del a ldrig- \'isste 
af, meda n jag va r har he mma . Det var for mer ;:,. 
än tolE år seda n, som jRg stod pEl fa rtygets d äck, 
medan \'i b ele ut frfLn );"eClpe ls naturskön :l hamn , 
första gflllgen jag lämnade EuropCl och hemmet. 
M ed an jClg stod d ä r, ' läs te ja;;' n~lgra bref, S m j llst 
kommit mig till ha nda i );"eape l, d e fOr:;ta brcfv Il 

hemifrån . J ag ha r a ldrih' kunnat glömma detta 
ögo nb lick, fastan det nu ä r m era än tol f år sed an. 
J ag k a n ännu se, huru den sk öna stranden försvann 
bakom e n slöja af tårar, då j ag läste mina föräldrars 
ord i deras första bref, sedan j ag' lämn at hemmet. 
D å hC)rcle j ag plötsligen helt tydligt en sjömans 
rijs t från fö re n af fartyget. H an talacle till k a pte
nen, som stod på kommandobryggan, och han ro
pade öfver den mellanlig'rra nde d elen a f fart)TO'et· _ 00 	 l:> • 

»Allt k lart nu! Allt kl art! o, .Tag förmodar h:1.I1 menade, 
att all~aret \'~lr Iyftadt e ller n ~lgot dylikt, men jHg 
k a n ej b esknh-a, hur dessa, ord '-enlJ'ödo i mitt , 	 l:> 

hJä rta , och huru j ag lyfte mina ög'on m o t den klara 
hi~l1melen, seende efte r E uropa,; bortom det dj up
b Ia vattnet försvinm.nde kust, och me d en kii!1s b 
a f unc1 erb :l r fröjd sade till min J eSllS; ~ Allt k hlr t 
nu. I-J erre! Allt klart! » U nge mjn och 1\:.\'il111or, 
och I m ödor och fäder, som gifven eder b.:1fll! J ag 
önskar ~äga eder, att I aldrig skolen orf,u'a den 
djupaste af a lla fröjder, förrän I hafv'en lämna t allt 
för Jesus och g ifvit a llt till Jesus, \'ändt ryggen 
m ot allt annat för a tt hafva endast ho no m. m e n då 
skolen I börja fö rnimma den fr öjd, som han k a n 
gif\'a. 

För att 'j draga ut P~l tidcn vill j :lg nu tala 
o m 	 (l p-n Ilnderbara fröjden af att vara där man S,I, 

.'. L'r <'tt iörcdrng " i mr., G. T'H'IM. h ,lIk-t ,' j,J K in'l I uln nd 
1l1is .:.;j cal (·I1~ tll"Sn1(.itl' , ll~ :tj" r 0 0. ~ , 

\'äl bellö fves. John 'Yl. esley sade till e n Ul1O' man 
b etrilffande dennes lifsuppg'ift: »U nge m a n"" o'å eJ' 

· l 	 ' l:>
(1lt, (ar du b elIöfves, ty du behöf\'cs öfverallt, utan 
gå dit, dJ.r du behö[vcs m esL> Då vi k omma lånO't 
b ort ti ll det inre af Kin a och se omkrin.r oss mil
liorier människor, till h vilka Yi äro de ~nda bud
b ara rne o m kors et, d it förs tå \'i, alt vi äro där

' 	 ' 1ware,st V1 mes t behöfvas . Det är e n underbar fröjd, 
SJm kommer med detta mcd \'etande. Kasten en 
b!ick på Kinas I~arta! Sen pl den atlägsna pro

r
\:1I150n !,aon~uh ttll :xempcl med dess 9 a JO mil
l IO n er II1\'anare. ,VI hafva 5 små fö rsa mlingar i 
denna stora provllls och 76 kris tn a. Under förra 
åre.t 	 döptes ,2" där, endast 22, 0, tänk n pil. be
hot ve n där! Iiinken på huru de bchöfva edra böner! 
Tänken på huru \'äI edra lif, I mlln och kvinnor, be
hö f\'~s där ,att förii~1dra allt detta l - S en å ter på 
pr0 \'1I1S e n 'l lll1i1<.Ll1 I sych'äst. Där nere bland I [ 

:'t l2 millioner män niskor, hafn! vi endast ' sm å 
försa mlin gar, endast 3, och där finn~s blott 10 k~istna. 
Det 	blir ic l~e e n på hvarj o million inv5nare, och där 
förrättades int e t dop förra tl r e t. Dyra kristna vän
ner, 	 Unken pil. behoCvcn i YL!n na n ch huru den 
trog l1 a lilla skaran a f hängifna miss ionärer,som arbetar 
där. 	 behöf\'cr edra bÖl1er; hur väl de behöfva fö r
~.tärkningar; hur \'il! dc behöfva nya, unga häng'ifna 
ll f därnere bland den stora massa n af hedniskt mör
k.er. 	 Tänk e n på det ! !:ritg'en Gud, om hCln icke 
\'tll 	 a nvänc1 a ' dra lif för att åstCl dkol11ma en för
~ l nclrinl,5' i des. a förhållande n. 

Pil, detta sätt k unde Yi fortsä tta från den ena 
pro\'insen 1ill elen andra. Sen blott på den när
grilIls<nclc pr ovinsen K uei, cheo: D ä r finlles e tt in
viw areantal :lf c) million r och endast 4 små för
sam lill ~'ar, I på Il\'arannan mill ion människor, Gud 
\'are l , ck, ditl' fö rekom mo några dop förra året, och 
de t fild1es nu ii ' kristna där, m en huru få de ändå 
ii ro bland d et s tora antalet h edningar i provinsen. 
D ock Glid idlle r p?l att välsigna Kina, och vi hafva 
mycket, ~om uppmuntrar oss. 

~e Lt a l,eder !:1ig till elen tr dj e underbara fröj
d,'-'ll , pg' ' ilIe tala om, l1 iimlige n fröjden af alt se 
~J ~l1 a r fri,lI s ta och de kristna tillVäx a . 0, hvilken 
fr Cjd det ä r att se dessa män o.-::h kyinnor vända 
sig' ti II Jes llS ! Pris ske .u el för I, 19+ döpta förra året I 
Pri ' ske Gud för l2, 9.~ 6 döpta fr å n Kina Inland 
mi,'"iollens börj a n I 0, huru nwcket c1et betvder! 
F :ls Uin " i b edja eder Clnropa C;uLl o m välsignelse 
iifver dc måniSa . s ta tione r, cbr det varit få eller inga 
dop, kunn a n <:'J bmna ur s ikte, huru dyrbar denna 
hop af under det gi'mgna tlret inbärO'a de själa r 
ll: e ra ä n elfva hundra - , i verklighet~n är. I kunnen 
l'.1 fa tta, h ur u cle t blnn5 för en miss ionär att se 
dess:t mtlnniskor bekänna J CSllS och komma till 
honom. 

I-had kan j ;lg väl tala om [(,r eder på dessa 
få min uter? J ag minns e n dag, da jag frå n verandan 
p~t V~lrt hus i T'~i ,h allg såg ner på e n mycket r ö 
rande sccn. Det \ ';'tr en söndClO'smoro'on kort före 

x f 1'"' l:> l:>\'ctr a resa. ~,g'arden el ärnere döptes 19 män från 
cle!1 h ednisk a s taden, sedan d c b okänt sin tro p!'t
Je5\IS, På samma gård hade vi en kort tid förut 
\'ant nära att m gif\'a vårCl lif i ett förskräckligt 
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upplopp. Denna söndagsmorg'on låg min man så 
svårt sjuk, att han ej kunde röra sig, men jag läm
nade hans säng för att från verandan se på, medan 
vår broder mr Ford döpte dessa 19 män just på 
samma plats. "ränner, om I önsken veta, hvad 
fröjd är, så måsten I äga en liknande erfarenhet i 
edra lif. Jag tror icke, vi någonsin skola känna 
något liknande, förrän vi på andra sidan möta den 
stora skaran, som till slut blifvit insamlad. 

Låt mig berii.tta något om en k\'inna, so111 , då 
hon först kom till mig, var besatt af onda andar, 
ett förskräckligt tillsttlnd. Hon fann Kristus. Her
ren Jesus botade henne och dref ut de onda andarne. 
Hon blef en god kristen. Hon följde med oss som 
tjänarinna, cå vi öppnade ett par nya stationer, för 
att biträda oss i arbetet där. Inom en månad hade 
arbetet växt ut, sa att vi ej kunde hinna med det. 
Vi omgåfvos af hundratals kvinnor, som ville höra 
evangelium, och vi hade ingen, som kunde predika 
för dem. En dag satt denna kvinna \'id min sida, 
medan jag under flera timmar talade till ett stort 
antal kvinnor, till dess rösten fullkomligt svek mig. 
J ag vände mig d it till henne och sac1e: »Fru V:ang, 
tror I\i ej, att Ki kunde tala för dem) ::.-\i vet, hvad 
jag ville tala om - Herren Jesm. Vill::.\i fort
sätta) Vill l\i tala om berättelsen, ty ?\i hör ju, 
att min röst ej står ut längre." »Ack », svarade 
hon, »det kan jag icke ; det är omöjligt». HOIl hacJe 
varit en kristen endast i omkring tre månader. Jag 
väntade ett ögonblick, och hon böjde silt hufvud i 
bön, och jag bad äfven, att Guds .\.nc1e måtte kom
ma öfver denna kvinna. Jag hade hvarje dag' undc-r
visat henne på det omsorg"fullaste och visste, att 
hennes själ yar uppfylld af sanning'ens kunskap. 
Sh\lie hon kunna bryta med sin tillbakadragenhet 
och gifva ut af sitt förrad? Ett ögonblick senare 
upplyfte hon hufvudet, och jag såg ett nytt uttryck 
i hennes ansikte . Hon började tala och tog vid i 
berättelsen, där jag slutat, och berättade för dessa 
kvinnor om Golgata, om Jesu död på korset. i\Ie
dan hon talade, runno tårarna utför hennes kinder, 
och de grä to rundt omkring i rummet, under det 
hon fortsa tte att tala i den Helige Andes kraft två 
timmar utan uppehåll. Det är nu fyra år sedan 
dess, och hon har från den dagen hållit på att verka 
med en underbar kraft. 

Till slut önskar jag i korthet tala om en annan djup 
och underbar fröjd. Det är nu oroliga tider i Kina. Jag 
vill nämna för eder en sak, som kan uppmun~ra edra 

-hjärtan uncler bönen för missionärerna där. AIskade 
kristna vänner, vi hafva i vår erL.renhet förnummit en 
timme af fröjd, så djup, så underbar, att vi aldrig 
vänta oss dess like igen, förrän vi se Herren an
sikte mot ansikte, såvida nämligen han icke ånyo 
försätter oss i liknande omständigheter. Efter det 
upplopp, som jag förut nä mnt, i hvilket våra lif 
räddades genom ett underverk, när vi sutto sårade 
och blödande bland ruinerna af vårt hem - i den 
stunden, älskade vänner, öppnades själfva himmelen 
för oss, och vi smakade då och efteråt en fröjd så 
ö fl' e rsvinnelig, att jag tycker mig knappast vilja 
tala om det här. när vi vaknade till med\'etande 
om att det hade blifvit oss förunnadt att lida något 

för Kristi skull. D et gick upp liksom ett ljus för 
oss, jag kan ej säg a hmu. Det kom som en dg 
af skinande lj us, a tt \'i hade räknats värdiga, icke 
till följd af någ ot hos oss själfva utan af hans stora 
nåd, a tt lida något för Kristi skull. Inga ord kunna 
uttrycka den fri;jc1, som fyllde våra hjärtan. Vi 
hafva aldrig sedan känt något såd ant, och vi ville 
ej för allt i vä rl den s:\kna denna erfarenhet i våra 
lif. Bec1jen för våra vänner i Kina! Bedjen, att 
deras lif måtte skyddas, att de måtte bevaras så 
väl fr Ån fruktan som från fara men framför allt, 
att, om de komma i faror och lidanden för Kristi 
skull, han vill l ~ ta dem smaka den dj up::!, under
bara ljufligheten af hans egen närhet i en sådan 
stund. 

Detta är rä tta tiden att g å framåt med mod 
och (ro och tacksägelse till Gud, som har varit med 
oss och välsig na t oss hittills, och som vill göm större 
ting för oss i fra mtiden. 

/I Jag skall sända ibland dem 
svärdet, oc~ 

J er. 24: I O . 

H erre n har o fta fu r lutio nella synd e r lå tit straff
do mar ko nlIn a uf\'e r he b folk , oc h i <i fa ll har de t 
\'anli ge n yar ir en eller nem ar d e tre pl ågor, som num
Has i ohanskri fn a b iLelspdk. G e llOlll ][ing t clrit\-en 
oriit tLinli ghct pi al Lt ol11 r;t den har K ina dra g i t ö h e r 
sig cet tredu lJ lJb str:1f(, d er nu utstå r. 

Ah'e n om man ej kan fö rsyara vä st mak ternas poli
tik i K ina, som indirekt fö r o rS:1kat kri gets utlJ ro tt, 111:1ste 
ma n likdl , djup:n e sed t, betra kta d era s härar s:hom et t 
G uds ris ö f\ 'cr d e t i synd fö rso ffade fo lke t, en \' ed er
giillning fU r de t ö msesidig:1 fö rtryc ke t, g rymhe terna. och 
g udsförgii tenh eten. 

Hungern ur ju si direkt i1.dragen geno m att på 
OpiUIll , n fg uderi oc h synd ig t slöseri bonbsta d e mede l, 
SO Ill eljesr kunna t afdnda d e I1 Sall1l11:1, sa m r ge nom att 
till op iu l11oc1lin g :1n\'iind a dea b:is ta jorden och elen, SOIll 

g eno m kOllsLgjorrl IJe \'at tning k unn a t g öras fruktbiirnnrl e 
ät\'en un cler to rka, at t s)-nl]astra ffe t d iir ligger i up pe n dag. 

Hmd :ltc r lJeslen ]Jetrtil'r'nr, sy nes anledningen ligga 
mern fö rd old , men H erre n, so m se l' i d et fö rc1 o lcb, \'e 
de rgj ller de t uppenba rl igen . D en mo r:1liska rutte nheten, 
för r.tt ej säga bottenlösa orenh ete n, b la nd all a. kbsser 
i samh äll e t kunde sviLrlig en pil e tt me r:t trti ffande sii. tt 
st ra ffas tin genom de "ederdrd iga Lö id er, som ilt fö lja. 
sjukdomen oc h g ifl'ir elen si tt n ~lI1ll1 . 

]\iir p" d essa , ätt e tt he lt fo lk Uh lieb, kUIlIl<1 ju 
ej d e kri stna medborgarn e 1' :11':1. undantag na fr å n den 
allmänn '1 n ud en. :Men i a ll a ~i l1 a hanc1lin g,u har j ll 
H e rren vi ssa n ftc1 e s~ f~ ikte r och detta siirskil d t b e triiffande 
s in a barn. Art H erre n skall gif\'a \'å ra kinesis ka tros
sys kon l11' frestelsen en ulg[in g , sil a t t de kunna biira 
d en, beh öf\'[\ vi därför ej bel\·i tb. T\'ärto rn kunn a yi 
\'(1ra öf" crtrga d c, att dc Ill I re nsas, pil det alt dc mil 
biira mera fr uk t och i likh et med sin :\Listare fullk om
nas j us t ge no m sitt lida nde . 



S I iV I Jlf S L A iV.D. I ,) "' 

Lltolll oss emel!enid för att kunna bedja med mera 
insikt om de verkliga behohen för dessa I',ha bröder 
och för att b~ittre kunna uppskatta de stora fönlelar, vi 
sjtilfla iiga , n:'igot ntirmare betrakta de kinesiska kristnas 
ställning i de nän'arancle fö ryecklingarna. - Det tir natur
ligt att pesten, hyars spridning \"~1l torcle kunna antogas blifl'a 
pC\s kynclacl s[iv~L1 genom kriget som hungersnöden, ej 
genom annat tin s~inkildt gudomligt in grip:lI1cle kan för
hå lla sig annorlunda mot kristna iin mot hedningar. 
Men lhl de förra oftast anses vara skulden till nationella 
olyckor genom sin förbindelse med c1e gudarne misshag
liga utWnclingarne, 1111 man ej undra på, alt följderna 
af :ifl"en denna olycka falla ll&rclare på dem än pi hed
ningarna, som åtminstone ej af sina lanelsmän beskyllas 
att hat\"a dragit pLi.gan öfver landet. - Denna misstro 
blir iinnu mera uppeggad i fn'\ga om hungern och mest 
ber~1ttigacl iJe l r ~ifrancle kriget, s:i att elen kristne har föga 
lljtilp och sympati att I·tinta af hedningarna under sina 
sdirigheter. Ahen i lugna tider iir det sdrt att er
htdla llj~ilp af andra ;in de närmaste sbktingarna, och 
11\1 försyå ra s det ytterligare genom hatet mot utbnding
arne och fruktan att p:l nagot s;i[t kompromettera sig. 
Som det i h'å år förut varit torka i norra clelen af landet 
och i år sl·Eirare tin någo nsin, skulle det uncler alla för
hå llanclen för en hel del olJemeclbdt folk "arit omöjligt 
att uppehå lla sig på sin hemtrakt, IItan de hade måst 
lIh'alHlra till andra orter, (br skörden slagit bättre ut. 
~u blir detta för de kristna ~innu nödliindigare, ty ingen 
skulle I"aga hjtilpa dem af fruktan att ll[siitta sig för 
missia nken att själf I'ara kristen eller stå på elessas siela. 
D et är fdga om hU!"llI'ida ens den, som har pengar, 
kan erh:11la lifsmeclel annat än i smyg eller på trak
ter, cbr han ej är bnd. Detta skulle i synnerhet blifvit 
Llllet med mis,ionii rerna, äfven om deras lif ej pi annat 
säit sdfl'at i fara, så att de hade ej blott varit urstånd
satta att arbeta bland heclningarne och de förskingrade 
kristna, lltan de skulle iihen i sina sdrigheter indragit 
h"ar och en, som lX1. ll~lgot s~. tt bistått dem. - Utom 
de direkta anfallen pa lif och lem samt förstörandet af 
mycken dyrbar egendom fördrrar kriget äfven hungers
nöden genom den stiindiga ostikerh et, som råder. Då 
ingen ve t, om han ffir njuta frnkterna af sitt arbete, 
blir följden , att handel och näringar, stirskildt jordbruket, 
ligga nere. Resorna försvaras äil'en, isynnerhet om m~1n 
för med sig någon egendom, genom de många röfvar
Landen, s, att det blir lika omöjligt för de krist na att 
lIndansk affa sina tillhörigheter som att afytt ra dem. Lik
dl kunna cle skatta sig lyckliga, om de med blotta 
lifl"et nri fram till trakter, c!:ir b~i ttre tider och större 
siikerhet dela. Deras personliga stikerhet är i alla fall 
11ngt ifdn betryggad, ty pil många platser underkastas 
nykomlingar sedan orolighete;'nas utbrott en ganska sträng 
pröfning beträffande sin tro. D[i de lll"arken kunna 
eller I"ilja förneka sin Frälsare, blir deras sttillning i sa 
fall sdrare iin i hemtrakten, lUr änciS ntlgot medlidande 
kan ,"iintas. Komma si1 boxllrskarorna och ansttiIla ef
terforskningar angilende misstii nkt:l inclil"ider, sa blir det 
[lter att tly, och elen egendom, som finnes, blir "konfis
kerach . 

Det är sant, att uncler siidana omständigheter stär
kas ele, som verkligen lllhtlnla svu righeterna, men antag
ligen duka mhnga under :lntingen lekamligen eller ancl
li gen eller bi1cla delarna. Å andra sidan komma "erk

ningarna att striicka sig långt lltöf" e r den n~ir\"arande 
krisen och kanske först efter dennas slut rätt skarpt 
framträda. Det blir då de västerländska kristnas plikt 
att taga en kristLig hämnd på Ki.na och att genom un
derstöd i materielt och andligt hänseende återupprtitta 
den llpprifna kinesiska församlingen. Denna torde då 
ha!\'a utsikt att lJlifl'a en kiirna, kring hl"ilken de sluta 
sig, som Lltt sina tankar riktade på kristendomen just 
under de iörföljelser, densamma utstå tt, och genom det 
sätt, h\'arpå dess bekännnre uth~irdat dem. 

Carl B/om. 

Bref. 
Shanghai, onsel. 12 clec . .I C)OO. 

Nåel och frid i rika strömmar fr&n all n~l.cb Gudl 
Hoppas I bekommit flera bref, som jag afsändc 

under de tre sista må nacJernn. Underliga tieler äro de, 
vi nu leha i. Martyrernas blod ~ir ännu kyrkans llts~i de. 
HI·ilken härlig skördetid ,-i nu ha att vtinta i 51tallsi, 
hvars mark blihit på detta sätt vattnad. Jag är bland 
dem, som erbjudit sig att vid första tillftille resa elit 
upp för att söka göra något för de arma hungrancle, 
i synnerhet de troende. Bedjen mycket för dessa! Vi 
hoppas, att kunna resa upp med pelll1ingellnclerstöd nästa 
dr. Den nye provinsgll"ernören H . Ex. EIsi - mass
mördaren Yii's eftertrtidare -- iir fr~imlingS\"änlig och 
beskyddar 1111 de fem (S) iinnll lefl-ande missiontirerna i 
prol·insen. Bland dem är fm Ögren mecl ett barn 
hennes man iir bland cle mördades antal. 

I fredags elen 7 dec." afsände vi tl'enne älskade 
bröder C/teo, som oförskräckt stod I'id d.ra tre sl'strars 
sida uncler många lifsfaror under deras resa genom 
Honan, och Klto - min trogne hjtilpare i Hai-chf!o 
för att besöka de troende i norra Hona1l. SItami och 
ShC1lSi. Vi hafl'a skrifl'it flera herdebref till de heligas 
församlingar chr uppe. Dessa budbärare äro nitisk,) Jesu 
lärjungar och vi ttnen. 

Eder tillgifne C. If. 7}äder. 

En ,-än i London skrif"er till oss: H I·:trje lördag 
hafl'a vi s:'idalla sköna bönemöten pä Kina Inland mis
siOllens hem. Några:tf de hen1\"ändande missionärerna 
tala alltid llnder dem, och det tir underbart att höra 
och se dessa vänner. De svnas alla strålande af och 
fyllda af frid och fröjd, och ~leras redogörelser för sina 
genomgiingna erfarenheter flöda af lof och pris till Her
ren. lviest grip:tnde har clet I'arit att höra mr Saunders 
och doktor Hell·itt. Mr Lutlev iir ännu för klen att 
tala offentligt. Då han för nigra dagar sedan \"ar pa 
hllslJesök, frågade han så mycket om våra sl'enska lll1S
siontirer, ty han ktinner en stor del af clem. 

. . .. 
J1emgångna mlSS10narer. 

Utdrag ur Chinas :\Iillion5. 

>:Se, vi prisa dem saliga, S01ll tåligt Ila/va lidit. » 
Jnk. 5: r r. 

Mer än fellltio namn möta oss i Kina Inland mis
sionens förteckning öh"er de under de senaste orolig
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hete rn:t i Kin~1 ge nom döden h o rtryck ta mi;;,ionärerna , 
tillhöra nde detta l11 issionssLilbkap, Fdlllst sd r Ilnllln e t 
{f/illialll COI)per, Yi kun ml ic ke lI nd?~l ~ltl iii\'ell fö r 

"Sinims Lands" I:\ sekre ts niimna nc\ u ra ord om denne 
man, h\'ilk e ns bong[ing, mii.nskli gl sed t, \'~1r fö r mi"io 
nen i Kina e n oersä tt lig flirlusr. I rletu , som i sJ 
m å nga andra fall, kan e ncbst fdn d e n stEinclp u nk t , diir 
man icke sel' och dock 11'01', hugs\':11e:lsc \inna,;, 

Före sit t lltgfle nde till Kin:1 yar mr ,ri llia m C oope r 
sek rete rare \'id Kri,tl, Före n, af Cngc '\Iiin, G o uroc k , 
Han motto" si n bllelse till tjii nSt [1 5, mission,U.ltet ge
nom e n predikan, som han Usle, af C. H, Spurgc on 
öher text i Esai:1, 6, \'. 8, 

:'lir Cooper anbnde bil Shangh~1i ele n 9 jnnu:m 
188 1. I si na annars snahha fral11 qeg \'id inhiimtande t 
af språket hindrades han ge nom art unde r lopPd : f 
nä st följand e ih insjllkna i t~' (oid felJe r. D en na sjukdom , 
som blef Ung och s \';,'tranad , ska(b rle fii r all tid han;; 
hörselorgan, ~\r 1B84 cl esigner:1cles han till \\'u-ch'ang i 
lwolinsen Hu-pe h, d iir h :1n arhetade omkr in g e ll Zl r. j\[e d 
detta en cla undantag upptogs 1111' Cooper';; tid iincb t ill 
hans f(irq:l h e ml'e;;:1, i h örj:w Id !irer r SR 7, af aruc lc i 
lJro \'insen Au-huci, 'Cnder den nämn rb \' i;;tclse n i he m
bnclet ingic k h::tn iik ten,kap och !l.te rYiinrl e til l Kina me d 
sin h ustru och ett ba rn i no\'em H: r I Bil S, Yid :ilcr
kom ste n utn iimnde~ h a n till s uperin ten den t i ,-l,l1- h lp i, 
Fem och ett halft {il' senare (j ul i TR(n ) k:1Ilade.' han 
af Kina Inlands missionens s tyrelse i Shanghni all l,i, 
träda mr Stevenson i d en nes \' iktiga och sriindigt mer:! 
maklp[tliggande arbete s~l~om mi ssionsdirektö r. 

I maj 189 8 kom mr Coope r ännu en gjng lill 
England, och hade höste n l B,)') aterdn c!t till Ki nJ, 
d;1 han, e fte r en r e~a til l ll1i~sionss tationerna i Kinas 
norclligare prO\'inser, blbdes a rt n edliigga si.ir l if till 
sammans med de öfriga martyrerna i P~lO - ti n g-ftI, en af 
de sista cbgarn:l i juni 1')00. 

D enna ,kortfa ttade frnmsUllnin g af f~.lda o c h (br:1 
ger föga uttryck :h el e n r iitta in nehö rcl en i ett d d'\llt 
lif med dess lugna, men kraftig:1 intlytnnde . Sh~il in
om den mission, mr C oope r ti llhörde , som bland alla 
dem , å t l1\'ilka tilWill e gif\' its a tt n iirmare U ra kiinn," 
ho nom, var han i en O\'an ligt hög g rad pJ. c n g:lng 
aktad och iil skad. "Ett af de \'tte rs t fel otadliga lif, 
med !l\ 'i lka jag någ on. in kOlll mit' iberur ing - ; ik bn t 
\ ',U huf\'lllinnehilllet i ett b ref, skri fH ; t af cn \':\n, ,om 
h:1de tillfälle att vara till,,,mmans med honom under en 
tid, en han, dag efter dag, m,h te genomg il de m est 
prähand e e rfare nh eter. Ty m r ,ril lj~Hn Cooper hnd e , 
genom sin o ft:1 \'acklande hiik1, och iii'.- en V'l andra 
siitt, inom, h\'ad I' i b lb, del h"" '(bgl iga lif\'e ts o ll1dde, 
sttlncliga och sdr:1 motgcl nga r al t möm, D e ledd e ho
nom em ell e rtid alla niirmare den Herre, h"n iilt;k~1 d c , 

o c h till en mindre I'anl ig grad af delakt ig het i hans li
d"nclen. P å. 5amm:1 g:tng \'i d j upt rl ltag~, med dc efter
lömna cl e sörjan d e , kunna "i icke ann:H :in jinu~1, :1t t ma r
tyrkronan \':1i' e n s kön af\ lll tning [Ja el t s ~~i,dan t lir, o c h 
sii kerligen, om \'ale t erbjudits honom , 1l\" l d "om m er iin 
något annat skulle ha öherenssW mt med hanshji'l r tc
önskningar. 

l )a nC'l l1 Kar samt doktor och fru \\'i lsol1, b:i, rb \'iii Linda 
iiir S \-, mi~si()n e Jb i Kill:1 medl e mm ar, sJ mycl-;et mer 
~ l'm ol1lradet fö r de5~a ba ch mi~"i()]Ur;;f~l J\l i li e r " ~1l'IJ e l C L-tg 
inom närgril!ls~lnde di , tri kr, 

~\Ir j), F.:l :' \'~U som e \ ' a ll~elisl all dclc,< ~s;irs k ild l ul
Tl!s tat! oc h ,a(~e i l-j min d re :in elh' ~1 :1.";; lid \'nkat i 
pro ritbci1 : ' h :1J1;;i, T illika med ~ i n l'.llslru tic k 11:Ul Id 
()ch omkr'fl", s i ll "ta tlO '1 ( l,-u- ll; ne dl tig"a e tt Iilrdefl111t 
arl,e lc i c\ angl'li i tj tin, t, Oms tj l1d ighctcrn~l \'id d era s 
tillfanga t:l(!'a nl e oc h mord haha fiinl t i <'i.ni ms Lan d ' 
be rörts. '\[r5 K :1\' skrit\'cr i et t af" d e sisra - 0111 ej 
!e t " iSla - c tterUmnaclc brel fi.ilj:1JHk: 

"y:,r fiir tr ii;;t:ln sUr Lil l Gud. Jag gif;'e r ede r m in a 
anhörigas ndrcss i he mLtntlc t, i h:ill cle lse \i sk ul le hli 
h cm fijrlor\,~l(k til l h~irli~hctc n, On, n~iW}j] i ing sk ulle 
hii nd~, OS" skall Gucl licreda en lIn 'tig för \ ' :ir~, kiiLl 
llarl1 i C hefo o . .lav ha r en ön,kan i m ill hj:ina he
tr:ttfa ndc d em - - n ii mlige i1 ~ll L fijr d e r~1.,~ sku ll l >ii skon a d 
- me n sk Ciu e!; \ 'ilja !· 

:\[r Ka)' ~ k ri f\ c r : ' } bn ~;k~lll ko mm:l, Ull \ ' ~-!I" hFil p 
i nödens y tte r,; ta stund, jag iir \- iss diirom, :o 

I'i [1'0 ock, a tt denn a fi irt r ii;;t:l.il ej kom 1'3. ska m, 
Lif\'en n'ir be fri else n kom genom diiJen , En liten tiicb 
d()~ till s"ml11:111.3 med föriildrarn 'l, 11;" el. ~l f ho xarn c 
(eller ;1 1 d e m, S()JJ1 ka llade ,-ig s ~l :, ' mörda de;; i 1')'11 L1I1

ti e n, d e n pbts dir de k,ft s itt me" t hoppgi f\' anLle a r
b ete, Hur s\'aJ fU rlll s te n iiI) synes, da n ya missio l1iirer 
s kull e Lehijf \' (1 Il er:1 :li' för all \ inn :l den erfa renhet 
och (U rar [öJj ;l ilde d lJ S'Jig he\ , som Gud f:ltt giJ\':! dös:! 
si n~l trogna a rheure , t ro \.; do c k, ;H l han, , 0111 icke be
g~l r nd gr~1 ln i~ ~tag) ~d,- n l j ri kli gen \"~ U.:-: jqn~l, h\-;1(l se n1 lI l

~ Ull ~ ge n() m nelli:iggal1de t a f de ,' sa c1 yr h ra Iii fö r ha n" 
oc h c \'~U1gelil : kul!. 

Doktor \rilson's nam n \'~tr Y:i1 kilnd t inom en \id 
krets aJ lJl:fulkningen i pro\'insc n Sh:ln"i , dilr han ljit 
tn :1 e c \' n nge lii 5ak, ej hlott' med , in liike kom t oeh sina 
jordiska ilgodebr ura n iin m er m ed den personliga hän
gjf\'enh ct, hal1 inlade i si tt a rhe te , Han o e h hans hlL'; tru 
\ '0 1'0 bn(b fö r d en slo ra, g :istfr ihet, de \' isade sa dl 
m ccbrhe t;u e SOill i nfö d rh, hland an cl ra lill fi..Ileil \' id de 
i Ping-ia ng-fll , deras sration , ofla Etterkom mancl e ko n
feren , erna af olikn s1:1;.; , En nf do k to r \\ 'j lw!1's ~ista 

handlin g:l.l' ,;om tika rcm i s,iol1 ~ir \':11' a tt 1'2<1 tj ugo (eng,) 
mil genom dc :lf u jJpror lJerönh bn(b trii.cko rnJ. i :1 fs i.,t 
at t göw , hY~lL1 han kllnde , för a tt ;'ii tl d :1 :il tl ste .'(5 Ii!', 
ch dell ne nf iJoxa rnes ,,'[i,n1 IJli/\' it ,d r! s:.trad . 

S:hid~1 d et ej \ a ri t fur e n sii rskil d ha ndling af miinni"ko 
kärl e k, hade cloU)r o ,h {ru \\ 'j)t; <; on liimll :1t j(in:1 fö re 
oroligheternas lllhrol t. LJ t'n n:l handling ii I' k:J.rakt c;.rj~tLs k 

fö r dem kida, De h:llle illl1nat :l.te n jnrla till Sko ttla nd 
tid igt pil \ ':\1'e n 190o, m e n den ho tan d e h llng: rSiltid e n 
förm~~ tld c d e m alt iimlra [lian . D ok to rn sa d e sig ej 
k ll n!i~1 reS:1, da folket ," tod iLfi' r en d (bn nöd , Han 
stannade o('h up[lkiJl'te ston furrad :\1 ,;:id för a n mijl,1 
d en komma nd e hr is le n , U et t:1 hi et' orsaken til l a tt ck 1':\ 
hem":i ,~en ej tr pJ>ll3dde T 'li-l'u(!l1 -[u, fi irr:i n ],0:-;,ue rii re l"'en 
o c h fr il m lingsfiemligh e lel'l1 a l;lg j!' 'en al h ~d' saJl1maste u t
striitkning, Tillib med ert slij rrC anla l m issio n ii rer fdn 
~· h a.n s i ting o d j T:li -Yue n- fu, c:cn (, ju li, neclbgga 
SlJ1:1 ]i f. 

::ik lill e icke ldrkke n, gru nd e n lill d e n hand ling, 
Af d e fråu pro\'in~el1 ,."hansi geno m l1larlyrdiide n som ,her d Ctn a tt kI'~u~t~1!1n;l , o c h SOm sal ll nd~l h lcf en 

h e mkallade, \'ilja yi hiir siirski ld t niimn~1 mr och mrs O!',;lk till d e ras d iid, clr it\':1 ii!\-e n oss, 11\'ar och en, som 
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lä: c: r dessa rader , a tt göra , In'ad y j kunna, för att full 
I,or(b deras t!ppdt, och, 0111 möjligt, :: rädt]a lif, hhnd 
110rra K i.nas nu hokstanige n "döende m illioner ? ,~ 

:> G'/fd begra/z'er s/tia arbetare mm för "ilt <'trIt 
fram åt." 

Notiser . 

D et ä1' et t :ll11 ll e till inner lig l:1Cksal11 het 1110l Glid , 
ntt d inf0dcla kristna unrler den niiryar,111de kri"cn i den 
kines' .. b kyrLtn ~ historia i det heh förulihit H erren 
tro gna . F ör dem ii ro i ~anni n g r.d:lga rn e ond:.., . De 
dri t\'as fr:,n sin:, l:em, deras hll~ necllJriin nas, de fdn
t:tgns alla sina iigodelar, stundom ä nd a ti ll kbdcrIla 1' :1 
kroppen ; de [I'ingas ntt lllhiirda all:< ett kine.. isk t fängel 
ses LIso r: man befalle r dem :ttt off~nt ljgt förneka sin 
tro, s:iI'i.da dc ej l'iIi:1 utan fiir;; koning bli fl'a öfyerLim
nad c i lJO:--a rn e5 hii nd r. De bl.ii\a g rym t ;;Ja,g n::l me d 
h::ll11lJltklul>lJor - - l11~lnga ai dem ihjä lsl agna. Ej under
li gt om IlJgra g,t till baka och :!tminsto ne för ti \l [ii llet 
fLirneka ,i n t ro . .\tt de, so m g:ttt tiIlb::lk::l, i d e t hela 
iin, ett fitt a I förl>lifl'<~ r tt unnerl7;u t ,.. irtnesl>ö r,'i (l m d en 
g udomlig:l n:tdens kra ft och iikthe en af deras omdn 
u e!se. '-i nn Wra lle ord, som I'id en ny ligen h[l ll en 
fiirsnmli nu~kon"r ess tnbdcs ::lf den fö r "ina re"or i ()ste r
la nde t k;nda ~fru b:!i ,eJIa Hishop : , Efte r ,itta och cn 
hal ft ,:·s reso r Ld:llid asialiska folk dgar jag utan tl'ekan 
sii g,i, atl ,Jet r:-lmale rie l, ur 11I'ilket den Hel igc :I..nd e 
dan:1 r kinesiska kris[J1:1 och martyre r, ii r de t ];ii,t;1 111:1

te ri el i . \ sien. » 

I Clt'el/. -chall, 1:!01la11, utiä!'dadc manda rin n ei t pii
bud onl :u t ::lila el kristna ~kulle uppgifl'::l sina nam n 
och liimn,l böked om h uril\'id:l d ' nHO yi lliga att :l f
sdrj,l si n tro , i hl'ilk e t L111 lun lo l\ 'ade beskydd a dem . 
Tde CIi af f0 rc:l,mlingslll cdlemmarna \ ',H \'illig till d ett:1, 
([ la n al h ,.:0k tc tjä nn H erren med sturre alll'~ll' iin n:tgoll 
si n. F :tslii n fic nd ern:l diir sök, sk riimma , e kri ,;tna . upp 
mu ntra och s tyrkl d e hl'ar :1 ndr:l i I-Te rr en oc h [ort .<i lt;l 
at t .·am bs till gudsl.iiinsi'. ' [\ ':t ny a medkmm;; r haha in
g tltt i fu rsam Iingen, ry,) mii n af :l]iOSlOli sk tr o , t h \ il ka 
med eg na hä nder sunderslag it ::li'g udal;ildcrna". I Tai
hll i/g lHsatn::s l11 :i ldage n den 1 Ii ju li ;;,isom den (lag, cb 
::l J!:t uiliind, _" lllInda ' (d, l' . s. infödde kri stne) sku lle 
d0das . :I[ecl ett mod, 50111 p:\mi nner om D :lnieb, sam 
lades de emellertid ti ll g licbtjii ns t s0ndagc n de n 15, ba de 
Id för- och eftermiddag n. De n:iH::lranc\e \'o ro "id 
kida gll dstj:in~ te rlla ufl'e r scxtio till :1 ltl<lkt. io"st:tn hela 
;;wc! cn , 'a r i rörelse, och folket IO jJ::lde : ). döda de uthind
sk:t hundarn:F, I'i~ade ingcn e nda i. hela för sa mlinge n 
niho t tecke n ti ll fr ukta n. u ta :llla~ hiiirt"n I'o ro slilla 
in t~r eud och Ile l':uac!e i' i ri d . ])e;:;sa i'akta lll ~lslt: gti dj:l 
h \'a rje mi.<;;ionii rs hjtirta och upp 'iicb, H errens t rogna 
öhc.: r" ll t till t::lcks~igehe och lof. 

!;: 

( 111 Jfr .lfud.wm Ta)lol"s h~ibulillsd nd :::iiga t! se 
n asLe 1I1l<lc l' r~ilb..:l~;c r n~1) ~ltl h:111 !1 11 :ir n i'lg()l ] ,iittrc .. e H Ull 

Ungt ifdn sl:trk ellcr i !'Ltn,[ till my cke n anst rä ng nin g , 
[-1:1\1:; orh fru Ta) lor's n:in'ar:ltllk \' istchcorl ii r l hyn,; i 

Sch\l'eitz, :\,Inn hop pas, :tit den stii rka nde luften cbr, 
j ii mtc sti !lhet och 11l'ib, genom Gucls \'ii.ls igneI5e, skola 
medfö ra en nfgörande fö rbätt rin g . Yi uppmana G uds 
folk till i ö ruöner för honom. 

I d en ny lige n Iltkomna boke!1 om ,Killa Jnlalld JJfis
"i(mens 1II1l1'(1'rt'1' förekomma bland and ra I'ä rdefulla sta
tistiska uppgifte r följ::lnde sI liro r, som \'isa de t fulla 
::l n tal et mi ssioniire r af alla protestan tiska mission;;s:illsbp, 
In' ilka, tillika m ed si n::l barn, under d e sen::l ste o ro lig 
h le j' na IJ IiI\'il ~sbk iade fö r Guds o rds skull och fö r d e t 
I'i ttnesbö rds skul l , hl'iik et rle hade• . 

:IIis"io n:t re r , tillhö ran de Kin ::l I n land m issionen -- -- - - 5 ~ 
D:o 	 af and ra b ri tt isb och alr\e rikanska sii\l

:;kar - -, - . -.- ,- .. ' -- , - .--- , .. -- . - .-.. -.--,---- -- 4 8 
D :o 	 tillh ö rande sbnd inayisb sällskap (ej in

neslmande syenska H elge lsefö rbundets 
mis5ion) ___ . ___ ,_, _. _. ,_____ . ___ , ,__ __ __ __ _ 27 

12 7 
R trn , till höra nde K ina Inland I1l JSS lOnen _________ , ___ 16 
D:o af 	iJri tti~ka och ameri kanska ;;äll'kap _. ,__, ____ 16 
D:o 	 :lf skandi nnl'is ka sä ll ska p (ej inneslu t[lnde 

sl'ensb H elgelsefö rbunc1et) ,_, _,_.__ ___ ,_.. __ _.. ___ , 12 

44 

'lfis:, ion il rer , tillhörande Kina Inbncl miss ionen, om 
In' ill::ls död m:tn sa knnr fullt bestämda un

B:Hn , ti llh ö rand e h:,i na Inland missionen , om Iwilkas 
(W d man sak na r fullt bestä mda underriittelseL 4 

----'
JO 

:;.: 

~rec1 glädje ha \'i mottagit underriit telsen, at t någ ra 
missio nä rc r nu be refla sig att Il terYii ncla till sin::l s l::l
Iiuner. Biskop C:l .. , els :1ten ii nde r inom kon till 
Si-ch 'ue n , mellan fm Casse ls och barnen för nän-'1l'anc\e 
b'::lrstann<l i Sh ::lng hai. KonSili e rn a Sh::lng hai och 
H:lItko \\' ha in tet ,Ht im'iin cla e mo t :llt missioniirerna &te r
\'iin(b ti ll Ch 'llng-k'ing (Si-ch'llen) e ll e r besö ka sina sta
tio ne r. .\fl'en I IHO\'inse rn ,l C he h·kian g , An-huei och 
Ki::ln g·si (;;;l ml i pro,'inse n Fuh-kien , d iir engelska kyr kan 
a rbetar) ha nlission:irer kunnat återvända till n!tgr:t di 
stt'iU, och fr [t n \'i s~a hå ll har m::ln redan erh:lllit tll1c\ e r
rii ttelse r om att de in f0dda kristna blih'it skon::lc\e till 
lif och egenuo l11. 

Redovisning 
för i nfl ut na m edel t i ll " Sve nska Miss ionen Kina" 

un d er Januari m anad 1901. 
N:o 	 Kr. 0. 
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U nderräHelser från vårt mJS~ 
sionsfält. 

Från några af vära församlingsmedlemmar i 
T'ong-cheo-fu har idagarne bref anländt. Af det
samma framgår, att gamle herr Fan1l, han, som för 
nägra år tillbaka sedan miste sin gradbeteckning 
såsom lärare, i frid fått ingå i sin Herres glädje och 
af Jesu hand fatt emottaga Jifvets ovanskliga 
krona. Vi kände budskapet mycket smärtsamt, då 
vi ihågkommo hans tårar vid afskedet och veta, att 
vi aldrig mera här på jorden få återse honom. Pä. 
samma gång var det ett »godt budskap», ty han 
fick dö en naturlig död och slapp »sättas på prof» 
och utstå martyrlidandets kval. 

Att våra församlingsmedlemmar blifvit skonade 
från förföljelse, trots kejsarhofvets närhet, bör ock 
mana oss till tacksamhet. De längta efter att snart 
få återse oss. :\Ien så rasar hungersnöden I H var 
är nu den gode och trogne tjänaren, som vill hjälpa 
till med att lindra nöden? 

Gud, förbarma dig öfver Kina! Gud, förbarma 
dig öfver våra kristna kineser! Gud, välsigna alla 
kinamissionens vänner i värt kära Sverige! 

A. B-g'. 

Brefvet lyder i öfversättning som följer: 

Pastor och fru Berg, frOken Eriksson! 

Frid vare eder! 

0, att Kristi nåd och frid matte föröka sig hos eder r 
Från sjette mfmaden upp till dato har församlingen i 
T'ong-cheo-fu varit utsatt för sV[lra förföljelser, men, tack 
vare borgmästare Gangs beskydd, hafva vi blifvit bevarade 
i frid . Vi vilja fortfarande hvila vid Herren, som skall 
bevara oss i frid. Alltsedan v8.ra utländska lärare läm
nade oss, hafva vi ej mottagit något bref, och vi äro be
dröfvade i våra hjärtan. Den 23:dje aug. (lördagen elen 
16:de okt. 1900) lämnade gamle herr Fann denna värl
den, efter föregäende sjukdom. För närvarande äro bans 
änka och vi JOi 10llg-ngall och Shiilt Xi-rh i huset och 
vakta dörren. 0, att Herren snart ville låta den förföljelse, 
som öfvergår Kina, taga slut och en stor fred blih'a sl;lten I 
Vi längta efter att alla vara lärare måtte skyndsamt komma 
tillbaka! 

Ankekejsarinnan och kejsaren hafva nu anlandt till 
Shensi och vi äro mycket oroliga i vara hjartan. Vi 
veta icke, huru förhållandet mellan Kina och Västern för 
närvarande är. Under hela detta ar har intet regn fallit, 
och stor hungersnöd råder. I T 'ong-cheo-fu kostar en 
tunna hvete 1 I t:els (ungefär fyrdubbla priset). jV/t åter
står för oss intet anllat än att dö af svält. 

Vi bönfalla alla vara lärare att, sft fort Ni mottagit 
detta bref, skyndsamt skrifva till oss, på det vi må blifva 
hugsvalade och tröstade till vflra hjärtan. Af denna or
sak hafva vi tillskrifvit eder. 

Till pastorerna Folke med fru och barn, Tjäder med 
fru och barn, Berg med fru och barn, Stålhammar med 
fru, Linder med fru, och Blom. 

Frid vare eder alla! 

Fran bröderna ](ao .Ming-s/man, Liang ttall- UC1l, Shiit 
1(i-rlt) 10t 1ong-tlgall, som gemensam t hälsa eder. 

Afsiindt fran T'ong-cheo-fu den 23:dje sept. af kejsar 
Kuang-Hsiis 2Cl:te regeringsår (den q:de nO\'ember 1900). 

::: 
:;: 

Från Han·cheng. 

Följande bref fran infödde evangelisten Ki till mIs
sionär Bergling redogör för händelserna i Han-cheng och 
trakten daromhing llnder förföljel serna. Det är dateradt 
den 2Cl sept. 1900. 

Vördnadsfullt till önskas herr Bergling med familj nåd 
och frid! 

Angaende församlingen här radde under första 
hälften af aret frid och lugn, men redan den 2 juli kom 
Kiang-chong-li 'i< hi t fdm Uin-ch'eng med underrattelse om 
att boxarn e gjort up pror i och omkring Peking samt gruf
ligen förfölj t Guds Wrsamling. Vid den tiden \'ar herr 
Stå lhammar från T'ong-cheo hos oss på besök. Den 3 
juli kommo fröknarna Sandberg och Clff tillbaka hit, den 
förra fran Pe-chuang, den senare fr ån Si-lien. Den 4 
juli reste hon och fru Stålhammar tillbaka till T'ong-cheo. 
Den 6 lanlllade frOken Sandberg oss, åtföljd af Chang 
och flydde till Tong-cheo. Söndagen den 8 juli kom 
bref fran herr Blom med underrättelse, att boxarne redan 
inträngt i provinsen Shansi, så att faran var öfverhangande, 
hvarför han rådde till ögonblicklig flyk t. Den 9 bröt där
för fröken Vlff upp, åtföljd af mig och Kai-huei, med 
T'ong-cheo som närmaste mal. Pfl tredje dagen fram
kommo vi dit. Herr Blom var då den ende kvarvarande 
där, alla de öfriga missionärerna \'orn redan i Singan. 

Som vi i T'ong-cheo hörde om guvernörens i Shensi 
allvarliga uppsat att beskydda utländingarne och de kristna, 
fortsatte ej fröken Clff resan utan återvande till H an
cheng. Aterkomna hit fingo vi höra, att herr Robertson 
(tillhörande Kina inI. missionen) rest här förbi på väg till 
Singan, och att han berättat, att herr och fru :\Ic Connell 
med sallskap voro stadda pil. Rykt i sanllna riktning men 
ej kunde fort sa tta, då hela siUlskapet ej ägde mer än 10 
tael (28 l;r. ) i respengar. Jag skyndade därför att skaffa 
en man, med hvilken jag kunde sända honom hjälp. 
Som Kiang-chong-li söndagen den 15 kommit från T'ong
cheo för att hjälpa fröken UJff, sände jag honom den 
16 öfver Gula floden till Ho-tsin med bref och pengar till 
herr !\lc Connell. Samma dag skref jag ock till \'år man
darin och bönföll om hans beskydd. Redan den 17 pfl 
aftonen kom Kiang-chong-li tillbaka och berättade, att 
Mc ConneJI med Sällskap, inalles 8 personer, blifvit under 
sin flykt mot Han-cheng af upprorsmakare lockade bort 
fr[ln stora vägen och sedan på Gula flodens strand, vid 
köpingen Tsing-kia-uan, dödade med knifvar och spjut. 

N II nadde vär förskrackelse sin höjd; öfverallt syn tes 
fara lltan gräns. Lyckligtvis utfärdade mandarinen en 
proklamation till vår förmån och förordnade darjamte, att 
polisen skulle ständigt bevaka missionsstationen. 

Sedermera kom mo alltjilmt nya llnderrättelser och 
breC hvarftir fröken U lff slutligen bröt upp, åtföljd af 
Kiang- chong-li och Kai-huei. Som skyddsvakt »i sitt 

" Församlingsmedlem i Han-chen!;, som g'ltt i d r skoJa i 
·Cin-chcng. 
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ställe » sände mandarinen stadens fängelsedirektör och 8 
poliskonstaplar. Kai-huei återvände hit från Singa n, men 
Kiang-chong-li medföljde till Shanghai. 

Guvernören i Shansi lämnar inte t skydd at utläncling
arne och dc kristna, följaktligen haf\'a dessa utstått svara 
f;:i rföljelser i denna provins. Guvernören i Shensi eWr
emot beskyddar dem, hva rför dar intet lif spillts och lugn 
nch frid rader. PfI. vår missionsstation aro jag och 
Cheng-tsing-tao lanmade ensamma att se efter husen. 

Som vi tid efter annan hö rt om förföljel se bland 
\' ;,ra bröder på utsta tionen Pe-ch uang i Shansi, sände jag 

heng dit för att u.tforska deras belägenhet. Till vår 
;; tora glädje fingo vi dft höra, att äfven mandarinerna i 
..·hansi numera beskydda de troende, och att boxarne 
"insemellan sp littrat:;; bröder och sy,;trar både i H o-ts in 
o('h Pe-chuang lefva nu i freel och ro, ingen har utstått 
nrlgra svårare lidanden. 

Det är nu blott en sak, som ger anledning till stor, all
män o ro, n;imligen den svåra hungersnöden i vara trakter. 
:'IIjölpriset har redan stigit till 70 a 80 cash pr skålpund ", 
<,><,:h omalet hvete kostar 1,800 cash pr skäppa. 

Då fröken Sandberg reste, lämnade hon oss mat
pengar efter samma regel som under \'anliga förhallanden, 
men detta räcker nu på intet sätt till. Hustru Chang 
och hennes son äro redan utan mat. Efter samråd hafva 
\'i beslutat att tills vidare lämna dem 800 cash i månaden 
(dm församlingsk assan. 

Pil. lå ng tid har intet regn minskat torkan, hvarfö r 
\- i behöfva ropa till Herren om mycket förbarmande. 

Detta är i korthet de mera betydande händelser, som 
timat, och hvilka jag meddelar, på det herr Bergling genom 

'läsningen däraf må varda lugnad. 
I Peking rader nu mycket sto r villervalla. Kejsaren 

har rest till Shensi. Vi längta storligen efter fred mellan 
Kina och utlandet och efter stor frid öfver hela jorden . 
l\Iå herr Bergling snart kunna å tervanda hit till Han-cheng 
och vi tillsammans med trohet få tjana di.r Herre Jesus 
till människors uppväckelse och påny ttfödelse. 

Om så sker, skall var gladje i sanning varda full
komnad. 

»Se, en stund kommer och har nu ko mmit, då I 
skolen förskingras, lwar och en till sitt, och lamna mig 
allena; dock jag är icke allena, ty Fadern är med mig.» 
joh. 16: 32. Ringe brodern 

.fti-llillg-ko. 

Från Shanghai 
den r6 jan . r901. 

Arsdagen af vär afresa från Stockh olm r 900. 

Till våra vänner och medtjänare för kinesernas friils
l1 ing. 

Guds frid ngere i edra hjartan I 

I hopp om edert fortsatta deltagande och intresse 
[,jr missiollsverket i Kina skrif\'er jag återigen några rad er. 
je~ ll budskap till joha nnes, dar han satt inom lås och 

':' Under vanliga fiirhållalldcn kostar mjölet 12 il 1.) cClsh pr 
,,1<,.11'\1(\<1 . I norra KinCl lef" " r folket förnämligast af hvetemjöl. En 
arbetares dagspenning är vanligen 100 cash. För en m,ans kost 
r:ikaas <ltg!t 3 sldlpuDd mjöl pr dag. 

bom: »Oell salig är den, som icke tager allstöt af mig», 
sy" es sa rskildt himpaclt för denna tid. Den fddrige käm
pen i Herrens här i Kina, mr J. Hlldson Taylor, har 
påmint oss därom, i det ha n tills~indt lwar och en af 
C. r. l\II:s missionilrer en skrift: »The Blessedness of the 
Unotlended», som lärorikt utWgger dessa ord. Hoppas 
den kommer ut på svenska! Elt ödesdigert år har gått 
till anda . Herren har i sin outgrundliga vishet och kUrlek 
till ft tit h~ipnadsväckande ting att ske i detta land . Vi 
vilja ej i oförstånd fördunkla hans råd eller lala om ting , 
som äro oss för sdira alt begripa. Job 42: .) . I till
bedj an böja vi oss för \'å r Gud och bida efter hans hjälp. 
Under hans hägn ha vi fatt börja det nya året, och 
under samma hiign m \-i tillryggaJagga [war dag, som 
gryr. »Gif, o, Jesus fröjd och lycka ., ar vår samstämmiga 
bÖll. DUrvid tänka vi nu fö rst och friimst pä K illa . 0, 
att vederkvickelsens tider Sllart konlll1e ifrflll H errens an
sikte och han fö rvandlade sitt fo lks klagan i fröjd! 

Hungersnöden är mycket stor både i Shellsi ocll 
Shansi. Tidningarna fö rtälja, att manuiskokött torgförc~ 
utan att myndigheterna kunna hindra det. j\Iycket san 
nolikt. En katolsk missionar från Shensi beskrifver i ett 
langre bref den grällslösa nöd, som råder ehiruppe. ~Iell 

jag har ej tid att a tergifva det nu . Lange ha vi försökt 
finna ut ett sätt att sända penningar dit upp. I ihärdig 
bön har saken lagts inför Herren, och han , som lofvat 
råda oss, har nu gifvit sina tj tinare råd . Kina Inland 
IVlissionens direktör mr Stevenson kom pil. den tanken att 
bedja vicekonungen C hang- ch'i-tung o m hjälp, och genom 
hans bemedling har nu C. r. M. sändt 2,000 txl silfver 
eller omkring 5,200 kr. till P'ing-iang-fu i Shansi för att 
u tdela s till de lidande kristna. 

Meningen var, att br. Mc Kie, som tillika med tre 
kvinnliga missionärer genom Guds vilja undgått döden 
däruppe, s,kulle utdela dem till de kringliggande försam
lingarnas äldste, för att desse sedan i sin tur skulle distri
buera dem till de behöfvande. Men, då nu Mc Kic 
med salIskap begifvit sig pli. väg till kusten, ha penninge
medlen öfvertagits af en mot utlänclingarne vänlig manda
rin, som lofvat ombesörja, att de komma i de äldstes hän
der. Herren förhjäl pe därtill! Nyårsdagen telegraferade 
min man till Mc Kie i P 'ing-iang-fu och bad hOllOm 
sända bud tiU Sv. missionens i Kina arbetsfält för att 
höra, huru där stod till. Han tillfrågades ock, om under
stöd kunde komma de hungrande där till del. Den 8:de 
januari ingick svar, som i öfversättning lyder: "Heo-ma 
den 7 jan. 190 I, 3, 15 e. m. Stevenson, China Inland 
Missio n,. Shanghai. Anordningar för utdelning äro vid
tagna, Uin-ch'engs församlingar inbegripna. Skicka genast 
penningar till sekreteraren Tsie?1 i prefektens »Yamen" 
P'ing-iang-fu. Vi begifva oss af till Hankow den 6 jan. 
Mc Kie " . De,tta telegram beredde oss stor glädje. rian, 
som sagt: »Akalla mig i nödens tid, så vill jag hjälpa 
dig, och du skall prisa mig!» har infriat sitt löfte och 
för d e bira i Cin-ch 'ellg och omnejd öppnat en hj ä lpbilla. 
Må han dock i nfld sörja fö r, att den ej strax sinar ut I 
De kristna i Macedoni~ns försarnlinO'ar -ansåO'o det som 

~ , ~ 

en )'llnest att få deltaga i llndsiittningen till dc heliga och 
gåfvo rikligen i sin djupa fattigdom. 2 K or. 3. I:fz:em 
vill fö lja exem piet? 

Sis tförflutna 7:de december skickad e vi tvenne af d e 
man, som eskorterade oss till kuste n, tillbaka till Shansi 
medförande bref frfln oss till de olika fö rsamlingarna_ Ko
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ta-ch'eng och Cheo-teh-tuh äro båda sanna kristna, som 
vi hoppas skola genom Guds Ilad bli i ständ att trösta 
medbröderna och äfven gifva dem fu.llsWndiga upplys
ningar angåe nde oss och förhflllandena här. som de s;ikert 
längta efter. I början af mars vänta vi dem å ter. Af 
längtan räknar jag dagarne dit. Det är så länge, sedan 
vi hörde nagot från vårt distrikt. Vi förstå ej, hvad det 
blifvit af evangelisten CltaJlg-chi"-lte71g. f (ir en tid sedan 
sades det, att fienderna sökte efter honom, och att han 
måst fly. Herren, som gömde sJ,rifvaren Banlk och pro
feten Jeremia undan, skall , det ar vflrt hopp , gömma denne 
sin tj iinare ocks il. 

. rdissionärer. som haf\'a sin verksamhet förlagd till 
någon af traktathamnarne eller i grannskapet d~iraf, börja 
så småningom återvända till sitt arbete. :::\är få vi an
träda \'år ftterf~ird) Herre, du vet, hllru \'i Wngta där
efter, och du skall icke fördröja oss öfver den rätta 
tiden. Vftra tider stå i din hand. Häromdagen begåfvo 
sig tjuguen missionärer pEt \'ag till S"i-ch 'uan. Men hvad 
händer: fiJl"aren strandar, och flera ibland dem maste 
resa tillbak~ till Shanghai utblottade pä allt. Kaptenen 
och fyra matrose r omkom mo, alla de öfriga räddades. 
Herre~ sy nes särskildt vilja göra sig kalld för sitt folk 
un der namnet 111lderlig i dcssa dagar. 

I Shanghai rftd er qort sedefördärf. Sftsom m'Tket 
betecknande hli rd e jag n., ·ligcll, hunt \'issa infödda predi
kanter. :3om känna till denna plats, s~iga , att dct var hit 
den förlo/"o,!t SOJleIl bega f sig', dfL han ior till frammande 
land. Luk, I ,'i: l ;). Ingen må Unka, att a rbete tryter 
för oss har. :::\ej. \'i ha fu llt upp at t gii ra och mer an 
vi ktllllla hinna med . Kincser bii rdiga Cr5n denna trakt 
förstå oss i ,dJmiin he t i ' ke, <I olika iir d ialekten . men 
kir finnes ett storr alltal fram li llgar Min ;-dla land ets pro
vinser. och l1länc:a bland dem ktllllla \·i tttbl"ta tankar 
med 'och \'isa (le m till Cucb LllIlm. Herren har <lck 

lagt skanclina\'erIla;; andl iga Il öd P~l vfira hjiirtan. Tvenne 
gftnger i veckan hfdle" skamlin<lYiska mlitell i en mindre 
sa l i "Th e 'Cnion Church ", Iw ilka mi,;sionarerna tura om 
att leda. Omkring ett par hundra skandina\'er iiro bo
satta hii r i staden, af hvilka de flesta iiro kristna blott 
till namnet. Yi vanta att [fl se atminslun c Ilflgra af dem 
taga upp kor"et och f'Jlja Jesus, ;-;tucleralldet af de t ki
nesiska sprflket upptager en sto r del af \·itr tic!. , .Y i be
höfvil alla mera k~in n eclom dari Iti r att t)'dligare kunna fram
ställa evallgelium för folket. T\'å ~I tre gånger om dagen 
ha vi gemeIISC1I1l I!1<i blillestunder, då \·i liigga Kinas djupa 
nöd och mycket annat, dariblancl missionnrernas behof, 
inWr väl' trofaste Fader. Det ar outSiigligt cl"rbart att fft 
bara' h\'arandra pft bönens armar. Herren gifve uss att 
stft fasta i en ande, kampande fOr kinesernas fraining, och 
att vara trog-lIll illtill dödC1l.l 

Om Gud \'ill, skall jag snart sh if,'" igen . . \lIa sysko
nen halsa eeler i Kristus genom eder ringa syster 

Ffi/ma 7}ädtr. 

En minnesgudstjänst 
efter de missionärer, som under den senaste för
följelsen i Kina lidit martyrdöden, hölls i ~Iildmay 
Conference Hall, London, den 1:2 febr. och anord
nad af C. L M. 

Genom Guds stora godhet och nådiga ledning 
bereddes mig den glädjen att ta vara närvarande 
vid denna gudstjänst - en förmån, som jag upp
repade gånger tackat Gud för. H vad jag där hörde 
och säg, har jag gömt djupt i mitt hjärta, och det 
synes mig, som om det aldrig kunde utplånas ur 
mitt sinne. Den stora åhörareskaran, talarna, den 
allvarliga prägeln öfver det hela, den spända upp
märksamhet, hvarmed föredragen och berättelserna 
följdes, den starka rörelse. som stundom genomgick 
församlingen, de böjda hufvudena, de tårfyllda ögo
nen, som blickade emot talarna - allt stär så lifs
lefvande för mig. Gång efter annan återljuda i 
mina öron texten, som lästes, bönerna och tack
sägelserna, som uppsändes till Gud, och de af kärlek 
och nitälskan lågande orden från Herrens tjänares 
mun och uppväcka hos mig bön och längtan för 
Kina, för mig själf och för hela Guds församling 
på jorden. 

För att tillmötesgå en af flera missionsvänner 
uttryckt önskan- jag hoppas, att det skall intres
sera alla - lämnas härnedan ett fullständigt ro
ferat öfver mötets gång och åte rgifvas de tal, som 
höll os v id detsamma. 

~VIötet begynte kl. 7 e. m. och fortgiCk till kl. 
l a e. m. Talare voro mr J.f. TVood, C. I. i\I:s 
2:dre sekre tera re: mr J:fatllZ·cs OlZ. ordföranden fö r 
aftonen ; rev. Fox, hederssekreterare i engelska kyr
kans missionssällskap; mr l codor .!fo,('ard, ordförande 
i C. L 1\1:5 kommitte, och missionärerna .1..7t1!C)' . 
Sal!lldc7's och Drc'J'cr ;' rev. Il'am' lVltdc och 
pastor F. B. .:lfcye/ Den gamle dokto r Baoid.:cr 
började med bön. och en a f kommitte ledamöterna 
läste Upp. 7: 9-17; Rom, S: 35-'39; Upp. q: 
12, 13; 2 0: 6. 

:'lI r II I arcus IVood yttrade nu: 
;,Kära \ 'anner~ Vi haf\'a i afton sa mlats t1l1cler djupt 

allva rliga (' lIl sUin<1igltete r. Kin a Inland miss ionen k l r 
lid it en outS:iglig fiirlmt genom femtioåt ta missionärer,; 
bortgang, inberiiknadt tio associerade, som tillhörde Helgelsc
förbundet i Sverige, och hundrata ls infödda kristna, lwilka 
alla nyligen hafva lidit martyrdöd en under det plötsliga 
utbro ttet af WrWljelse i Kina. Detta möte a r afsedt at t 
i nagnn mån uttrycka vär känsla af förlust och vår vi.ircl
Ilad för minnet af dessa hiingifna man och b·innor. 
:'Ifånga af dem \'oro missionärer af be tydallde erfarenhet 
uch kiind dugligh et. ,\lIclra, fastall unga i arbetet, hade 
samma hangifvenhet. Vi sörj a djupt flirlusten af dem 
alla. Ord kunna icke uttrycka dell förlust, som Kina 
lidit genom \'ilseledc1a rnanniskor, som c1lida t dem, hvi lka 
buro Killas ltijgsta intresscll pft si tt hjiirta. !\led alla an
hliriga och vänner, som nu lida genom elen s\'åra för
lusten , Unna vi djupt deltagande. Vi uppsända för dem 
innerliga böner om att de 111 1\ blif\',l uppehållna och 
trös tade af Gud i denna pröfningens stund. :\ndra mi,
sioner hafva lid it pfl samma sa tt fast~in icke i samma grad. 
Baptisternas missionssä llskap har förlorat tretton missioniirC' r: 
Sheo-Yang missionen elfva; Sallsbpet flir e\'angelii ut
bredande tre; Brittiska och utliinclska bibelsällskapet t\'~L: 

andra missioner, inneslutande amerikanska och öfriga ClHli
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peiska fyrtiosex, Hela antalet martyrer, tillhörande pro
testantiska missionss:illskap, blir sftlunda etthundratrettiotre, 
Jag skall nu uppläsa \'[ml egna medarbetares namn, och 
medan jag gör detta , må vara hjärtan upplyftas till Gud 
i bön, C\tt han matte rikligen utgjuta sin Helige ,\nclc 
ijf\'er sitt folk, sil att den gudomliga kalle lsen II1fl flnna 
~ensvar hos mänga, att de mft gi'l i Mastarens namn för 
att intaga cle fallnes plats, ,, 

Sedall namnen pfl dessa nllSSlOllärer sa mt namnen 
pil de barn: som äf\'en lidit martyrdöden, uppWsts, slöt han 
med följande ord ur skriften: " Odt jag liörde en röst 
fran ltimlllelm säj{a: Skrlf: Saliga äro de döda, som 
i HCJ'1'C1I dö liäreftcJ', Ja, säger alldm, de slwla In'ila 
s,:'" frflll sitt arbete, t)' deras gärningar följa delll (fter ,» 

Mr l. E, ll-latltiesoTt: 
Efter att hah'a lyssnat till be rättelsen om att sft mfLnga 

bröder och s vstrar i Kina bortryckts genom en dUdsam 
dö d, är det sva rt att veta , ll\'ad man b(;r göra eller saga, 
Ett hö fves oss dock, nämligen att undergifvet böja oss 
fil' Guds majest;tt och lyssna till honom, då han i dessa 
!'tppskakande tilldragelser säger till oss : .Blif11m stilla 
<id/ besiuJ/C7/., att jag är Gud, jag s/.:all t'ara I/lig Naud 
hedningarna, jag s/.:all zlaJ'a Itjig på jordm,. 

Bland de mä nga oroande händelser, som timat unde r 
de sis ta aderton nJ5nadern a, ar \';i1, h \'ad a ngår Guds 
r ike, ingen a tt ja mfUra med det, soJU hänLlt i K ina: mör
da ndet af de,sa kara man, kvinnor och ba rn , I elen 
Il."are tid ens hi"tOI' ia gifves intet mo tstycke till detta, 
:\' ,lgot liknancle h;inde på l\Iaclagaska:' för omkring 60 ar 
-,edall , men lyckligtvis hade de eu ropeiska missio niirerna 
I l ifvit utdrifna, innan förföljelsen utbröt, och le, som mör
da des a f d en grym ma drottningen, \ '01'0 pft langt niir ej 
~; mänga som de, !l\'ilka i Kina förl orat sitt lif genom 
kej sari nn a ns grymhe t, Vi kunna ej utforska Guds fi' r
'.1 '11, att han under d enna tid tiger stilla, Det iir myc
ket ~v?! r t ;ifven för troende manniskor a tt fö rs t?t, h\'ad Gud 
Ill e na r med "[ldana tilldragelser so m dessa , hvilka i afton 
upp taga \'i'tra ta nkar och sinnen, , Genom ha f\'et g ick 
d ill \'iig, d in stig gent)!ll s tora vatten och dina fObpär 
Lm n man icke,» },I en histJla mii nni~ \;or kunna d ock upp 
Uicka nfi got <!f det, som ar fiird u lc\t fiir den sto ra miing
de n, t \' Gud har iifven en a nn a n \';ig, HallS \'ag ;ir "i 
helgedo men»; den j o :c\e ps, och e tt uttryck i den ,3 :dje 
led er oss troende ~Itt sOka f:l illt r;lda i he lged omen 
(le n pla t,: so m ii r helgad genom den Icf\'and e Gudens 
1I :1n 'ar" rreno m den I fel ige Ande - pla tsen U'r biin odl 
tillbedjan den IIögstes heliga bon ing, dar ha n nec\stiger 
c"r alt m,",la sitt \'all ta nd e ch troend e folk "ch f(jr att 
fi ' r det uppenhar:t !lagra af si na hemligheter, O, att \'i 
Il: era Ilegrunclacle och till \.;;ldo inför Gud, .,ch att vi g:lf\'(; 
" ,'5 ti l tiil ett rikare böneumg'ange med hOllom, at t vi 
må tte :,kickligg'(ir:l:; till att fat ta rnera af hall~ f(,r borgade 
d :uphetcr. 

D :'! vi W!lka pi de:.:sa kar:l, ll\'ilkas na mn Up pl;i:.:t.<; för 
,'ss i a f tOll, och pä de mfmga infödda kristn;l, ,om iif" en 
jo,;rl ' ~<lt sina IiI' under tl enna s\'b.ra ti l: , htJlna \'i ej ;mnal 
;in upplyfta '.-å r;l hj Hrtan i tack och lof till Gud, att dessa 
\' ;: ra abkade viinner ItU hvil a ifr:tn sitt arbe te, En '.T,rs 

i Ps, :2 l, so m utan l\'ifvel ;[1' e n messiansk psalm, :ir 
illn;ket skLill, Psa lmisten tala r da r till Fadern 0 111 Sonen 
, ... \t sagcr: »Du gOr hun om till en \'abigneb e evinn cr
ii:;CIl, dn frejdar hnn ( m med gWdje inf,)r e1 itt a nsikte. , 

och \'i tro, att pa h\'ar och en af dessa Jesu Kristi mar
t,\Ter : pEt de sma gossa rna, Aickorna, jungfrurna, hustrurna 
och de modiga Kristi stridsmannell, !l\'ilka vagat sig langt 
in i det inre af det hedniska Kina, med all rätt kan till
himpas detta ord: Du gOr honom till en "U!signelse evin
nerligen, du frö jdar honom med glädje inför ditt ansikte, 
"ty sina heligas namn biir han pil sitt hjärta", och icke 
en af dem är färgaten af Gud, Afven Lien ringaste af 
hans heliga skall haf\'a sin andel i elen stora harlighet 
och sa lighet, som snart ska ll uppenbaras, 

Med afsee nc\e på de förskräckliga lidanden, som \'flra 
\'ilnner mftste utharda , innan de inträdde i hlirligheten , 
sft kunna vi ej i afton i de talj ta la därom, men vi mit 
väl vara förvissåde, att \' ilr älskåde, nftderike H erre Jesus, 
som sitter pfl Faderns högra sida, skftdac\e ned pft dem 
med intresse och deltagande, d a han säg den ene efte r 
den andre och g rupper a f dessa ka ra missionärer sopas 
bort af den dlda s torm , hvilken uppstä tt genom den \'ålcl
samhet och gr,vmma orätt\'isa, som de hedniska kinesern: t 
d el dessa tillnillen tillstaddes att ådagalägga, 

Kiir smärtnn in i själen skär, 
Y'tr H erre .Tes llS ock den bill'. 
H a n delar med oss all ,'år nöd 
Och lir i sorg drt fasta stöd, 
, ' i dä rför trös tl igen gJ fram 
Oc.h säga a llting fiil' Guds Lam m, 
"\tt \'i af honom bjii lp må få 
Och i d Il 'onda (lag' bestå, 

Det a r i sa nning af in tresse att gif\'a a kt pit ordet 
",' itlne", säsolll det atl\'iincles i skriften , I \'[t r föresUll
ning- om ma rtyrer [[ro \'i beniigna att förbise det förh ftl 
lande t, att martyrskape t endast iir afsluttlillgen på ett li t' 
~~f \'ittnande, ty ordet »mann» be tyder egentlige n vittn e, 
At Herren J es us Kris tus gif\'es d enna sköna och välsig
nade tite l sflsolll hans ege!ldo m pä ett alldele~ Sill" 
ski ld t sätt. 

Lfttom oss icke glömma, att alla vi, som ii1'O H erretl 
,T esu e fterfö lj are, ~l te rl ösra med hans dna blod, haf\',t 
lallltlats b 'ar härnere flir e tt e nda a nd ami'tl , näml igen 
cletta a tt \'i ttna o m vEtr :\Wstare och bekänna ham namn 
för e tt större eller mind re antal af vittnen, Kara vänner. 
är det icke s:'t, att \'i hiirige nom I,dtas högt upp öh'er 
denna \'arldens strid och oro till en helt al111 3 11, hLigr 
rvmd, d5 \'i <t,o m H erren ,Tesu I\:risti tjana re kallats til ! 
denna underbara och !t;irli"'a kallelse att fö r huno m \'erka 
ett \' erk, som :kall förb li f\'Zt, icke under en el ler t \',l mans
itld rar. icke un der ett e1!er t\'fl arhund rack- n utan ge no n: 
edghetens otaliga tidsål d rar, till o rakneliga milJtn iskllsjalars 
fr;i1sning, H \'ilka b nsl ' r uö ra \'ara de förhärskande hu~ 

o;,s med afseencle på dem, ~Ot1l brottsligt och grymt hafv" 
astad kommit all denna olycka Llch a llt detta fii rskri-lcklig" 
onda) Vi mi nnas rörande de n lO rs te martnen, aLt Gud, 
d{L ha n ta lade till Kain Olll ha ns broder :\bel, ,<tde: »D in 
broders blods r("lst ropar ti!! mig ik'tn jo rdell» , I\' ftgo n 
försk räcklig efterjaganc\e hamnd synes skola upphi nna mör
da ren, Jag \'et icke, o m det hos K ai n fiirckum nitgo 
uppmjuknanc\e eller n:lgon ä nger, nilr ha n tänkte tillba b 
pft el en fiirs kräck li tr,t dag, LId han slog ihjiil sin br"c1er 
Abe\. Secbn a ter uncler judencl omens tid \asa \'i om en 
m'i rtyr. Sekarja, !;on af Jo jacla, In'ilkell icke encli'A var 
Israels (ifverstepr;[s t, utan iif\'en en sto r sta tsma n uncle:
k Ol i ung Joas, H a n tillriitta \'isade folket, emedan de \'ande: 
ti ll baka till dc f" lks gudar, bland In'ilka de bodde, til. 
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Astarte och Baal. Han bannade dem för deras skamliga 
vantro och a fgudadyrkan, och han blef stenad af folket. 
I-l vad var dct, han sade, clft hans Iif afhändes honom) 
»lvIåtte Herren detta se och straffa.» (2 Krön. 24: 22.) 
H är synes a ter vara en tanke på hämnd, men niir vi 
komma till det nya förbundets historia , finna vi d et lllin
nesviirda yttrandet af den högt benådade Stefanus: »Herre, 
tillräkna dem icke denna synd! " Och om vi ga tillbaka 
till medelpunkten i den heliga berattel sen, till Herren 
Tesus Kristus, så minnas vi, att bland hans sista o rd på 
·korset, voro dessa: »Fader, förlat dem, ty de veta icke 
hvad d e göra». D et finnes pft mänga hå ll en stark önskan 
att gifva sträng vedergällning å t de kinesiska maktaga nde 
och åt det kinesiska fo lket för det stora ondas skull, som 
de hafva begå tt. Men, kara vänner, låtom oss besinna , 
hvilken ställlling vi böra intaga inför dessa fakta , inför 
vfir Herres J esu Kristi vittlle"börd och inför hans tjanare 
Stefani, hans förste martyrs, \·ittnesbörd. Vi måste lägga 
bort alla dessa känslor a t fiendskap och hamnd och söka 
att efterlikna var barmhärtige Herre . 

Rev. If. E. Fox: 

( ~Iatt. 14: 12.) 

De giJlgo odt berättade det för Jesus. :\lina kära 
medlärjungar i Herren Jesus, vi hafva alla genomgått en 
förhossande och o förklarlig sorg. Det är mycket under
ligt ; vi kunna icke förklara det. Ibland förefaller det, 
som shIlie vi uppvakna fdln en dröm, en nattens skräck
syn. I stallet \·akna vi för att finn a det vara verklighet. 

Nagra af oss hafva kanske i våra lif haft andra för
krossande sorger att genomgå. G ud drager sina barn 
lllycket nära intiil sig genom sorger. Vanner, hur ar det 
i dessa stunder, då smartan ar så öf\·erväldiga nde tung) 
Ar tystnaden bast ~ Käl1Jlen I, som om det vore en 
bjalp att icke tala till nfigon ) Jag tror det icke. Jag tror 
det iir mera naturligt att uppsöka någon vän - icke 
hvilken vän som helst, icke en friimiing, utan någon sär
skild vän, för hvilken du kan säga allt. Så var det för 
länge sedan, när en annan tygellös man och elak kvinna 
begingo ett förskräckligt brott. "\ i hafva i afton hört 
lalas om två sfldana. Lärjungarne af den mycket älskade 
uch vördade man, som föll offer för dessa bfldas ondska, 
" togo hans lik och begrofvo honom och gillgo Odl be
rättade det för Jesus .» H varför talade de om det för 
Jesus? Hvarför har dn talat om för Jesus, hvad som 
tryckt dig, när du varit i nöd? H vad var det, som ledde 
dig att gå och berätta allt för den vän, som »älskar 
trognare än en broder?, Du \'i5ste, att han kände till 
alltsammans. Det var därför du talade om det för honom. 
Det fanns icke en o mstandighet i den sorgen, som han 
Icke såg. Intet rop fran d en, som led, undgick hans öra. 
R vad de flesta af oss bli förskonade frfm att se, är all t
sammans uppenbart för hans ögon. Han känner till det 
hela. Dn beh öfver icke Säga ho nom något; men du gör 
det ändå i alla fall. Du berättar hono m, hvad du är 
säker om att han förstår. Gud vare tack för uppen
barelsen af den sanningen, att han vet allting! 

Sedan var det nog ocks[t en annan orsak till att du 
beriittade det för honom . D et var icke endast känne
domen om hans allvetenhet, som dref dig att säga allt 
för Jesus. Det var, emedan han äger ett medlidsamt 
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hjärta, för hans oändliga deltaga ndes skull. Du förstod , 
att han icke blott visste, att dilla bröder och systrar hade 
lidit, utan att hans hjärta ömmat fö r dem. Han iilskade 
dem med en tillg ifv~nhetens glöd, som du, till och med 
du, icke kunde aifva dem. Herren älskade dem, och dn 
har ju vädjat ~II denna kärI ek ? Alldeles som de tvfL 
systrarna sänd e delta rörande budskap : »H erre, se, den, 
du ·har kär, ligger sj nk» , så vädjade du till Herren Jesu 
kiirlek. Du vet. att lians hjarta har ömmat för dig och 
för dem, och d~tta har ju iljiilpt dig att bära trycket af 
sorgen. Jag tror icke, a tt det i himlen eller på jorden 
finnes nagot ljufvare än deltagande, och öh·er allt annat, 
smärtornas mans delta!!and e. 

Jaa tror att du ~aick till honom, emedan du \·jsste,
i:) , ,j 

a tt »all makt » var honom gifven. Du visste, att han kunde 
haf\·a afv~i ndt allt detta. Du visste, att han kunde hafva 
riickt ut sin hane! och skyddat dessa älskade från 
den död liga fa ran. K a nske har du läst den bok, till 
hvilken man har h~invisat i afton. (Om icke. så läs den. 
Jag hoppas, att llVar enda en llär skall läsa den. Bröder, 
lasen den pfl knä I Det är bästa sättet att läsa den bokeii, 
och när du genomögnar sida efter sida - om dina ligon 
annars kunna se sidorna för tft rars skull - nar du läser 
berättelse efter berättelse, skall du inse, att llnclen·erkens 
tid ännu icke är förbi .) Du skall d är se, huru Herren 
gång efter annan räckt ut sin hand pä ett sätt, som 
öfvergår allt människoförståncl. Vi kunn a icke förkl ara 
det. H erren har förhärligat sitt namn och visat, att det 
finnes en Gud pft jorden. Hedningarna ve ta det. Det 
finnes nu må ngen h edning i Kina, som med undran tänker 
pil hur Gue! beskyddade dessa sina tjanare. l\Ien hvar
för gjorde ha n ej detsa mma för alla) Det var, emedan 
han hade en bättre uppstånd else för d em, en bä ttre be
frielse, till och med genom dödens lidande och bitterhet. 
Han ville icke räcka ut handen för sin egen rakning. 
Det gafs ett ögonblick, da ett enda ord af hon om skulle 
hafva framkallat legioner änglar till ha ns försvar. Tror 
du icke, att himmelens biirskaror, som sågo, hvad som 
tilldrog sig i Getsemanes örtagård, skulle hafva kommit 
Herren till hjiilp \·id den minsta hviskning af hans rösP 
Tror du icke, att dessa människor, som kommo för att 
gripa honom, och som drefvos tillbaka af någon hemlig
hetsfull kraft, sft att de icke förmådde röra honom, kunde 
hafva blifvit hindrade? Men det var icke, hvad han 
åsyftade. Han asyftacie att lida och dö. Och om han 
åsyftar, att dessa missionärer i Kina skola dela samma 
ära! Alla dessa älskade hafva vunnit en krona, so m han 
sjiilf skall satta på deras .hufnIden. Om han ftsyftade 
detta I Ack, gdtt icke öfver dem . Tacka Herren för dem. 
Vä lsigna honom för In·ad han gjorde för dem. Tacka 
honom för hvad de 1'0 ro.: än mer, för hvad de äro. Du 
kan säga H erren Jesus allt detta. Du kan säga honom 
det, emeda n han vet det alltsammans. De hafva segrat 
i s triden. 

För niigra veckor sedan föll i mina händer en liten 
bok, shifl'en af en framstående faltlakare i London. Han 
berättar där nilgra erfarenheter från fältlasa retten i Syd
afrika. I elen lilla boken förekommer en mycket rörand e 
liten historia, berättad pil ett tilltalande sätt. En stackars 
soldat hade blifvit förfärligt stympad af en bomb, som 
sprungit sönder vid Ladysmith . Jag kan icke beskrifv<l 
beskaffenheten af hans sår, men doktorn talar om dem 
som ju en doktor lämpligen kan göra. Det är nog, om 
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jag säger, att nästan hela hans ansikte var borta, och 
Iihäl lefde mannen. Han fördes till fältlasaret tet, dar 
hans ~5.r blefvo omsorgsfullt förbundna. Han kunde icke 
meddela sig genom tal, ty talorganen voro fö rstörda. Man 
gaf honom en liten anteckni.ngsbok och en blyerts, på 
det att han matte kunna meddela skö terskan sina önsk
ningar. H vad tror ni var det för3ta han skref? Det var 
icke ett uttryck för nagon hans önskan, icke ens ett tack 
för någon honom be\'isad vah·ilja. Det första han skref 
var: »5egrade vih 

Ara vare Jesus, våra \;ära vänner segrade! Större 
blir bytet, och större blir segern, nar han aterkommer 
med alla sina helgon och utvalda, hvilka kanske då skola 
atföljas af mången man ell er kvinna, som nu hånade och 
förföljde dem, ja, som kanske var fla ckad af deras blod. 
Minns hur JeS llS segrade i den hop, som stenade Stefanus ! 
Kom ihåg, hur han vann den störsra af apostlarna, och 
hur han förnndlade honom, förföljaren och hädaren, till 
en segerstod för Herrens öfversvinn eliga nåd och insatte 
honom i ämbetet. Skulle han icke flter kunna göra det
samma' Vänner, om I det minsta Ul11l1en Herren Jesus, 
för hvilken I hafven omtalat eder sorg, så vet en I. att 
han gör det. 

Gud gifve, att en frukt af detta möte och ett af 
svaren på vara böner och på de fortsatt a bönerna från 
Guds folk öfver hela världen må vara den , att det må 
blifva en sådan välsignelse öfver Kina och en sådan fräls
ning för Kinas tusenden och millioner, som det aldrig på 
nagot annat satt skulle kunna hafva \·arit. Gå och s{~f 

det Iii,. .Iesus! 

Mr Theodore J1oward: 

K iira vänner, jag är mech'eten om att jag i afton 
intager en plats, som annars skulle ha!\'a fyllts af en, elen 
där är mycket afh{iIIen af aJla, som älska Kina Inbnd 
missionen. Vår äbkacle mr Huc1son Taylor sklllle hafva 
\'ärclerat att f,) vara ibland oss i afwn, 0 111 det \':uit Guds 
vilja. .Men i detta, som i aJlt , hvarom vi tala i afton, 
böja vi oss för denna vilja, och \i veta de nna vilja vara 
fullkomli g kiirlek. NIr Taylor är nu i Cannes i södra 
FrankTik e. Han iiI' ännll ldngt ifrån stark, och \·i an
hålla därför om edra förb uner, art Gud, om så är hans 
heliga vilja, må resa honom upp igen för air tj äna i cle tta 
välsignade missionsarbete. 

Vänner, vi hafva nu betraktat en mörk tafl a, mycket 
mörk för \·5ra ögon, men icke mörk för deras, som haf"a 
öfvergå tt från mörkret till ljuset, som nll se konungen i 
hans skönhet, och som äro inför hans ansikte i härlig
heten. .\ lskacle \'änner, vi veta ännu icke, lwad detta 
innebär! 

!vIen äf\'en medan vi betrakta. förhållandena här nere, 
öfvergå vi till elen ljusare sidan. Vi måste tack:! och 
prisa Gud för hans lInderbara barmhärtighet emot många 
af våra iiIskacle \'änner, som äro här med oss, när vi pil
minna oss, att af ättioniO missionärer i Sh an-si, tillhörande 
v[ir mission, fynio sju haf\'" öfvergjn rill den ljusa sidan, 
och fyr tiotd genom Glids barmhärtigher (hafva) blif\'it 
befriacle. :-Iågra af dem äro här hos oss i afton. Om 
l tillåten mig, ämnar jag läsa namnen på dessa älskacle 
\änner, som i1ro när\"lHande, och S0111 undk ommit clessa 
förskräckliga fa ror. Dc iiro bevis pi"i. Gu ds underbara 
makt. Skälet hvarför cle äro h ar och eJe andra upp
tagna, känner han , rjj somliga af dem tyckas ha genom

gå tt större far or och synas ha blifvit befriade från nästan 
en s\'årare död. Här äro de emellertid, de lefvande , för 
att prisa honom . 

.\Iskade bröder och systrar, vi hiilsa eder \'ii lkomna 
i Herrens n:1.m n. Det är med högtidligt allvar och glädje, 
som vi välkomna eeler i hans \';ilsignacle namn . Vi akta 
det som en hög och helig förmån atr U v:Ha tillsammans 
med eder i afton. :"dgra af oss känna äfven, hur viil
signad den tanken är, att ,'i a lla skola mötas p[i den 
ljusa sidan , när vi hafva öfvergitt el ir och äro med Jesus . 

}.,}skacle vänner, det är en glädj e atr få s~iga Jesus 
allt derta nu. Hur skall det icke blifva, ni1r vi fil se 
honom ansik te mot ansikre ~ I voren mycket nära att se 
honom för endast en kort tid sedan, men han har lämnar 
eder kvar härnere för att iinnu en li ten tid vittna om 
hans kärl ek och furkunna hans dygder. V i tack:l nu Gud 
för hans nåd uppenbarad i eeler - för det tii lamocJ, elen 
tro, clet hopp, den uthållighet han gaJ eder nåd att uppen
bara, då han ;lt eder ga f att ,'ara vittnen om e\'angelii 
kraft för en otrogen \·ärld. Vi pri sa hans namn för eder. " 

Mr Howard uppläste därefter namnen på de niir
\ar~1l1de genom far orna undkomma missionärerna, h,'ilka 
reste sig, allt efrersom deras namn nämndes. 

}Iissioniir A. Lutle)' (fdn Hong·tong): 

.~\Iskacle vänner, vi ha nyss hört omtalas, huru Gue! 
pil er t miirkvärdigt, ja, vi kunna siiga underbart, sätt 
rä clclat många a f sina barn fr[in u fverhiin gande fara, frän 
h\'ad som syntes vara en säker döc!. l\Linga af oss niir
varande kunna vir tna om Herrens förunderl iga godhet och 
uppehållande nåd i aJla heclröfvelser. Det iir :-;\':1 rt att 
fatta elen . .-\ II t är Guds verk; vi förs rå det ej. Lihäl 
upphöja vi hans mäktiga beskydd och fräl sande nåd. 

Vi bodde i H ong·tong och väntade dag efter dag 
att blifva dödade, men genom Herrens ledning bleho 
fiend ernas planer tillintetgjorda . Det var bönhörelse. 
Gud hörde icke blott " å ra egna böner, utan såsom vi 
tro, de många böner, som uppstego fr::m Guds barn här 
hemma. Jag kommer ihåg en gång, då alla kineserna, 
som voro hos oss, togo sina saker och flyttade fdn oss 
till andra hus i staden. Under dagens lopp fingo vi tre 
gånger bestämda underrättelser från oli b käll or om att 
samma natt ett helt band af "boxare) i den omgifvancle 
trakten skulle komma . De ströfv'ade omkring med sina 
bössor och knifvar helt öppet midt på dagen utanför 
staden och trotsade fullkomligt myndigheterna. Vi upp
sände mycken bön till Gud. Yi ordnade allting för att 
fly , i händelse det skulle J!ita sig göra , och sedan väntade 
vi. Det blef midnatt, men intet anfall hördes af. "i 
kunde icke förstå det. Det fö reföll oss s~lsol11 ert und er, 
och detsamma tyckte våra grannar och hela staden ocks~ . 

Följande morgon tingo vi veta, hum Gucl hade räddat 
oss. ·tan at t vi, utan att myndigheterna eller någon i 
hela staden visste därom, hade vid sk ymningen, när 
stadsportarna skulle stängas, en liten tru pp so ldater an
ländt söclerifrån. "Boxarna" fingo höra det och bleho 
rädda. De visste visserligen, att soldaterna hö1l 0 med 
dem, men de \'isste också, att mandarinen var vänligt 
stämd mot os~ och fruktade därför, att han skulle be
falla so ldaterna att besätta staclsportarna , hvarigenom de 
nIb skulle blif"a. f!l.ngacl e som i en råttfälb. S!lJunda 
blef hela anfallet om in tet. 

;Vlr Howard har nyss vidrört de olika siit t, genom 
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h"ilka G ud befri:lt sina barn. I S han-si Lle l\'o m å nga 
a f oss p å minda o m d et liknande till fä lle , som o m talas i 
Esters Lok , då H nman med ko nungens bifall utfä rdad e 
e n be fa llning ö fve r hela riket, atr G uds fo lk skull e till
in tetgöras. I I,-ina " isste yi oc kså, a tt en he mlig be
fall n ing utg:h t ö fve r he la lande t , uppfo rdra nde myn d ig
heterna, höga och låga , a tt utfö ra ett blodbad på a ll a 
utbnclingar. U nderrä ttelse n o m r ege r ingen s s in nelag s pred 
sig som en b lixt geno m b ygd e rna. Och a tt s[j m å nga 
mandariner , geno m ,uds mä ktiga , 'erka nde , dgacle mot
sä tta sig d en kejserliga be fallningen, ä r e n gil tn. De 
r iskerade sina egna lif. De, so m b odde i Pe king o c h 
n 'gade visa " ä nlighet m o t utlä ncli ngarne trors be fa llningen , 
b lefvo s trax d ödade , )'Ie n G ud va re tack fö r den under
bara räddn ing , so m G uds försa mling hem m a s:l , 'ä l som 
i Kina iåt t be,' ittna. T ...-å tusen n f H e rrens rj ii nar e , 
hans ,'ittnen i Kina , , 'or o d ö md a tiJI d öd e n , och sann o
likt \'Oro ej mindre ä n hun d ra tuse n a f de in fö d d a kristna 
lika ledes d ö dsd ö m da a f de n fö rfärli ga kejserliga beiall
llln gen. ).[en Gud gjorde o m inte t deras d d slag . sil art 
[llsenra ls a f hans barn un d ko mm o , P il samma gå ng so m 
" i so rp o c h kä nna djup r deltaga nde med fö r:ildra r och 
sLi k tingaI' till d ra ä lskade sysko n , som ha ha li d it , S<I 

sörj a ,i likdl id e fö r dem: "i t:1c ka G ud , so m gen o m 
sin ni1 d gi t\' it d em kra ft art " ar :1 trog na in ti ll d öde n, 

ll la nd dem , so m iPttt n edlii gga s ina li f . nämna "i 
fö rs t v:1r afh ,1llne b irriida llde m issionsdire ktör mr \\ 'i.J
lia m Cooper. H:1n " ar iii ska rl a f si n a medarbetare 5,ol_ 
so m i:'\ . l högre g ra d iin de tl e sta iig de ha n sin a med
arl >etares hä ng it\ 'cn he t o c h förtro ende . Gu d had e fö r
Li na t ho no m e n s)' n nerlig äb b 'ii rd he t o ch et t mycket 
g udt o mdö me, Ha n äl skad e., af a lla. 

\ -i nämna " idare m iss ionnr o c h fru Bag n,lIl , In 'i lka 
under mJ nga ,h a rbe tat i Sha l1si. Fhuru de n u ic ke 
b odde i p ro ,' inse n. ",H 1ikdl m iss ioniir Bagna ll super in
te nden t öhe r no rra o c h ösrra Sha nsi, H a n var e n di r
dera cl , ' ~i n o c h rå dgifva re iö r ma nga ibla nd oss. 

:-'I iss io när Lh ll1 C1n Ka~ ' ,'ar e n m an, sii rskilcl r ut 
r llqad ai Cud fö r det :H1>ere, ti ll h,'i lket ha n 1> lif,'it 
kal lael, e li t! had e gi t\'i t honom ett < idant " ii lcle 0 f\ 'er 
språ ke t , so m h lott fei a i ' -:lra m issionä re r :i ga, H an "ar 
uto mor d e n tligt a i h:'\ Il e n at fo lket. J ag had e o fta fö r
m ~i nen a tt fa sam m a n träffa med ho n 0111 och m ed honom 
e rfa ra Ill'oclerlig g emenskap , F i te r he,iik ho, honom 
Ill' ukadc jag kii n n :1 mi n kr ,1 f, och I> e .. luts'lmhet fij l'lll'a cl 
rill fo r tsä tta nde a f de t a rlJe te, [lt h ,' ilket ,-i gi fl'ir dm li r. 

[ 1':1.s tra d e le n af Shansi utbre tla sig \' ids träc kt:l d i
sh'ik! ,' :i, t.:: r om fentlo de n. d iir !,-i na In l:lIld mi ss io ne n 
hm se" s tat io ner m ed o m kr ing 'l d er ton a rbcta re. :\ f 
d e;;sa :1denon ha r bl o tt td ö t\ 'erlefl'at Wrfö l je lscrna , l }e n 
e ne haT ll]l p nilrr k llsren och de ,1 :l11 dr,1, im ( )g re n , ii I' 
:i lln ll i 1"ing- -i,lng-fll , d e n sr:1<1. i'd n In'il ke n hon flydde. '" 
F n ib la nd de mijnbcle Ll.r m is,ion :i r !Je:lt, so m had e 
ij f \ crin see nde ö!,'e r ett ri klige n " :i b igna d t a rb ete ino m 
ea ,turt d is tr ikt . )'fi , sion5r Peat ,1daga lade l1lyc ken 
Uirl cksfll ll o m sorg o m fö rsa m linga rna: han ,'a r e n san n 
herde, som '.-:1 I , ',Helade siS Olll L-ll'e n , som :t l;:; ka t!e si n 
b ibel oc h gj o rd e G li ds ord rill si tt ; il~kli n gss tl1 di lim . 

f no rra d ele n :1[' d e t n:imn rla d ist rik te t :u llClac1 e 
frö ke n \ i'hit c hlll'c h i Hi'1O-i. H o n "ar m~'c ke r a fh !\ lle n 

E nl i[!t .;.;enarc: lHHle- rr~i.tt e if;.er ~ir fn t Ugrcn pfl \'~ ig till k:t.:.;t cn, 
1..:an.5ke: rC<..lal{ anko mrncll di t. (~r-;· ,- ,s . allm . 

ic ke b lo tt af de m , so m a ruetade till sa mma ns med he nne, 
uta n :if" e n a f kinesernn. H o n "ar mii kti g i bönen oc h 
j (; uds o rd, H" art ho n g ic k , medförcle hOIl solske n oc h 
g l:idj e. Herren ha r tagit hen ne . 'V id der t illfii Jle lll1der 
oro lig hete rnas början , dEl för första gå ngen en natt bJif\' it ut
sa tt till et n fa ll på oss , " a r ho n bland oss , )'[in hustrll be
rittade he nne, h,'ar! "boxa rna» ämnaele gö r:1, hlll'uso m "i 
skull e blif" a öf\'eria llna , 'iel m iclna tts tiden, J ag var d:'t 
ic ke hemm a. eta n atr v isa den min sta oro s "a rade 
ho n : <'vred (; tills hjä lp , hoppas jag , at t ,·'i lugnt och 
m odig t sko la m ö r:! , h" a d he ls t Herre n a oser läm pligt 
så nda oss I ", S~da n " nr he nnes a nde . ~ii r "b oxa rna :> 
se de rmera i Hiao-i krossade d ö rra rna oc h rusade in för 
att utföra sitt b lodsd å d, g ic k hon utan tvif,'e l lugnt e mo r 
d e m . E ft e r3. t sö kre de kris tna efte r he nnes kro p p oc h 
funno de n i förstugan strax inn a nfö r dö rre n . 

I T ai-ye n- fll dö dad es tyenne trogna arbe ta re för 
(; ucl : fröke n S te l e ns och frö ken Cla rk e . 

[ Ta-ning a rbe tade fr ö ken ):at han , so m , e huru hon 
ej , 'a r it lä nge pil misslo n5fii ltet, Jihä l på e tt iö n' iina ns
drdt sii n J)'cka tS gö ra d e kris tnes g lädj e- oc h sorgeämn e n 
tiJI si na egna . H on lefde <l he lt med d e m och had e 
1'lIl1ni r d era s kii rl ek o ch fö r troe nd e . 

1'- ii ra d nner , fi nn e, hiir i a ft o n någo n, ,om bla nd 
de nna s ka ra :igde d e m ha n :ilska de : T ro ej, atr d e ra~ 

lif " :1 r it iö rg :if" es . Tro ej. :1 [[ d erns u tgSe nde tit! Kin a 
ya r e tr mi"tag. De ras :ubcrs rid "a r ko n , m e n bes in na , 
:1([ H e rre ns offe ntl iga ye rk:':unhe t " a rade b lo tt e n ko n 
lid . Jo han nes D lil'are ns o c h ." tefani lit'sa rbete , 'ar oc ks :l 
ko rt : me n d e full gjo rde (; ll d s ,ilj a, Och dessa bra 
sysko n, so m b ion e n ko rr tid , 'ar i( i K ina , ii f\'(~ n d e ful l
gj o rde C llcls \'i lja , och Ii ii ro ö h ertygarle , alt d e ge nom 
(; lld s n3,d i s in död ut t'ör de ctt miikt ig,ue "e rk ii n de 
k unn a t lltföra :i l\' e n ll nder e rt hi ng t Iii a t' rjii n:1I1cle , 

r Ho ng-to ng d istr iktet haf,'a n ii ra zo o kinesis ka 
kr istna e lrt gi l\'a sina li t' t'ö r :-'{:\s tare n . Jag sk ull e g :irn ;1 
, 'e ln t o mn :i mnn fl cre b la nc1 d e m , me n jag hinne r hlo tt 
t:11:1 )111 rre n ne , 

F ril lI1 St " ii i j:1g nii mn a Yang, de n fö r.,te o l11,':ind e 
i H oh -cha ll. H,l n g re ps ,1f "jlo:,n rn e ' , :1 m t iHr e rl iim na ck s 
till my nd Lg heterna, 11\'jlb b to h 0 11 0111 llrs t:l t o r t ~T för att 
t\' inga ho n0 111 förn c kn si n tro , och n:1r detm m iss lyc kades 
be fa llde, arr ha n sk u lle l ida spö;;t ra ff mcd So o si:l g . I )e tta 
s tralT :-is r:HlkoI1lll1t r <i ke n d öd e n p ,i g rund af dc fö rEi r
l iga ;,kadorna, '-edan det l:1 , kelt, I> e hn ndbde.;; ha n g ry m t 
ptl tle rc siitt S:1m c b~t:ld -:, i fiin;:-eJsc: . F tt IJref fö r
r~ i1j e r, a tt ha n fij r l> lt:f i h ngf l"c t m:\n~ :1 dng:H uta ll d e n 
mi llsta t:ll1 Ke !l ,'l :1[[ fij rne ka Je~ll S: . edermera fö rd es hnll 
ut o ch döda des, 

1 en n :i r l>eUge n ~ l:1 d , ti l!huran <1c F-loh -c hall -cl ist.ri ktcl. 
l>odd e c n man , 'id 11:1mn Y e n oc h ha,ns 11ll"trl1 . H a n ",11' 
L ind un cle r namne t. "el en trofaste \' t n". h,i lker n :1 111 n CI\ 

:11 d e kr i>tn:t g il\ 'it ho nom efte r hallS o l1l,'jndclsc . Uch 
tro fa ..;[ ha r ha,il \' isa t s ig ,·a ra. H a n o c h ha ns h USITl ' 
ill eC,'o ti il f:-lngat:1.g nC1 oc h med h,l klHlI1cln a hän d er m~ladc 
,id en pelare elle r iJj:i1 ke: i tcm p le t. T ill e n bö rj a n ,;log 
mn n dc m m ed k:iv pa r. och sedan l ä nd e~ en , cl k ta el d 
1>nkom d e m , "i ,Ht de ras lemmar smiln ini!o m i>d l1Ltcs . 
Sed:1n dc e n srund l)eh ,11Hil:1ls p:'\ lit tta siitt, ned togos 
d e och hus t run fr iga fs . :-' lannen (U l'e mOl f(j rlJle f b und e n 
uch UlS t r:1ch:t 1':< m~;'k <c n , med 'l l1 ma n lade hr:in ~ l e i e n 
kre t~ LlInkring h o no m. Yed e n bdes ic ke nii ra in ti l 
ho nom utet l1 pj n:i!:!'or a L;Un d fö r a rr h indr:l ho no m a ll 
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tlö hastigt, då deras afsikt \'ar att sakta uränm honom 
,ill döds. Så tände man e lden på a lla sidor. Han ut
h:i rdac1e , till dess smärtan blef stö rre, ä n ha n kunde ut
sd , då ha n \Ted sig in i elde n. :'bnne n kastade då 
aska p,l ho no m och öf\'erttic kte hans kropp med :lska 
o ch ko l. Fn af de n~lrsd.ende solclate rn:l blef lIpprörd 
(it\'e r d e nna o mtinskliga grymhet samt g ic k fr:ll11 och för
h:lnnade d e n ledande box:lren micH i :Insiktet. De ö friga 
l, X<1,rne Tlls:lde då p[1 soldaten och höggo ho nom ihjäl. 
~olcbte ns kamra ter :Inföllo hä refte r b o x:lrne och sking
rad e de m . D e togo elen s t:lc k:l rs m:ln nen ur elden och 
bo rttogo :Isbn. och , d å de fllnno ho no m tinnll \':lra \·id lif. 
fördes han till ddhuset. l\är brehet skrefs, lefde han 
:i nnu m en Ug i e tt mörkt fä ngelse lIt:l n någon hj ä lp oc h 
n ös t. Hans hllst rll h:lele gå tt och tiggt uw nför . men de 
-' ri !>tna h:l cle fö rlomr spå ret :If h enn e, och när A ng sk ref 
\'i~s [e ingen, h\'<l11 som blihit :If henne. 

I 'l'a-ning, d il r tre bra systrar tingo g iha sin:l lif 
{iir (;uu och Kris tu ;:, haha fl e ra kristna M\'enledes \'arit 
rrog n:l in i döden . En man \' id namn Ho förlorade 
;tIll, h\':\(1 han ägd e : ha ns hem IHändes; hans boskap och 
Jgodebr blef\'o hortröh:lde; sj~i lf lInde rgick han to rtyr. 
men h:ln \ ' ~ ig rade :l tt :ltertaga sin uo. Boxarne g repo 
d:i hallS äldste son samt dödade honom. 

(;enom alb rle;;sa \'ittne n flir ( ;lId, Il\·ilka in i döden 
hal\'a bekänt och ic ke fö rne ka r, tro \' i, a n Herren ~kall 

I.lt:l ert nytt, m~iktigt och htirligr \'erk begynna i Shansi : 
n <idam \'e rk, so m \'i lä nge har\'a IJeclit o m . 

i\ Iissio nii r A . R. SlHmders {frEJl1 l'ing.nw \ : 

»Vi \' ilja icke, mina bröder, att I sko len \'ara o kun
niga om \'ä rt betryck, so m har traflät oss i Asien, att \'i 
ö/ ...·ermiHtan b li[\'it betungade, u U.ifver förmåga n, S;l at t \'i 
{'JC!.;: miss tröstade o m lif\·et. J a. vi harva sja lf\'a haft det 
hes kecl inom oss , a tt vi sklllle d ö, på det \'i icke m a t te 
Wrtrusta på ('SS sjiilkl, u ta n på G ud , som uppväcker de 
<luda, och w m Ilar riiddat och rHddar os:: ur en sildan 
döe!, 0..11 t ill Il\' il kcn \'i ha f\'a elen fö rho ppning, att han 
framdeles skall rackla oss, d it ii f\'en I bistEtn oss med eder 
fö rbG n." dIina tanka r iiro icke ed ra tankar och edra 
·.-iigar i,:ke mina \'iiga r, :;iiger I-Tenen." 

Sädana ord som d essa \'o ro en tröst f,'ir oss m a nQ;c n 
;:1I1g under el e n langa fiirden fdm :-:hens i till I-l a nk- \\'. 
Vi stodu cbr ofta r;'t:!Wsa, vi \'01'0 oft; l moclfHlkl a. Yi 
f,: jrstodu ej . h\':Jrfur Gud :;ku lle lillnta a ll t cletta lieIa nde. 

; kunde ej fatt:\, huru Guds nam n p[l n flgo L siitt skull e 
;,unna lJ lif\',1 förhiirlig3c1t därigenom. a tt hans tj ä nare "ii. 
hmda ledn. \'i sku ll e :' iikerlig-en l af\-a ",!I l 'e n lattare 
viig til! att f(;;-]larliQ:a Gud. i\kn \' i h aC\-a dcn dnbara 
f''''I'\·i~sningell. a tt detta \'a r G lids \· iig. Han gör inge; mis;; 
1a;;. G lid h:lr blif\'i t fijrhiirligat! oc h sl,all ~ä blif\'" m er 
·\<; 11 mc!' gen, ,m des~a uts t[mdn ,l lidanden i de t fj :irran 
.:rnclcl. \ "aril tanka r ,d l ti ll tic L ira \'a IlIl Cr, ';0111 n'l! äro 
. e mma l1(1s Herre n Jesus. V iii Illa jag säga, alt tusendcn 
he\'i rtnat deras sege rrika död. D uden ~ir likvill ill!!cn di)d 
fu r et t (;lId~ barn, tI' elen Hl' besegrad. Kroppel{ :<ofve r. 
<.i~ilen J.r inför CJ ud, väntande d e n ~alig~t dagen, då kropp 
O.:!l . jiil fltc r skola fö renas. och \'i , tilli ka m ed dem. -kola 
vara med Herre n alltid. 

Gud har fu rkirl ig:ct:< och sk:dl fortfarande blif\'" f0r 
h~:r1igad gcnom att hefria milnga ;If si na kara barn efter 
iU",-:kc t lidand e. T usenden haf\' :! sett el en C;uc!s Ilad, 

som di gafs clem; och iinnu skola hundra tusende n hö ra 
därom. 

Gud har äfven behagat rädda m ä nga, ja, till och 
m ed fler ta let. utan lidanclen eller svårighete r. Honom 
allena tillhö r iiran. 

Vid vå rt möte i hall skob \'i prisa Hen-en. Gucl 
ha r gjort underbara ting. H a n har räddat somliga bland 
oss P~I e tt fö rllnderligt satt. Det ar visserligen sant, att 
undrens dagar ej äro gfll1gna . Den allsmaktige under
görande G uden lefver ännu, och det ar ho nom v i tj äna. 

Till en börja n Ifl to rn oss fö ren as i att tacka Gud 
fö r att uncler all : des~a sd\. righe te r den vä ldiga Yangtse
fl oclen hölls öppen, hvilket i sanning är ett Guds unde r. 
s m vi ej 111ft fU rbise. {;tfö r denna ha fva hundratal:' 
missioniirer undkommit till kusten . Lato m oss gif\'a d c 
kinesiska myndigheterna och de utliindska kons ulern a till
börlig hed er, m en , o, låtom oss ej beröfva Gud den ii ra, 
honom tillhör. Kast G ud hafva \'i dessa vicekonungar 
och d essa ko nsul er att tacka [Gr a tt sa många af Guds 
tj ii na re unds luppo: m e n hvem rörd e \'äl vid mä nniskors hj ä rta n 
och hvem styrde dessa \'ice ko nulIga rs s innen, ~fl a tt c1c 
gjo rde just detta~ Det va r \'är Gud. Antag, att d en 
sto ra fl oden blif\' it stänge!. o 'h att landet fl ö mse sidui' 
rakat i anarki liksom no rra Kina dd den tiden ; då sk ull e 
f(j rvisso i dag' martn-crnas antal uppgatt till lä ngt öf\'er 
tuscn. :o ren Gud visade sin underbara frälsnin g', och cHir
fUr \'iIja \'i pri~a h o nom i afton. 

Hetraflilncle min fld,t m o t kus len . sa har I-Ie n e n P ~l 

e tt un d erlJan satt kum mit oss t ili hjiilp. Vi Iii mnacle 
Pingyao pf'l viig till Tai-y·en -fll. m en i s in god het hind
rade (J ud oss att inkomma i den o lyckliga s taden , dUr 
ett fi.irfarligt blodbad ptl u mkri ng 50 missionärer, de ka
to lska in berak nade, agde rum . ::'Il edan \'i \'oro på \'ägen 
dit, nådde oss und er e n middagsrast ry ktct om orolig
heterna i T'ai-yen -fu. \ -i \'o ro \'ana vid dylika rykten 
a f alla sIa", l1\'a rför jag sade: "Det gur detsamma. 'i- i 
furtsat ta; det kanske ej iir sa nt.» Sedan \·i e mell e rtid 
tillr.\-ggalagt \'tterliga rc nilgra mil samt kommit pil, omkrillg 
-; mi l:> afstfl llcl fra n staden, l1!utte \'i e n församlingsmec!
Ip.m . TIall \'ar i e n mycket upprii rd sinnesstiirn n ing.": 
hoppade upp P~l \'agnen "l'h ropad e: »Fi.ir all del fortSiitt 
in te ti ll T'ai -vcn - fu I ,) TaQ frEtQade h"ncllll? "h va rfö r inte". 
Hun berHttalle nu, hll~'u~om ;11 issionsstati o ne n bli fvit brand 
och alla utliindin garna \'ll!' församlade i en missionar 
Farthillg', hus , h\~l ket Gcbgrades a f e n fo lkh o p pil mfll1gc_ 
tllsen ki lleser. D e talade om a tt ~atta elc! pil hu~et föl 
jandc I!atr. - I-had \ ' ;~r d ct, som ledde d en dii r man
nen att !!:å ut ur ~tade n jllq el:l . --- 5fl ticliQ,t P:l m o n:;,) 
nen: i ;vii grl n ~eJ' fiir.' 0 kte han komma "ut' men blef 
hindrad . I-IanS f1d,t fö rdrljjdc., till pa eftcrmickLgcn , nill' 
han skulle möta o;::s . ';tar d c t te ll tillfallighci. att han 
trilfhlclr. pfl o,,) O. n -j, blra \'ilnne r ' Det \'a r Gud" 
abikt att ra(kla OSS, och ;liir CllCl har f,ir abikt att r:idlb 
sitt folk - - riillcla c1er:ls lif - (Et brlJkar ha n bflde him
mel (xh jord fiir s ina pl an er. Det \'a r ( ;nd . och 1[lto!11 
(':'s i afton Et git'\'a hon um iiran 

\" i \'iincl ' s[t! c: c!c., ul11 uch m1lste c1Href'ter fHrrlas ge
nom c tt af de farl igaste di~trikten i hela Shansi, just diir'. 
h \'ares t kanske dc f1est~ af d e dödad e In [\'C! ri tt o ffr;l 
sina Iif. 

" i farda de;; l\'är~ igenom lIett:l distrikt. 'i i ['v r " 

fcirbi ett pm stader, i In'ilk;l missio J1s..: tationer funno:" och 
dar m issio narerna voro beUgradc 3(' folkhuparna utan möj 
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Iighet att undkomma. Vi fortsatte, under det Herren höll 
sin hand öfver oss. ~ vårigheter mötte likväl. En morgon 
patraflade vi en regn-procession, bestående af tusentals 
byfolk. Den, som kanner lifvet i Kina, vet, att passeran
de t af en regn-procession är ett af de farligaste ögon
blicken för en uthinding: men ('ud be\'arade oss. Följande 
dag, som var en söndag, blef\'o vi kvarhållna i e;l b,', 
under det att en hop på nere tusen människor väntade 
vid en flod, som vi skulle passera, för att taga ,'ara lif 
och röf"a oss på det lilla, vi ägde. Byfolket begärde silfver 
för att slappa ut oss. Vi agde intet ntan måste s~inda 

en budbärare till missionsstationen i T';~i-ku, clär sex af 
Herrens tj~Lnare blef\'o dödade, Gud satte budbäraren i 
stånd att nå våra kära syskon clarstades med ett bref, 
innehållande en begäran om hj~i1p med litet penningar, 
för att vi skulle kunna komma ifrfm "år by. De skickade 
penningarna, och Herren beskyddade budbäraren, sa att 
han lyckades komma till oss med sitt lilla silf,'erpaket. 

Vi fortsatte sålunda salIlt kommo i frid till Lu-cheng. 
Dar fingo vi än en gflng se, huru Gud» gick framför» oss, 
.l ag begaf mig nämligen i förv~ig i afsikt att söka träffa 
mandarinen och begära hans hjälp, Jag hade blott ett 
litet stycke har till staden, som låg midt framför mig, da 
en ung man ropade an mig och sade: »Akta er, ga icke 
in i Lu-cheng», »Hvarför icke», fragade jag. »Pöbeln», 
svarade han, »håller just P~1 att förstöra stationen. De 
började i dag pft morgo nen, innan det var ljust. Ut
ländingarna hah'a lyckats undkomma och aro på vilg till 
Cheo-kia-keo.» Gud underrättade oss om den öfver
hangande faran, och vi undkommo! 

Det var en svår färd. Framför oss lag en lång- mödo
sam reS<l på omkring 600 mil till Hanko\\'. 'Vi hade 
ingen utsikt att fa kiirror utan måste gå till fots. Strax 
i början blefvo vi röfvade på allt, till och med kladerna 
på kroppen; somliga af oss fingo gfl barfota och utan 
hattar i julisolens brännande strfdar. Det är ett Guds 
under, att vi äro här i afton, Dr Griffith John i Han
kow sade under samtal härom, att det var en af de under
baraste saker, han någonsin hört om att vi icke fått sol
s tygn. Själfva trodde vi, att vi inom en timme skulle 
vara döda, men omedelbart efter den tanken rann oss 
Guds ord i minnet. 0, huru dyrbart att bevara det i 
sitt hjärta! Vi hade ju då ingen bibel. »Solen skall icke 
skada dig om dagen», st fll' det, och löftet ur Guds ord 
gaf oss krafter att fortsätta färden. H vad jag skulle 
kunna förtälja mycket om Herrens nåd under dessa dagars 
mödosamma ströf,'ande !ängs vägarna. I sex dagar blefvo 
vi slagna och stenade och plågade; gyttja och stenar och 
allt, hvad som föll i deras händer, kastades på oss. Det 
var Guds näcl, som uppehöll oss i denna pröfningens 
stu nd. 

Jag skulle gärna vilja tala om de kristnas trohet mot 
()SS, när vi begåfvo oss i väg, afvensom om mangen viin
lighet, bevisad oss under vägen, men tiden medgifver 
det icke. . 

Till sist vill jag blott göra en erinran om vflr älskade 
broder William Cooper, som fick gifva sitt lif i Pao-ting-fu, 
Jag kommer ihäg hans sista bref till mig, i lwilket han 
skrifl'er, att han var »en Herrens f~lnge, i Herrens hiln
der.: en mycket trygg plats för oss under alla omstilndig
heter. » 

Kära vänner, Gud talar genom dessa lidanden till 
lwar och en ibland oss, kallande frivilliga att fylla luc

ko rna r Besinna hvilka tomrum, som uppstfttt i Shansi, 
U nge män, stflll r pil den plats, där Gud önskar, att r 
s,kolen vara) Har du frågat Herren: »Herre, hvad vii i 
du , att jag skall göra) >> Lat icke dessa berättelser o m 
svara lidanden i Kina afhålla dig från att göra Guds 
vilja. _-\ck, hade jag tusen lif, jag lade dem alla vid 
:-Iastarens fötter för Kristus och Kina. 

:\Iissioniir F. C. H. Dreyer: 
Jag har haft förmanen att under tvfl och ett halft flr 

arbeta j förening med dr. Millar Wilson och hans fru i 
Ping-iang-fu. Jag tackar Gud för deras lif och för alla 
deras, om hvilka "i haf"a hört i afton. 

Dr. \Vilson hade en god samhällsstallning men gick 
ut till Kina för att lefva, arbeta, ja, dö för kineserna. 

Tron r, kära ,·änner. att dessa dyrbara lif äro bort
kastade) Jag på minner mig den bibliska berättelsen om 
kvinnan, som kom till Jesus med det dyrbaraste hon hacle.. 
en alabasternaska med dyrbar smörjelse, hvilken hon utgöt 
öfver hans hufvud. 

Xågra af lärjungarna knotade öfver detta och sade 
förtrytsamt: »hvartill denna förspillning )>> l\Ien ln'ad 
svarade Jesus) Han tillrii ttavisade dem och sade: »en god 
gärning har hon gjort: hon har gjort, hvad hOll kunde , .. 
Så latom oss icke heller tänka, att dessa lif, som hal'vii 
offrats i Kina, aro bortkastade, annars kanske Jesus maste 
förebrå oss arven. 

Om r hadp.l1 vandrat genom provinsen Shansi - el
provins med tolf millioner sjiilar -- [ör något (ifver tjug" 
fil' sedan, skullen r icke funnit en enda kristen, icke ett 
enda kapell. :iHen, om r under förra året haden gått 
igenom samma trakter, skullen I fått se tjugutals ka~1 ell, 
ett här, ett där, och större eller mindre grupper af kristna 
i alla delar af provinsen, 

Tron r, att dessa lif hafva offrats fö rgäfves) I ' i 
hafva i afton hört om de infödda kristnas fasthet under 
denna sft pröf\'ande tid. Jag önskaT I haden varit med 
i Ping-iang-fu den kvällen, då vi fingo underrättelse om 
mordet på de kvinnliga missionärerna i Hiao-i. Vftra 
tjänare och några af församlingsmedlemmarna voro när
varande vid tillfallet. För ett ögon blick in togos alla il f 
en panisk förskräckelse, ty nyheten var så förHirlig. Vi 
insågo, att faran var öfverhängande ilfven för oss, därfö r 
sade vi till dem: »Vi vilja icke, att r skolen dela far,m 
med oss, utan, om I hellre viljen gå till edra hem, si, 
gören det». Dft jag senare pa kviillen gick l)fver gården, 
såg jag här och där kristna knäböja, de utbådo sig 
Herrens ledning. Omkring kl. 10 kom min tjänstgos~ 
in i mitt rum och sade: Hill Ni kn;iböja med mig inför 
Herren)) Vi gjorde så och med tararna strömmanek 
utför kinderna tackade han Gud, för att han fått komma 
i den kristna skolan och för det 5r. han tillbragt i mis
sionärens tjänst, för att han fått hö ra om Jesus och tro 
på honom som sin Frillsare. Han sade till mig: »Jag 
ville helst stanna hos er, äfven om det skulle vara [(\ 1

att dö med er, men min farbror har kommit hit och vill, 
att jag skall gå hem till min mor, som är änka, och vara 
hos henne. Säg mig, hvad jag bör göra, ' N a turligtvis 
radde vi honom att ga hem, men vi uppmanade llVar
andra uncler tärar att vara trogna intill döden. Det var 
en stund, som aldrig kan glömmas, elen står inskrifven i 
mitt minne och i mitt hjär ta. Gud vare tack [ör de in
födde kristnas trohet! 
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Icke under, att mr Mc Kie, som på ett underbart 
sätt räddades och nu ~ir i Ping-i ang-fu eller också just 
börjat sin resa dlirifrån, kunde skrifva med afseende på 
lie . kristna i Tai-ven-fu: »De kristna befalldes att för
neka KristlIs, sa skulle deras lif raddas, men till H errens 
ära och till ara för Herrens församling i Kina kunna vi 
~aga , att dc hellre gäfvo sina lif än förn ekade sin tro». 

.Miss \Vay, som också ar en af dessa undkomna, 
~ager i ett bref: »Vit ra hjiirtan fyllas af glädje, dä vi tänka 
pfl dc kristnas i Tai-yen-fu trohet. Först halshöggos mis
sion[irerna, och sedan tvingades de inWdda kristna att 
knafalla och dricka de mördades blod och i llcnna stall
ning dödades de. Ingen af dem förnekade Kristus. 

Skolflickorna fördes inför guvernören (0 -hsien), och 
ban sade till dem: ,, :\i följa utbndingarna' "D e svarade: 
»Nej, vi följa Kristus ». Han sade: »l\i läsa ju utländing
arnas böcker) " Men de svarade: »N ej, \'i l~isa Guds 
bok. » De \'o ro redo att dii, icke för utWnd ingarne utan 
för Kristus. Och jag är viss, att, kuncle hela denna för
skräckliga tids historia skrifvas, skulle dess sidor vara full a 
af exempel på de kristnas tro het. 

Och nu angftende framtiden ) Hvad skola \'i missio
närer göra) Jo, vi amna ftterv~inda till v[ut arbete. Jag 
tror, att jag uttrycker alla de nan'arande missioniirernas 
tanke, då jag sager, att, om Herren öppnade viig för oss, 
skulle vi i morgon 5n)'0 styra kosan till Kina. För min 
egen del vill jag säga, att min kärlek till kineserna har 
aldrig \'arit större an nu. !'.Hinga rada oss att draga oss 
tillbaka. Harom dagen sade en man till en af mina 
vänner: »:'Iissionarerna borde fttervända hem från Kina 
allesammans, då så mäng'a mördas därute». Ylen en liten 
stund senare y ttrade samme man på tal om kriget i Syd
afrika: »l\Ii n [lsikt iir, att vi böra ofti"a var sista man, då 
vi nu hah:a gfttt så langt, ty det galler 1'~l rt lands ara '). 
Min \'iin svarade: »Just så tanker jag också angåe nde 
missionsarbetet i Kina. Det galler Kristi ära, det gäller 
hans ara, som är konunga rs konung och herrars herre, 
vi vftga icke draga oss tillbaka. Den ma n, med hvilken 
min vän hade detta samtal , bekänner sig för att vara en 
kristen , och det finnes tusen lika honom , som vilja, att 
vi skola draga oss tillbaka. lUen Gud vare lof, det finnes 
ocksa många, som skola ropa till oss: »gån frami t I .) Och 
jag hoppas ä[\'en, att många skola befinnas villiga att 
Ii/älja oss att gå framåt, hjälpa oss Jlled sina förböner 
och med sina medel. Kanske också Gud skall säga till 
många hiirinne i afton: gfm fram: t, och (dien pla tsema 
efter dem, som fallit. :, 

Fru At\\"ater, som mördades i Shansi, skref med döden 
[{jr ögonen ett bref, hvari. hon bl. a . säger: »Jag ängrar 
icke, a tt jag kom till Kina, men jag är ledsen, att jag 
gjort så litet.» J ag ar öfvertygad um att siklana Mnslor 
rörde sig hos alla dem, som fingo olha sina lif för Kristus, 
och jag ~ir viss, a tt dessa ord uttrycka, hvad de här när
varande missionärerna känna. V i äro icke ledsna, att vi 
gingo till Kina. Vi vilja atervända dit, om Gud vill, och 
visa med lif och verk, att vi Hro Hirjnngar till honom, 
som t. o. m. på sitt kors kunde bedja: »Fader, förlåt clem, 
ty de veta icke, hvacl de göra.' 

Pastor Frmtk TVltite: 
K,ira \'jnner i Herren, döda vittnen, <ldana, som 

haha dött för sitt vi ttnesbörd, upphöra aldrig att t:lla. 
Jag ko mmer i h:'\g, :ltt, när mr Spurgeon vie! ett till
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fälle ko m upp på plattformen under mycken smäna och 
kroppslig svagIlet, kunde han enc!:ls t utt:lla e tt par korta 
meningar, hvarefter han sjö nk ned i en stol och fon
satte att predika: Han sade: »:\:lgra af milla prästerliga 
\' ;inner anse det k:lnske \'ara 0p:lssande, att jag s itter 
och predikar, men jag kan icke st,1. Och när jag icke 
liingre kan si.rta, bop)!as jag, att ll1:ln b~ir mig hit in 
och tigger mig )la pbrrformen, oc h jag ska ll eL'! predika 
K ristus liggande". Men när en Guds människa har af
somnat, och när lefva nele vittnen, s~lcbna som \"I l 

aJton haha h:lft framför oss, :'iro borta, kY<1rsta nna de 
likväl. Luther sjöng : "Likväl Guds st:lel fö rblifver::. 
Det finnes också :lnnaL so m förblifver. Vitra syskon 
haf\":l :lfsomnat, men de äro hos oss i afton. , Vi hafva 
rundt o mkrin g OS9, s:iger skriften, oen sto r skv :lf vin
nelP. Det f;nns en stor sky a f sådana \'ittnen , när 
Ebreerbref\'et skrefs. :''fcn dra kära v:inner hafva ökat 
skyn. Det gör detsamlll:l, o m dessa vittnen tillhöra det 
gamla eller det nya förbundet, om de lefcle före eller 
efter Kris ti framträda nde. Allt iir d .rt , .Palllus ;ir vår, 
A]1011os :ir d. r, Kefa.s är \','ir. Herr och fru Saunders, 
herr o "'h fru .-\twater, fröken "\\"hitchurch och alla dess,l 
v,ilsignacle män och k\'inn o r , :lf hvilka några ännll 
lefva och några äro afs oml1:lde, alla :1ro de d .ra. 

Jag blyges att \",lr:l h:ir i aftOn. Jag vet icke, hur 
r, som silten d:i r, kä1ll1en det, men jag känner mi g 
sb,msen. c\.lclrig i mitt lif har jag blif\·it bevi sa t en stö rre 
ära - under hela den tid jag tj:inat i mitt kall, kan 
jag icke på minna mig , att nilgon gjo rt mig en större 
heder än det kära Illissionss:ill skapet be \'isacle mig, nör 
cle bådo mig komma för att tillsammans med eder och 
med dessa bröder taga del af dessa äl skade syskons 
lida nden. Skall jag söga dera s lidanden, som föllo ge nom 
svärd, genom slag, genom hunger, genom törst, gellOl11 
nakenhet ~ Kej, det jr icke delaktigheten i deras lidan
den; ehuru det likväi är s~t "Tjnken p[i dem ' , s:iger 
författaren till ElJreerlJref\'et, o,som aro i bojor, såsom 
voren I sjiilfva i bojor, pil dem, som lida missh:lnclling , 
sasom r ock själfva haf\'en en kropp". Den delaktighet, 
vi i afton !i tnjuta, är Kristi delaktighet. Det iir del
tagandet i Kristi licl:lnden. En tilldragel se står framför 
mig i afton - en tilldragelse fr~ln det skotska cove
nantets dagar - i hvilken tv,1 kvin nor äro \·ittnen. I 
sen, huru må nga kvinnor som på sista tiden hafva fått 
"ara viHnen för Kristus :illda intill döden. Dessa båda 
k\'inn or döclacles på det sätt, som deras förföljare valt, 
nämligen därigenom, att de f:lstbundos \'id en )l il le för 
mt dränkas aJ clet inkommande tidva ttnet. Den :ildre 
~1f de tdl ställcles nä rm a re \·:lttnet. på d et att hennes 
yngre följeslagare sk ull e ra tillfälle att återtaga bekännel
sen af sin tro , m edan hon bevittnacle d en ••ndras li
dancle. ::\är ll1:ln visacle den yngre, huru vattnen gingo 
öfver den :ilclre kvinnan, fråg:lde man henne, bmc! hon 
s;ig. Hennes svar \'ar: »Jag ser Kristus lida i en af 
sina lemman' . RV:lcl se vi i :lfton, lU tatlan har uPP' 
rullats för våra ögon af själha. de bröder, som kommit 
fr~n pl:ltsen för \'ec!ermödan och förfölj elserna: Kunnen 
I icke se skyn ,lf ele femtioå tta : Ja, och cle små b:lrnen. 
Se "i icke Kristus i dem ! Och sedan: Ack, ve ten r, hur 
Kristus tä nker och talar om .. ina vittne n: Yi ha en 
bok, I och jag, och jng blygs öfn;r Dtt ha äg( d en bo· 
ken så Unge och ha pred ikat fdn den Srt ofta och 
likväl icke V:lra annorlunda än jag är. Blygens I icke 
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ocbil öfver eeler själfl" ::\ : j~imförelse med oss n:ta 
dess::\ kinesiska troende liter, men de 7/da bättre, ry de 
försd art lida för cle sanningar, som denna bok inne
hillier, och ati offra s ina lif; ic ke tusen lif, ty Gucl har 
icke gifvit oss tusen hf. utan han har gi[':ir oss ett e!leb 
dyrh:1rt Ii f. Önskar du, att detta lif m dtte m större 
\' ii rde iin n ilgo nsin: ,-\ c k, gif d et ch rill ho nom I 

Jag har i afton ropat till Gud: "H erre tala' " och 
(;ud har r::\lat. Han tabele genom A,bel ; och hnn talar 
genom denn:l h ä rlig:l skara af krisrnn - jag kallar dem 
s:l i Ebreerbref\"ets elfre bpitel. Tag boken, när du kom
mer hem , och se noga pJ der ta ord: "H\"ilkn \"ä rlcle ll 
ic ke \"ar \"iirdig, ' Kom ihåg, atr h\'arken för::; n.mlingen 
elle r \'[irlden \ 'ar d e m I"~irclig, Jag tror icke, att någon 
h ii ]' i ~lfton \iJI förn eka, alt icke en iblancl oss iir dem 
drdig, Och jj häl :ilskar Gud oss , Krist us rabr o m 
s ina "rrog na \'iUnen », Han visste allt rörande deras 
li da nden , och han omniimnde elem, 

:\ll till riJHimpningen"Fö r den skulL D ii r sdr 
ic.ke " för den skllll. fI [i u ck \i hafva rlln Ir omkring 
OSS " , Dessa m iinniskor \"oro ic ke omgifna på samma 
<in so m \"i, ;\{en diil' sri'ir: ".YJå för den skull oc k \"i, 
cb \"i haf\'a runc\r omkring oss e n <\ sw r sky nf \"iUllen, 
:ltb gga allt, ,om [\ nger, och synden , som alltid Uder 
\id OSS " , D enn iir det e ncb stiiJle , cbr orcle', :> alltid 
Lide r \"id o ss :: bruka~, 

Diir stJr. "allri cl låde r \'id O~, '; : o mgit\er o s, ' , håll er oss 
liJJb;lkn, hindrar oss, "L ~irom oss atbgga allt, so m tyng er. och 
, ynden, som allt id lå d e r \ id 0 ,;;, och med lHkili igher 
kipa , D e luJlo m ed urh;t1lighc i", r,Cirom oss göra der
,a mm:1, \ -i , I och jag , h,ch"a iinnu ic ke :: iinda till blods 
e lllol sti'\ n under kampen mot synden " Der, :;om :llerstå r 
af dc:tta Ii f, och det, S0111 iitc rst,ir af mir t lif, iir e n ko J'[ 
liten tid, '\[e n det ii n nes unga hiir i :1 (ro n , och \ "j 

kunna f:\ de ungas öro n och hjiir tan, H\'arje ham in om 
kretsen flir edert eller mi" inHyra nde k nn qra hland 
d c bilade, 

Innan jag s Im ar , s kall jag- beriitu eder Olll ert k,in 
I" U ll , :'UIll ;il' hestämdt för m issi o n sLil ter sedan tY:! :'tr, 
ti lll l;lk:l , f:hr hon iinnu ick e bmnat ton-:h'en, :> Klir h o n 
hi )]'[ s in l' [\s[Or beriitta om dessa. K ina-mi ssion:ircrs lida n
elen , hl e r hon \'id hemk o m sten af s in mo d er t illfrClg:ld: 
" \1' d u icke gbcl, alt du icke ,il' i K .i n n 0 , H on te~ e tt 
ij&:o nhli l:k ocll ~;;l de sed a n lugn l : ,:\c,i, Illamnu, j'l~g iiI' 
fullt heredd alt gif\":l mir t li f i Kina [ijr J esu sku!l , om 
SJ skulle lJehöt\" a,,; " 

Jag h:1]' List den huk, som n iimlllS i :lfwn, J :!g 
n :t inge'l ting mer rö ran d e iin n,'ig.ra :1.1' de urd , S(lm eftcr 
Li. n 1 n~l t ~ ~ ~ f ( le~s;1 k ~ira helng~'tn g n:l ri1i~ ~.;ion ~ i!'cr. F ru 
_\ l\\:u e r'" n amll ha r Ll!if',j.t n ;ill111d l , J ;lg sl uL1l' med 
henne" o rd, Ii n sii g e r : : ::vryc:k ;:( " ilb och lugn t Ilc red e" 
i ;:,~~ mig- [la slmCl , Herren ii I' mig II 11 dc'rh;1!' l nära , o ch 
ha') ,k nl! i ck e ,,"ika mig, - Smiinnl1 ;;Llll snart \'al':1 
r'.;rhi , ()l~ h hll!' Ijuft bl ir icke d!kolll n:ll1dcr cLiru]Jjle ," 
I hrpa <;:igel' ho n : ': :\15k:1<1e , kf,'cn niir:1 C;ucl, (lch h;ingcn 
icke d f;1q \'id de: jordisb, ~- .l ~l g ;tngr~lr icke ~ltt hn 
ko m mit t ill Kina, m e n jag ;ir Icd,en iif,'c r :1\ t ha Ul
r itua l s;\ lite t." Hu!' l11\"c k!.:, ha r dll, har j:lg llt rii rt:lL 
o ch hur mycket Unke r dll Il t riina : Gi,i!' S(ll1.l F';a ia s, 
lUll , ~()m \'ar , .in lic\,) "i ttne, .\"iir rösten n:b- oss: ', I-\\'e m 
",,,dl j~ !o!' <inda , o c h h\'c lll Yill \':1!';L \'art hud,;l;::l ]J: sii"g
,.;om E S:li:,, : ,.J-Lir iiI' i~l !2" , :' D erta \ ' :1!' öf\' e rLim na!l(\cl. 
Secb n k o mmer ilUi1 e !~: ' :S:ind mig" :\ii r G ull sii ndcr 

oss , :il' han sjtilf nog , Om Gud s:inder dig, min kära 
syster eller broder, sbll han sjiilf utrus ta dig o ch göra 
di g lämplig, o ch clu skall blif\":l riikllad Glancl martyrer
nas ärofulla :JIHal. Detra iir, h\"acl jag kallar sann apos

roli sk orclningsföljd, 

* 
Pastor F, B, Meyer afslutade med bön, och så 

skildes man från detta mötE:, som väl ingen någonsin 
kan glömma, hvilken fick den nåden att vara med 
därom. :Mätte det bära mycken frukt till Guds ära! 

:i: * 

En minnesrik vecka fick jag tillbring'a pä e
L i\T:s missionshem, Det var mycket roligt att träffa 
alla dessa missionärer från olika delar af Kina , 
hvilka för tillfället vistades där, samtala med dem 
om arbetet, höra deras erfarenheter och ater och 
åter uppbyggas med dem kring Guds ord och i hön, 
Det är ett rikt bönelif, som pulserar inom C. 1. 1\1.. 
och det g-er stor glädje åt hjärtat att tänka på att alla 
dessa böner för Kina, hvilka uppsändes under 
dessa dagar, skola besvaras i sin tid, Den trofaste, 
bönhöra'1de Guden skall besvara dem, 

Bland missionärerna var det flera \'eteraner, 
som varit ute på missionsfältet sedan J 860-talet. Ho ~ 
dessa g'amla brann kärleken till missionen allro. 
starkast Det utgick en sådan kärlekens värme 
ifrån dem, En mr Ruell ancl, som reste ut först" 
gången J 866, hade sina lådor packade och väntad e
ifrigt på telegTam att få återvända till sin station, 
0, huru vistelsen bland sådana män värmer hjärtat 
och lifvar missionssinnet, Endast att se på de mis
sionärer, som fått lida mycket för Kristi skull, gjorde
en riktigt godt i hjärtat. :}[an kunde tydligen se 
sanninge n af Petri ord: "Om I blifven smädade 
för Kristi skull, salige ären I, I)' jUil'lig/tclem Otil 

Guds ilnde It7.,tla1' I!IN ;!' (d, 1'» , Ja, d.;lt var så uppen
bart, att något särskildt Iwilade öfver dem - något 
renadt, helgadt och fridfullt. 

Den i;nerlig'a kärlek. som missionärerna visade 
mot hvarandra, 'Var så deltagande, så öm, så röra nde, 
Då några af dem anländ~, som genomgått djup" 
vatten och u thärd<tt mycket, mottogos de så hjär t
ligt. ':\[an grät med dom och bar bördan med 
dem, 

Ett par dagar efter minnesgudstjän sten höll s 
ett enskildt möte för missionärerna, cl i't dessa bC" 
rättade för hvarandra om Guds ledning och hjäll' 
i de S\-fl righetcr, de genomgått. D etta möte vClr 
mycket g ripande, Bland andr<:l, som talade, va r 
äfven en miss Grogg, Hon berättade om herr och 
fru Greens resa, i hv ilka ::; säliskap hon v arit. D 
hade fätt löfte om eskort frAn Poa-ting'-fu till Tie nt" 
s in, Snart upptäckte de, att deras ~eskort ej u t
gjordes af soldater utan af boxare. Xär de k ommit 
någ ra mil frän staden, satte boxarne båten i land 
och ledaren sade till dem: I ären bedragna, y i 
hafva ej fätt order att föra eder till Tientsin utan 
att döda eder. S tigen nll ur båten, I skolen dö 
här pa stranden, NJr Green hade då beclt dem att 
eskortera dem vidare, men hans bön var förg'äfves, 
Det återstod intet annat än att g-å ur båten,~ Där
\-id hade Guds Ande i sådan kr~ft kommit öfver mr 

http:n,'ig.ra


S I .LV I jJII S 

Green, att han, då han kom på stranden, kunnat 
visa boxareiedaren så mycken kärlek - deras lilla 
flicka hade gjort detsamma - att han brast i gråt 
och sade till sina stallbröder: »Vi kunna icke döda 
dem». lVIiss Gregg framhöll, att då missionärerna få 
ätervända till Kina, måste de gå ut med denna 
himmelska kärlek i sina hjärtan, hvilken smälter 
äfven de hårdaste boxarehjärtan. Det var mycket 
gripande och knappt ett öga var torrt i församlingen . 

I-fltnt l/ulliga d'ro p/t bergen budbrirarnas fötter. 
Josif I-foI1llgre1l. 

Om missionsarbetets återupp
tagande Kina 

,kriher :\Ir TV, B, Sloall, som under de senaste m~lna

derna vistats i Kina för att lIjlpmumra mi ssionärerna. i 
I>ref från Kill-kiang den 9 jan. följande: 

]\lI något om den närvarande sUllningen i Kina 
från lIlissionssynpunkt. Besök haf"a reda n gjorts i de 
njrmaste pro\'inserna, njmligen: Cheh-kLang, Kiang-~lI, 

.\n-huei och Kiang-si. [11\"arje siirskildt fall 11:1 förh il1 
lamlena b land folket befunnits lugna och iiml>etsmänncn 
l"iinliga och beslutna att lämna miss ionil re ll1:1. allt möjligt 
beskydd. Yi kunna lliirför ,·änta. :ut \'[\ra I>rödel: 1;'U 
~kola Ll begynna ~ut s~i smilningolJl ~her bosiitra sig i de t 
inre af bndet, och ~1tt, efter n~lg r~1 n mån ~1der, iif"en 
d e b'innl iga missionä rern a sko b kunna ilterta ga sitt arbete. 

n~ s~l iiI', "iint:l \'i , att <11':1 \'iinn er i höst skol:l 
~lterdnda efler \'istelsen i hemlandet, och atr nY:1 missi() 
niirer ~lte r skola börja resa lIL 

P'l platserna "id Ya ng-tse-Hoden ii ro fijrh ii Ila nd ena 
fullkomligt lika lu g na, SOI11 nii r j~1g \'[Jr hiir J S()2 ()ch 
18')3. _\.[r Hoste oc h jag hoppa;:; att n iista 'Tc k:1 fel a fg~'l 

hiirirdn för att resa ii nda till [-chang , lwarifdn ,i Clter
dmla ti ll Shang-hai, och pd \'!igen dit besöka \·i. Hankol\·. 
(;anking, \\'u-hll oc h C hin g- ki~1ng. 

_\Jed va rmaste l1iil sningar och anhJllan om ed ra 
förhöner i fort sätmingen. 

Eder förbundn e 
H/alter B. SltJa/{. 

En genera Ikonsuls uttalande. 
Vid ett större möte i ~e,,· York, anordnadt af en 

presbyteriansk mission, uppträdde illa nd ;11H IL1 F örema 
Staternas gener:1lk onsul i Shanghai , för tillfället p3, besö k 
i hemlandet. (;ene ralkonslll Goodnol\' t;11ade en(-]a~t j 

egenskap af ämhetsman och ut talade sig ej det minst;1 
um sin personliga religiö~a ~1sk;idning. Han, yttranden 
kllnn:1- Ibrför betr;1 kras s{i,om oparti ska, och h'11\'a de 
"it t stora "änle, eL) de "itma om ett ~llndt omdöm e. 
gl'llndac!t pl fakta. 

"Vid min ~herkomst till .-\merika ' , "a de generalkon
.<;uln, ',har det ö fverraska t mig att hö r:1 miinniskor p:isd. 
att oroligheterna i Kin'1 fÖ:'orsa kats af kineserIHls mot
I'ilj~l mOt miss ioniirerna oc h deras arbete. Detta ta l \itrn:n 
o n1 ~ tor okunnighet. Förr~1 :\ ret i febru:lr i nl ~ n~uI lTl()t[ng 

jag t. ex. såsom present sjll tunnland jo re]. \"ärila 3j tusen 
dollar (= c:a q.O tusen kL i, af en af änkekejsarinnans 
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fö rtrogna sratsmiin , art användas i och för uppförandet 
;1f nya sjukhus i förening med drt bncls Eikaremission 
i Kina. Denna g[i fva utgjorde ej blo tt ett erkiinnande 
:1f utan ock ett tack för h"a(l d enna mission uträtta t. 

"Vid mi.n sista interview med L i-Hung-Chang yttrade 
denne blanc! annat , att han hoppades, att missionärernas 
antal till s ,id~1re skulle betydligt reducer~1s i landet. l-! ii q X'1 

;;var~1de jag, [ltt ha n kunde \ 'a r~1 öfvertygad därom, ~lt t 

min st tio il femton n: ';1 mi ssionärer äro att dnta för 
h"ar och en h.ldre missi o n:ir, som IJlif\it mördad, oc h 
att för lW:1I'je infödd kristen , som mördats, hundr;1 den 
nya ko nlln:1 [ltt blb till. " 

"NiiI' jag först[l g?ll1gen res te ut till ['-im, trodde 
jag ej P~l kin eserna s om,·iindelse. l-nder de senaste 
orolighetenu haf\'a tiotusenwls kristna kunn;1t riic1da sina 
lif genom att blott förne ka s in nya tro, men (U ingen 
kunnat förmå dem att göra det ta. klf"a dc blih·it pUgade 
lill döds. För min del kommer jag ~1ldri g mcr att tala 
om " ris-kri stn ~l >. leke tror jag heller, att n:1:,on annan 
sanningsiilsbnde man. som känner till verkliga förh~11
bnrlet, ko mmer :1[t göra det. 

·, Ett :lf de mes t e ffek ti\';) mcd el, som hl il\-it :1n d nda 
i mis"ionens tj:inst, har \':uit sjubjrc1en . Intet sjukhus 
och ingen liikaredrd tinnes i Killa utan i i'örening med 
den kri st na mi ssionen. 

Kinesen i allmiinhet, {\tJllinsrol1 c I södr:1 och me l
le rs ta [":ina , bar JUSt Ilörj;;r fö rsd , ;H( de t finnes e n vii rId 
uta n för l'-;In. l Je si'ormlöpningar enwt kinesisk iso lering . 
so m gjons und'r de si;;ta :<jutl.iofem :'iren. h:1(\";1 Ijiin:1t 
li ll :llt llrjiimn;l samh:illsfö rh ~l bllden a inom ke jsardömet, 
och Wr i'ij rsta g ,i ngen j (lc;;s h istor ia kn bl ~ll~d hndels 
me r] c lkbss ll j>jJsdtt en rö relse :1f sjiilfst iindig ~\sik r. Den na 
rö l'(;. };; e komm er a ll hidr:1g:1 till en större motta.u-li g heL 
fi)r mission ii rcrn :1s go rl;) inH)·t;1nde och lInden·isning. 

,er 'The (·hri,tian. c' 

Guds kraft till frälsning. 
_-\f Hug'o L imler. 

För n:lgra fIr seda n besökte eIl mis;;ion:ir lInc!er en 
af si na reSor en sto r SIad i norra d e len af prO\'illsCIl 
Kiang-Su. Dft han predikade på gatorn a, d rogos stora 
folkskaror till plaben , och hall blef d ~t i s tå nc] att sälja 
e tt sto rt antal kristliga böcker och sarskildt manga ex c~l
plar af e\·a ngelierna. 

Blanc] clem. som h-~snade till hans b lld .;; k~lp, \'ar en 
man \'id lIal11n C h'en, ~om, utom det a tt han följde mis
sioIlart' n frfm dct ena stallc t till det andra uncl er dagen s 
lopp, ~if"en hvarje afto l' kC)!1l till ";lrclshuset, cIar mis5 io
naren bodde. fö r a tt fa en iinnl l nwg"'rallnare kHnncdo l11 
om d e e " angcliska sanningarna. 

E ft e r tre dagars arbete pa platsen forhatte rnissi()· 
Ilaren och hans infödde medhjä lpa re sin \'ilndring ti ll 
andra st;ider. :\[en elen gOda s;iclen hade fallit i en jorcl 
mån, som \"el r beredd a f Cil1cls Helige c\nclc. f..:hllfll lItan 

m;inskl ig hj:il p och led nillg fo rtsatte Ch 'cn alt st udera 
,ilt Xya Testamentc, 5()m han kC, pt, och blef sä lnncla S;'l 
smEmingorn jj fv'en\'gild, att denna bok innehöll just, llvad 

':', :-:;[l ha(va nämligen n rra LIC' in tl.;dd:l kri)., lna hli fvi L ka!b lk, 
,L( dc blir"it Illi"t,inkta (ör alt hah'a onw,indt sig CIl,la ,t ~ r ,·inuiog..;· 
I:·s tnall. 
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han behöfde, och h vad han under flera ar fflfangt sökt 
efter i konfusianismens och buddismens falska lärosystem. 

För att blifva i tilWille att erMtlla mera undervis
ning lämnade han sin befattning såsom underofficer i 
armen och begaf sig till Iang-Cheo, narmaste Ihissions
station, 15 svenska mil längre bort. Diir d eltog han i 
gudstjansten i kapellet en tid och började snart att af
lägga vittnesbörd om sin tro på Kristus. Under tiden 
blef hans hj:trta sa fylld t med glädjen i Gud, att han 
utan nagon pa trycknillg från mi.;;sionärernas sida kände 
sig tvingad att begifva sig in i de n~lrgrän sande provin
sen ::-Jgan-H wui för att uppsöka ~ina gamla ,·!inner och 
släktingar och berätta för elem om elen underbare Fral
sare, som haele löst hans själ från syndens bojor. Då 
han anlände till den by, dar han forclcllll ha ft ~itt hem, 
uppstod en liten rörelse bland folket, dä han frim od igt 
predikad e evangelium om frälsning fdm opillmrökande t, 
spelpassionen och lnarjehanda andra synde r. I bi.irjan 
fick han rön a mycket motstflnd och mycken smiidelse af 
sina gamla kamrater, men, genom att med tfl lamod ut
h;irda allt för Kristi skull och genom sitt stancliga hän
,·isande till si tt ege t förändrade lif, blef den ene efter 
den andre öf,·ertygacl om äktheten af hans omvändelse 
och började sa fa en önskall att följa honom, såsom han 
följde Krist lls. 

Sedan han stannat 6 mill1ader i denna by. under 
hvilken tid han hade dagliga aftonmöten med de intres
serade, clii han förkla rade Skriften och läste med dem, 
och di\. han mången gång fick se underbara s,·ar på bön, 
i det sex il sju fam iljer under tiden lämnade afgudarna 
och ,·ände sig till Herren, föreslog han , att de skulle 
inbjuda en missionär att besöka dem, pfl det att de måtte 
få ännu mera undervisning i Guds ord och intrilda i för
samlingen. Dessa nyomvända hade aldrig sett en utlandsk 
missionär men gåfvo med glädje penningar åt Ch'en att 
betäcka hans resekostnader till Ganking, narmaste mis
sionsstation, dar han simlle söka ut'·erka, att de troende 
skulle ra en pastors hjälp. Hur långt hade han att gå 
för att fa denna hjälp? 59 svenska mil i ett land med 
endast de sämsta landsvägar ! Ej underligt, att det tog 
honom en hel vecka att nft mEdet. 

»Jag skull aldrig glömma», berättar missionären, som 
tog emot honom, l> huru öfvers,·allande glädje fyllde vara 
hjärtan den söndagsmorgon, cHl. Ch'en ant lnde till mis
sionsstationen och berättade för oss, huru Gud hade an
vändt honom till att börja missionsarbete i ett dis trikt, 
In·ilket ,·i till denna dag ej kllnnat besöka. Dä slutligen 
min karr.rat, efter att hah·a kvarhållit honom en tid , var 
fiirdig att följa honom tillbaka, fann han Ch 'ens berättelse 
fullkomligt sann, och sedan min kamrat tillbragt ett par 
,·eckor med att undervisa dessa nyom,·ända, hade han 
gladjen att fä döpa sin af Gud sända e,·angelist och tio 
andra s3som förstlingsfrukten i detta distrikt ». Sex må
nader senare upptogos g-enom dopet 22 andra nyom
vända i församlingen, och väckelscn spridde sig af ve n till 
andra bvar. Ch 'Pon, sorr. nflgra år varit sysselsatt med 
att predika evangelium i en annan del af provinsen, kom 
slutlig-en tillbaka till det förra distriktet och var sedan 
ett troget vittne at sin Mästare en Iflng tid, sedan flera 
af dem, SOIll genom honom bllfvit omvända, gå tt att 
",·a ra med Kristus, l1\"ilket är mycket battre ». 

Tacksägelse~ och böneämnen 
för den q mars 1 0 0 T, 

"Sre7iSka !Jfissi01ie?lS t" .[(illm , allJllämza bÖ71cdag. 
Lof5jungcIl H crren ! ty hall ~ 

har ~jort härliga ting. D etta 
vare kunnigt öf,·cr he la jorden.

Tacksägelse för: 
I) Den nftd , som Herren bevisat missionen, då 

ban bev,lrat dess medlemmar under förföljelserna och 
äterg"ifvit hmsan å t dem, som efter ankomsten till Shang
hai insj uknat. 

2) Herrens omsorg om vara s)·skons lekamliga och 
andliga behof llncler deras ,·istelse i Shanghai. 

3) Det hem, Herren skänkt de hemkoll\na mis
sionärern a. 

4) ,\ tt, så vidt vi hafnl oss bekant, ingen aE dc 
infödde kristna, tillhörande v;lra fö rsamling·ar, blifvit dödad. 

S) :\ tt evangelisten Chang-Chi-heng och Here med 
honom visa t ~5.dana prof P~l kristlio· brie!;, mod och 
stänclaktighet. 

6) l\I issionsvä nnernas uthftllighct i intresse och bön. 

Bölt: 
l) .'\tt Gud ville med sin Helige Ande uppfylla 

sih·al kommitteens ledamöter som missionens öfriga hem
mavarande och llte l'a rande arbetare, att de skielzliggöras 
för de llppdrag. Herren har i beredskap. 

2) Att den Helige Ancle ,·ille sarskildt unden·isa 
hvarje missionens arbetare om hvad som fordras för atl 
ej blifva ett hinder utan till vä lsignelse i arbetet. 

3) F ör de infödde hungrande och förföljde kristna. 
4) För de vilrldsliga myndigheterna , att de mfl 

ledas af Herren uti sina besluts fattande; för ,·ice konull
gar gu vernörer och andra ämbetsmän, som beskyddat 
missionärerna: för fad er- och moderlösa barn, ilnkor och 
i allmänhet dem, som mistat anhöriga under förföljelsen, 
utländingar såviil som kineser. 

5) Om Kinas snara öppnande för förn)"adt arbete. 
6) Om ökadt missionsintresse i landet, att Guds 

barn mera mattc inse, httru fiifangt det ar att arbeta 
med egen kraft utan i den Helige Ande. 

Herren tir när alla dem. som ål:alla 110110111, alla 
dem som mcd allvar ållalla hOllom. Hall gör Iwad di' 
begära, SOIll frukla 1101101)/, odz deras rop Itör lian odt 
frälsar dem. Ps. 145: 18, H ). 

Vära l;ara ombud och '·änner i landet inbjudas 
hjärtligt att med oss frambära ofvanstående tacksägelse
och böneämnen inför Herren, och hoppas vi, att han 
med sin Ande skall lllana många att deltaga i bönen 
och tackSägelsen. S,·årigheterna i Kina ra ju ej slappa 
oss i bönen och i nitet - då hafva ,· i ej rätt förstått 
Herrens mening med dem -- lltan böra dc i stället egga 
oss till mera ifver och åkallan, ja, att efterkomma det 
ordet: Ropa odt spar icke.' 

Innerligt skulle det gIadja oss, om några ,·anner 
hilr och dar kunde samlas til! gemensam bön. Det be
höfl'es ju ej så manga för att hftlla sma bönemöten. 
» Ty hvarest två eller trc äro fiirsallilade i milt lIamll, 
rldr lir jag lIIidt ibland dem», sager Herren, men sfldana 
möten äro dock så betydelsefulla för intressets tilll'iixt 
och vidmakthållande. 

Kommifteen för Svenska Missionen i Kina. 
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Transport 2,214 :OjRedovisning Från C. O . K. , Linköping, till en bibc1kvinnas 
IlnderhaH .......... __•.................................för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

2')8. 	 K ollekt i Ljusnarsbergs k)'rka gen. H. L. .......__ _

under Februari månad 1901. Gen. G. G .. :\lo tala V crkstad ................ _. .. ..... __
299·Kr. O.~:o 	 Boda mfg gen. A. D. . .... ............. .... ..... .. .... _ SO:
30 S· 

H. "'., Stockholm ... _._ .._ ._._. __ ._ .. __ . __ __ _.___ ____ so: Gen. S. F., Styrsö, T ången ......• __ ... ..... . ....... . . IS:
"4 2 • 	 30 i · 
A. B., KäIlunge ._. ___ .... _. .. . __ ....... ..... . ... .. . -... . S: 310. Barnarps jnngfrnfören. gen. G. M ........_. . _........ . IDO :
143· 

144· Luth. mfg. i Kramfors gen. T- \V. F............... . ID: 3 20 . N . J. N., H ökmark gen . C. \V. L., Löfånger . __ _ 


14S· Kumla KristI. Ynglingaförening gen. H. L. 66: 2S 3'Z I. \V., Gamla Upsala, kollektmedcl ........ ...........__ _ 16: 8" 

146. 	 L A. gen. L. H. , Norrköping ._. ............ --- - . .. .. . 25: 32 9. Gamlcby mfg gen. P. T . .............. ...... . ...... ..._ 


E. gen. d:o __. . . ..... _. ..... ... . .-- -	 :\ förlu ncla mfg gen. A. P. R .................... .. ____ .
147 · 	 ID: 33 6. 40 : 
Syskoncn S. gen. d:o ______ ____ .___ .__ __.. . 

A Kinakort > d:o _______ .. . __ ___..... __ .. . 3: d:o i F orsseru;n gen. d:o 16: 62 


148. 	 j- 33 8. Kollekt i L ckeryds kyri<a gCll. A.. B .• Jönköping 19: 24 

149· 	 339· 
' So. 	 A. D. , Jönköping --._ .. _. ____ . _____. ---.--- . --- -- -- .. - 10: 34°· J. :\1. , J ersniis d:o ID : 

Onumnd ____ __ ... ... ...... . ........... -.-- .. .. -. --- - . --. -. ? 5° 34 L Lilla Gertrud: .J ag har intet mcr.> gen. d:o153· 
f 54. lZedbergslids syfö ren. gen. B. J. S. x. ._ .. __ ___... . 25 : 342· H. i Svartorps priistg. gen. c1 :0 ... ... . ... .. ... . . . ..... . 

i ,)S. C. F. P., Skaltungebyn .... -. . .. ____ .......--------- .. . G: 98 344· A. 1.:., Stockholm ................... .... . . ........ .. . . __ _ 

! 56. G. R .........._...__. __ . ..... . . _. __ _.... ___ ._ .....___ . _. . _. S: A., Sv('nsw"ik .. . . . ....... ..... ... .... . . . .. . ...... . _...... . 10:
345·

Vangn mf~ gen. E . R. ____ . ___ _____ ______ __ __. -- --- 50: L. S., 	Solleftefl, t ill :\ [ission sbemmct . . ............. .
157· 	 349· 
En sparbössa .__ _____ __ -.-. - -- -- . . . -- - . -. . -. .... -... . .-. 3: 8 I )5 0 . cl:o 	 •__ .......... . .. . .
.\5 8. 

78 
J GI. At. A. S. gen . d:o .. .......... -- 5: 35 2 A ... ............. ........ ... ... .... . ... . ___ .. ............ .. . . I: 

160. 	 Flere sparbössor gcn. E. S., J önköping ... . . . .... .. -- 32: 3Sl. Sparbösscmcdel fr. E. S. Sollefteå (I: 82; fylln. 3: 18 ) 5: 
. 

162. Kineseroas vänncr i J ör.köpillg gell. d:o ... ... _____ .. . 300: 3S G. S tyrestacJ,; 111 fg gen. E. S . . ............ . . ......... ..... . 100: 


.G4· Till miss iollshcmlllct gell . d:o S: 371. G. J.) Gi ll bcrga ............ . ..... ... . .. . ..... . . .. . . ... ---- IO: 


16 S· E s. 4'): 26 ....--- ---.-- - -.- ... . --- .. . -.... - •. 300: 37 2 . Fdll Kina sytUrening i ~lalmi.i gen. J. S. .... ... __ _ 53 2 : 03 
Fin spollgs mfg gen. K. P. E .. __ ___ _... ____ ____ _______ _lG 6. 	 Gåfvor af olika gi fvare gell. d:o 301: II373· 

167. 	 Kollekt i V ä;; lerv ik gell. S . P. ____ ... ._.. ... _. ____ .. . l; : Ss Fr.l o luissio ns\'Hnner gen . 1-1. H.., ~falmö ._ .. __ . __.. _ 4G: 843i4· 
168. D:o i Högsby gen . A . :\1. ...... . . _. ..... .... . . . .. . 19: 29 F ör lt K..i na lllissiont _. _. _. . __ . __ ._ . . __. ___ __ ... . _.. _.. _.. ___ S:
37 ) · 

I G9 · A. H., Kalmar .................... . .......... . ..... .. . __ o 5: A. S .. Köpenhamn ... ......... .. . .... .. . .. . ............. . 25:
3ii· 
I ~o. Kollekt i K arlskrona gell. E. S . ___ .. ....__ .--- ___ _ 33: 382 . A. S ., Valne. );älclen ......... ..... . . .. ................. . 10: 

I i I. Sparb ussc lll cdel fdn BerglInda gen. G. \V. __ _____ _ 23: 9 1 386. K ollekt i H"etJanda gen . P. E. P. till Missiollsh. 
17 2 . 	 K ollek tmedel gcn. d:o I: 83 39 lo Familjen E-ms sparl~össa gen. E. S . ... ........ ... . 3°: 

I i 3· Fr"1l cn skördefest gelJ. d:o 6: 39 2 . J. i L-d gen . d:o .......... .... . 5: 

I i4. 33' 08
:\1. N:s sparbössa . ____ . __ ____ ..__ .-- . .--- . . -------- ... 	 Söndagsskolba rnen i systrarna E-ms söndagsskola393·

Syföreningen i Vesta gen. C. 1\. ___ _ .__. _____ ._ .. __ _ so: 	 8:17,) . 	 40 1. Hillarps sönd3gsskola gen. A. P., Bjerrnllm.... _... . 
17 6. V;;nner i :\lossby, KU lllb gen. A. P. ____ .. . ._.... __ 8: -f02 . Ytterliga re sparbös;;em. Iran "dingt"> gen . F. L. .. . ID: 

Kollekt i B rånsta gell. P. S. __ .... ___ ... _.. ____.. __ _ 3: G;I il. 40 3. VeclllDls mfg gen . F. G. D., Götelled .............. . 

179· K ollekt i H" e tlamla gell. G. A. S .. ___ .... .. .. ...... . S:
K. F. 	U. K., Kristianstad .. __ . __.. ____ . ......__ _. __ _ la: 
 4°7· 
I8 2. 	 Från Tidaholm gen. P. A.: rest från 189S ____ . __ _ 2 o' Kon·ri och Fn·nll fråa deras vänner i Göteborg,408 . 

Ett löfte gen. B. ______ .... __ ___ . __ ... . . __ .......... . . 2S:
183. 	 gen . H. P. . __ ..... _..__...• __ ... •..•___ ____-_._._.._.,..•_._._.,....:.4_0_: ..:.50 
H. B., ~Ialtnö ___ _____ ............. .. ----.--_ ... . ____ .._. la:
J 84' 	 Summa kr. 3,834: 53H. L. , \'adstena ..... .._____ _. __ ...... ---- - __ ___
_ o --- !87· S: 

l q I. Torp" syfören. gcn. L. J., H o l"Yctorp ___ .-.----.-.-- 3S: 
P . T. , GamJeby .,, ___ , __ . _____....___ ._..__..___ ... .. . 2S : 	 Till de hungrande .19G. 


20I. Up. H osp. "Se, jag kOnll11er snart • . ___ ............. _ 2j: 


202. 	 T. G., Karlskoga ...._____ __ . __ .... __ •._............___ S: IS l. Kollekt i Abo gen. S. L . .. ... ..... . .. ............ __ .. . So: 

Huskvarna mfg. gen. N. O. ______ ____ ___ ___ ____ _____ _ 34: IS 2 . Onämnd. ............. .............. .. . . .... . . . ..... ..•. ...... ?' 5°
2°3· 


':108. S: 159· O.
S . O., Sala . __ . ____ . ___ . ___ ...... . _______ ... . . ..•.. ____ _ B., Skepsta, Björnlnr.da........ ..... . .. . .... . .. .. ... . IS: 
20q. »TiIl missionen , ....___. _______ . _..... - -_ . ___. --- ... . --- 10: 163. !<.inescrnas vänner i J önköpi ng gen. E . S. . __ 300:o ___ • __ 

216. Syföreningen i Ekeuäs gen . P. A. B.._. ._.......... _ 94: IS 17 8. Gen. T. E. H ., H öganäs .................. . .. . ... .. ..... . G: 

.2 I j. En vän gen. d:o ......... ---- .. . 3: 180: A. & G. A . _____ .... ...... . . .. .... ... .. .. . . ...... ..... . 20: 


21 8. 	 Ur missionsaskar : Kar. O-DS gen. d:o 2 : 94 18 I. En svster fdn Kristianstad . .. .... ....... . .............. . 15: 

21 9. 	 Th:s gen. d:o 4: oG 185. V. E......................................... .... ..... ..... __ 10: 


220. Annys gen. cI:o 2 : 40 186 . s. P . ....... .............. __ ...._. __ ......... . __.......... .. . 10 : 


2210 J. A. E -ms gen. d:o 5: 52 188. J. E. S., Karl sborg ... . ..... . ... .. ... ...... .. . ... .. . . _... . IS: 

.2 2 2. Söndagsskola ns gen. d:o S: 39 189. C. J., S tockholm .. . . _.....___ ...... ...... . ..... .... .. __ _ ). 


?O' A. P-ns, H-bg gcn. d:o S: 64 Gen. C.. d:o ... . .. ... ...... . ........ .. . ...... ...... . ....... . IS: 
- -J' 	 190. 
12 4. 	 Rest från 1900 d:o 8: 90 192. H. A-t ....... ..... ..... .. . .... . . . ___ _..... . . .. ........... . la: 


o ••• • 	 _ __ ••••B. S., Ge fl e, sparbössemedel ___ ___ __ __ _ .. la: 193· L. E. _ _o •• ••• • ••••••••• ••• ••••••• ••• • •••• • ••••••••••••••• _ . _ S:23°· 
235· Ruts sparbössa . ___ ...... ___• .... ..... . _... _. ... . ... ... --- I?' 20 194· K. E. B., Göteborg .... .. . .. ......... __ ... . . . . .. . ....... . S: 

23 6. 	 E. 'V., Helsingborg ......................... __ ......... _ 23: I 9S· C. R .__ .. _. ___ ._ .. ......... _.. ... ........ .... .. . . . ._. . . ... _ S: 2; 

24S· Sparbössemedel gen. H. I., Fridhem, EJgariis ..... . 12: 23 I 9i. P. T., Gamleby............... . ................. _. . .. . ... . . S: 

249· A. H., Karlstad................___ ............... . ....... . 20 : 198. A. af Vdl ... __ ....... ..... .. _........_____ .. ___ . __ . . .. .. . l: 50 


S: 199· A. L ... ...__.... ,_ ,_ .... ___ .. ____ ___ ..........___ . __ ... . S:
255· 	 ~~ä~'.~(~ön~~J:~U .~,.~~:n.: ~~.-.~.............................................~~~:
zSG. l a: 200. E . J., GeAe ....... __ ............ ___ ._. .__.. ..... ... ... .. . ID: 


259· Kollekt i W exiö gen. A. B.. .. .. . ... . ........ . . . . . . . . . 49: 08 2° 4· 162: 91
Husln'a rna lnfg gen. K. O. _______________________ • __ _ 
o • ___ ••• • __ • _ _ •••• ' •• ___ __ • __260. i Ljungby gen. d :o ... __ ... ........ ... ..•• _.•. 36 : 20) . "Enskild t •. ___ ._ ........ ___ 	 3: 50 


261. 	 Ljungby mfg:s sparbössa gen . d:o ..... _. . .......... . 10: l j 206. A ., Sala __ .................................. . . . . ..._. . . ... . . S: 

2 6 2. Onämnd gen . cl:o __ . __ . ... . ........ ... .... .... .. .... .. . . . i: 207· S. O., Sala ................_....._. __.. . __ . ___.......... __ 5: 

27 I. J. A ., Rörstorp, Finspong . ........... .. .... . -......... . S: 210. ,Till de hllngrande > __ _. __ . ... . ............ _. . .. ____. __ S: 

? - 
- / ). K ollektmedel gen. A. L.. Öf\"erum .... .. . .. ... . .... . 3: oG 21 I. S. E., Stuckhohn ....... ___ .. . ........... . .............. __ _ 10: 


27i· H essleby mfg gen. K. \V. , ~laria"nelund . ... . ... . __ la: 212. K . V ., cl:o .. ............... ....... . ___ . ...... _............ . 10: 

28 I. Lanna lllfg gen. P . O., Berga .......___ .............. . 6s: 21 3. Ch . S., d:o ... . .. ... . . .. ...___ . . . . .. ._... ....... .. .... . . ... . la: 

282. 	 E . H .... . __ ... . . .._~.......... __ .......................___ I? ' 30 21 4. Okiind . .... ........ . . . ..... .. ........ .. . . . .. . . ........... . __ . 10: 

286. Oniimnd, Stockholms poststiilll]lel .... ..._.......... __ _ 300: 2 I 5. d:o . .. .............. ... ............. . . .. ... ___ .. . ...... .. . ID: 


z94· C. A., sparbössemedel. .. . ...... ... _... . . .. . ........ .. ... . 4 : 9() 225· OnHmnd gen . A. O.~ l{ ri.qinetorp, Höganä~ __ ' ___ 10:
p 

296. 	 C. O. K., Linköping, till Kaos underh!lll ...... . .. .. . So: 226. P. J., Allernm ....................... . . .... __o __ •••• • I: 


Transport i S2: 6l, 
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,,--, . 
22 8 . 

T run .<port 
S. T. ____ . .. _. .." . .. ... ...... _. ......._..__..... _....... '" 
A. T. ___ .. .... . .. .. .........___ .__............. .. .. ..... --

;- 52 : 66 

3: 
33 2 . 

333· 

Transport 3,605: 23 
t. G. ;i . . _._. __ . .... __ ._ ..... __ .....______• __ .. __ ........ 10: 

Gen. C. O. A., Flisby .. ..... __ ........ .. ......... __ ._ __ _ 75: 

229, 

2 31. 

2 3 2 , 

23 3· 
234
0 '
-.)1 • 

23 8. 
239· 
24°· 
241. 
2 4 2 • 

243· 
244· 
246 . 
247· 
248. 
23°· 
:2 5I. 

252 • 

25 3· 
254 · 
zS i· 
2 S 8 . 
263· 
2(; 4· 
265 · 
26b. 
26 7· 
268. 

• 269 · 
27° · 
2 7 2 . 

273 · 
274
:2 i b. 
27 8. 
2i9· 
2S0. 

zK3 · 
2::1 4· 
z K5· 
zSi · 
28 8. 
289 · 
29° · 
2 ') !. 

29 2 • 

293· 
29 5· 
.;00. 
.; 0 I. 
3°2. 

H. L., Loftahammar. .. .. ........... . . . . . ......._. ... ___ . 
E. P ., D re t'seryd , Brutj emark_..... . ........ _......... . 
Onämnd, Göteborg .... . .._____ ............... . . ... . .. .. . . 
K ollekt i Tumba ge n. E. B . ................ . ... ... .. . . 
E. C. gen. d :o .. .......... .. , ....... . ... . 
A. F . .. .. ... . ....._....... .. . __.....__.. .. . . .... .. ......... . 
Onämnd fdn Karl skro na . __.... .. .... __. .__... . .. __ .. . 
FrftD LC risti rrehaJl ln gell . J. N .. ____________ ______ ___ __ 
F. ~l. , Stiillherg........... __........... ._............... . 
S. E . .. ........... .. ....._. .._........ .. ...... _....... ..... . 
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