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upp midt ibland svåra omständigheter, och nästan
alltid hafva de genomgått något eldsprof. Män
lyftas liksom bergen genom svåra skakningar.
Och hvad hafva vi lärt af denna omstört
Lärdomar för missiof\ärerna,
ning?
hä mtade fråf\ de sef\aste
VI' Iwj'7Ja fdtt nya lärdomar för tr01l. V åra
grenar hafva piskats och böjts af de vilda stor
orolig~eterf\a
Kina.
marna, endast därför att vi skulle blifva djupare
rotade i Guds ords mark och klänga oss närmare
(Forts. fr. föreg. n:r.)
intill den eviga sanningens klippa. Då vi lefcie i
.5. Vi IlafTa gcJt07/t denna UpP1't"S7lt'ng fått ro och säkerhet - månne vi ej löpte fara att på
nytt börja vandra i åskådningen? Hade kanske
lära oss 11')'a läxor mul a/su nde p/I (;'uds suzw rä
m/et. Hafva vi icke erhållit underbara svar på det öga, med hvilket vi brukade se rätt in i him
våra böner och mottag'it märkvärdiga befrielser ur melen, blifvit någ'ot skumt genom de många hus,
faror? :Men hvad skola vi säga om de förskräck g.§.rdar, skolor, hospital och kyrkor, som aftecknade
liga blodbad (massakrer), inför hvilka våra. själar sig på det kroppsliga ögats näthinna? Hade kanske
alldeles förstummas? Huru kommer det Sig, att det öra, hvarmed vi brukat höra den himmelska
bönen hjälpte så många af oss, under det att den musiken, förlorat något af dess känslighet genom
till andra ej bragte något svar? Voro himlens allt buller fdn vår jäktande verksamhet. Och dock
fönster öppna Mv'er Peking och stängda öfver Pao hade somliga af oss fått mottaga en sådan stor
ting-fu och Shansi? Var det lätt för den allsmäk välsignelse, och vi trodde, att vi höllo på att lära
tige att frälsa somliga och omöjligt att rädda andra? oss att vandra i vår dyre fIllästares fotspår.
Plötsligen ödelades allt det, som var synligt af
Eller va.r det så, att dessa kära bröders och systrars
arbete var afslutadP Och i verkligheten syntes det vårt arbete, och vi lämnades utan någonting emel
för några af dem just vara påbörjadt. Unga, mo lan oss och de eviga tingen, emellan oss och Gud.
diga och hängifna, med ansikten strålande af ljus Då såg'o vi rakt in i himmelen, och vi vandrade
och hopp, sågo de fram~i.t, och hvarför skulle de och talade med Gud. '\Iinnens I kejsar vVilhelms
mejas ned och lida obeskrifliga fasor? Ack! säg ryktbara predikan om Amalek och Kina? Tillåt
oss hvarför? Måste martyrernas blod än i dag vara mig läsa några få rader därur: »Högt uppe i tor
nen där borta på bergstopparna hänga ensliga
församlingens (kyrkans) utsäde)
Vi hålla fast vid tron på Gud och på bönens ldockor. De ringas ej af människors händer, tysta
kraft, såsom vi fasthålla lifvet, och vi äro förvissade, och stumma hänga de i solskenet, men när storm
att l>allting samverkar till det bästa» för en kristen. vinden kommer, börja de svänga och ljuda och
Men på somliga af Herrens vägar, huru svarta långt bort i dalen höres deras klang». Så är det
äro icke de moln och huru tätt det mörker, som med böneklockan. När nödens stormvind bryter
omgifver honom. Han kommer icke och förklarar löst, begynner elen att klinga.
sig själf för oss. Han bjuder oss vara ~tilla och i
y-t' ha/z'a äjz/cJt fått 1lya lä1'domar för hoppet.
ödmjuk vördnad ligga vid hans fötter. i\r det sant,
Aro icke tron och hoppet tvillingsystrar? Tron
att Gud har ett oändligt ömmande medlidande, ser de osynliga tingen, hoppet omfattar det oupp
som han slösar på oss, hans barn, i stor kärlek och hinneliga, och de sjunga tillsamman underbara sån
välsignelse? Men det är äfven sant, att han är ger om deras härliga arfslott. Huru skönt är icke
skaparen och Herren, som härskar öfver världarne hoppet, som fortlefver midt under tårar, suckar och
och i konungslikt majestät sitter på sin eviga tron. lidanden, ännu bärande en ängels småleende på sitt
Vi hafva under denna förskräckliga tid hört honom ansikte. Hoppet ler åt svärdet, lågorna, förföljelsen
befalla oss att i ödmjuk tillbedjan böja oss ned vid och döden; »en äkta salamander, som trifves i elds
hans fötter, och vi hafva med tårfyllda ögon och ugnen». Elden kan icke uppsluka det, vattnet ej
förödmjukade hjärtan sagt: »Ske din vilja».
begrafva det och svärdet icke genomborra det. Nöd
6. Vz' IIOj'va vzdare på 1lytt fått. l{lra lItlgot och fara endast komma strängarne på dess harpa
befri'ijfandc den utl'ustm-'zg Otll den uppfostran, il" att ljuda. Snart skola vi ur sjäJfva lågorna höra
1Jtzsszrmiir bohöfver för slft ijvC1'världsliga Iwll. Ar melodier, som skola genombäfva vårt hjärta och kom
det möjligt, att denna förskräckliga erfarenhet kan ma de.~ att vibrera efter tonerna i dess sång.
vara värd allt, hvad den kostat oss, som hafva gifvit
Ar det i verkligheten så underligt, att vi, in
våra lif åt Kina, genom de lärqomar, vi därunder nestängda inom höga murar, bcskjutna af fanatiska
mottagit, på det att vi härefter må få ett nytt ljus fiender, förföljda af en vansinnig pöbel och därjämte
till vårt förstånd, en ny rening för hjärtat, en ny lidande obeskriflig skymf och grymhet, öh·er·
kärlek, fylld med medlidande för detta folk, en hän lämnade oss själfva åt denna välsignade ängels tjus
gifvenhet, mera odelad, fröjdefull och uppoffrande, ning och sågo himlens portar mera öppna än endast
hvilket alltsamman vi knappast hade kunnat ernå på glänt. Tron och hoppet hade ofta sina förtroliga
utan genom en sådan nöd och lidandets spänning, stunder, och de hördes h viska sinsemellan om det
som nära nog sönderslet kropp och själ? Huru nya Kina, som skulle komma. Huru underbart
hafva under förflutna tider de män fostrats, som klart såg icke hoppet med sitt strålande ansikte
hafva hjälpt till att lyfta världen litet närmare himlen? vändt uppåt, och jag nästan inbillade mig, att det
De hafva oftast uppdragits i fattigdom och vuxit säg den heliga staden komma ned.
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Vl' /La/va erhållt't ?lya kirdomar fÖl' kdrlckm. lämnade allt för att lefva bland de fattiga och för
Huru fåfängt är det icke att här söka bevisa, att nedrade i Kina. D et föreföll mig i alla fall, som
kärlek är det största af allt i denna värld. Huru hade det för honom \'arit en större uppoffring än
väl förstå vi. att kärlek är ett frö , som från Guds för mhnga af oss. Då orolighetern a bröto ut, stod
trädgård fallit ned i det hjärta, som pånyttfödes, han just på tröskeln till sitt lifsarbete, frisk och
och att helgelse är ingenting mindre än denna him stark och förhoppning sfull, ehuru ensam i den stora
melska plantas tillväxt och blomning. Kärleken stad, där han arbetade; hans hustru och hans lilla
gör hemmet här nere till en förebild af hemmet dyrbara barn - en miniatyrbild af honom själf 
därofvan och ger det en försmak däraf. Kärleken voro då j ust i hemlandet för n ågra månader. Jag
gör den j ordiska staten till en miniatyrbild af det vill icke upprepa andra ord af tro, kärlek och hjälte
himmelska konungariket. Kärlek - icke gyllene mod, som han skref, utan endast omnämna föl
gator, pärleportar eller kristallpalatser - är him jande korta yttrande. Han hade gråft nod ett bref
melens härlighet och välsignelse. Kärlek är ström för sin hustru, men, som han fruktade, att det skulle
men med lifvets vatten, ur hvilken vi skola dricka blifva uppgräft af boxarne, lämnade han ett munt
och tillfredsställas för evigt. Och kärlek är Gud. ligt budskap till henne.
»Kär min gosse blir 25
H vad behöfves det att tillägga, att kärlek är det år gammal, önskar jag, att han måtte komma till
enda absoluta behofvet för en missionär. 0, att vi baka till Kina såsom missionär. » Det var hans
hade någon doftande trädgard, i hvilken vi kunde sista ord, vittnande om aldrig döende kärlek till
plantera denna himmelska växt, fjärran frän den Kina, innan han nedlade sitt lif. Huru klart synes
brännande hettan, den kylande frosten, de häftiga det icke, att hans kärlek till detta folk blott för
vindarna och det dödliga fördärfvet från denna värld! ökades under trycket af den själsspänning och det
För mig bort till nagot soligt land, hvarest själfva lidande han erfor.
luften är fylld med kärlekens doft, hvarest sådana
Ack! Kärleken är en underbar planta. Mol
ord som själfviskhet, hat, afund, svartsjuka, tvist, nen öfvertäcka dess himmel. Den bitande kylan
bitterhet och förtal aldrig varit kända. Där skall griper den och håller den fast. Den mejas ned,
jag mottaga denna ljufva 1ärdom om kärleken men den uppryckes med rötterna, krossas, brännes till
aska, är förlorad. Och likväl, då. ni plötsligen vän
icke här.
Xåväl, min tanke går tillbaka till barnet, som der eder om, finner ni den större och skönare än
föddes i Betlehem och just kom i denna världen för att någ-onsin. Den har skjutit knoppar och blommor,
såsom en människa lära alla de lärdomar, som göra och hela luften doftar af dess himmelska vällukt.
karakteren formfulländad och fullkomlig. I-lans Det är verkligen så, att vi hafva lärt något nytt
fostran begynte i Egypten och slutade p.~ Golgata, med afseende på kärleken.
den gick från landsflykten till korset. Ar det icke
Tron, hoppet och kärleken, hvilken trefald af
skrifvet, att »det höfdes honom, för hvilkens skull nådegåfvor. Här hafva vi den viktigaste utrust
allt är, och genom hvilken allt är, att, då han förde ningen för en missionär.
många barn till härlighet, genom lidanden fullkomna
Slutligol ilafija VI' lärt att zde lita på allt.,
deras frälsningshöfding. » U nderliga skola för tron, som 7Jt' lärt, eller på Jlåg'Oll förfluten o /a ren/td .
tålamodet, saktmodet, hoppet och kärleken.
Huru ofantligt lätt går det ej att förstöra väl
Där är ett litet ord i evangelierna - det signelsen och nyttan af alltsammans. 0, att vi
kortaste, som kunde skrifvas - hvilket ofta är på kunde i stor ödmjukhet och misströstan om oss
våra läppar och i våra hjärtan: »Så älskade Gud själfva vandra i korsets skugga och alltid hålla oss
världen, att han utgaf sin enfödde Son. " Fä vi i tätt intill honom! Endast på det sättet kunna vi
djup vördnad tro, att Gud själf ej kunde älska så, hoppas att få sluta vårt lefnadslopp med glädje
om icke synd och uppror funnits i denna värld? och till sist få höra det dyrbara ordet: »väl gjordt! »
Huru kom det sig, att synden drog växel på de
oändliga djupen af hans förbarmande, möjliggörande
offret af hans ende, älskade Son. Hafva äfven vi,
N~H från
missionsfält.
efter vår ringa måttstock, känt nya djup af för
barmande kärlek till dem, som sökte fördärfva oss?
Broder Tjäder meddelar i bref af den 14 juli,
Vi älska kineserna mera, genom hvad vi hafva lidit, att han och öfriga deltagarne i expeditionen till
och däruti följa vi endast, ehuru på långt afstånd, Shansi ankommo till T'ai-lien-fu, huf\'udstaden i
i den fullkomliga kärlekens välsignade fotspär.
provinsen, den 9 juli på själfva årsdagen af massakern
Låt mig berätta eder en liten tilldragelse ur förra sommaren och fing-o röna ett mvcket stor
en af våra kära martyrers sista stunder.
artadt emottagande af de'· höga ämbetsm"ännen, sta
:\I r Pitkin från Pao-tingo-fu var född i ett dens ledande män och folket. - Regn hade fallit
rikt och bildadt hem och had e~ aldrig saknat något, omkring den 20 maj och likaledes i juni.
som kunde anskaffas för pengar. Sedan han tagit
I provinsen Shensi har hungersnöden varit sju
sin grad, utförde han ett förträffligt arbete bland faldt värre än i Shansi. Brödpriset i Singan har
»De frivilliga» inom studentkåren. Mr Mott räknar varit tio gånger dyrare än vanligt, och hundratals,
honom såsom den andre i ordningen af de många s om hvarje dag dött af hunger, hafva körts ut i
sekreterare, som hafva tjänat nämnde förbund . Han lassvis och begrafts.
måste hafva haft många vänner, ty ha n var en ädel
Den 24 juli afreste br. Tjäder till U in-ch'eng
man och därjämte en fulländad musiker, men han och väntade anlända dit don 6 aug. Intendenten
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där var villig att i förskott utanordna 6,000 tael åt
honom att delas mellan Pu-cheo-fu och Tong·cheo-fu
distrikten, till dess nödhjälpsmedlen från Shanghai
hunne sändas upp.
Från Amerika hade sändts
5 0 ,000 gulddollars, af hvilka medel br. Tjäder skulle
få en del för Tong-cheo-fu-distriktet.
Guvernören Shen i Shansi är en verklig gentle
man. Han talar flytande engelska och är mycket
förekommande mot missionärerna, som han hjälper
på allt sätt. Han gaf befallning åt mandarinerna i
Pu-cheo-fu och Tong-cheo-fu att bistå Tjäder, Chang
och deras medhjälpare vid utdelningen af nödhjälps
medlen.
Han har också utfärdat i sitt namn en
vänlig proklamation till folket, däri han säger: »Så

L A

jV

D.

på

väg

till Shansi.

Af Tjäder.

r.

Pekillg förr odt nu. lJlissiollärenzas ))plzmdrillg)) .
De åtta bam'relt. Draktrolle1l.
Till Peking ankom vårt lilla sällskap på e. nI. fre
dagen den 7:de juni med j~iIll v lig från Tientsin. Vid
stationen motrogos vi af ~'lr \V. H. }Iurray, blindskolan s
för e s t ~indare, hos h\'ilken vi v~ill'illigt inbjudih att gästa.
Den kärleksflllle, nu nästan gr11harige, mission~ir :Murray
omhllld:u oss på b:1,ta sätt. Vår miliUi.reskort, säne! af
guvernören öf\-er Shansi att hämta oss , har just anLindt,
anförd af en löjtnant P'an, en 111)'Cket intelligent kines,
gjorde vz· dt dcm f örra (b-et, odt se, Im ru de lZU kvick och liflig, och vi ho ppas - också i .hj:irtal fr:im
åtcrgälla ondt m ed g·odt. I-:a11. f!/ delta beveka eder lings\·änlig.
Huru olik ter sig ej sta.den Peking nu mot för ctt
alt upphöra m ed / öljölj'dselZ mot de /enstIla. »
Br. Tjäder aflade besök hos honom och förärade år se(!an. Järmägen - denna civilisationens föregångare 
honom ett ex. af Nya testamentet. af samma upp g[ll' nu genom ett stort gap i mlll'en direkt in i sj:ilha
laga, som skänktes till änkekejsarinnan för några år stade n. »Första klassens restauration» är inrymd i ena
sedan. Guvernören var mycket vänlig och uttalade jlortl1l'alfvet ti.ll Hilltlllelt'1lS tt'lIIpel, hv,us heliga omdicle
aldrig förut beträdts af nilgon europe. l\ u ligga hilr för
sin· sorg öfver tjoiårets händelser.
Vidare aflade han afskedsvisit hos provinsska tt lagd:l. tvenne hindu· regementen (under engelska officerare) ,
mästaren H. Ex.
hvilken genast återgäldade vi· och transportens mulor trampa jorden bland hundraåriga
siten. Han var intendent i Uin-ch'eng förra året. red iga cypresser rundt omkri.ng Hill/mc/ms altare. Dc tta,
I-Ian var ytterst vänlig och lofvade göra allt, hvacl ett af de ~ildsta och mest \'örclade af denna uråldriga
han kuncle för våra bröder. Då Tjäder framförde kulturs m[tnga minnesvårc!ar, utgöres af ert kolossalt rundt
en hälsning till honom från Folke, blef han mycket altare af lwit marmor af omkring 40 fots höjd öfver
intresserad och framställde flera frågor angående marken. Kej saren allena tillbeder här och offrar en g!i ng
om liret till »den höga vörclnadsbjucbncle Jlimmelen».
missionär och fru Folke.
Hvilken förfiirlig dom, som nu öfvergått denna stad.
..
Broder Tjäder slutar sitt bref med följande ord:
Ar frisk och kry och vid goc1t mod, Herren ske I sanning gCLr högmod före fall. H\'em vill besinna och
pris. All den !teder oelt uP;l)1/uzd,samlt d , som nu lära af hmd som här skett? Långa str:ickor af de rikaste
vIsas oss, är dy r! köpt med vil m älskade brödas butikerna, där man s11de silke , sammet o. d., iiro nll
blott högar af ruiner. Folket själft påst:ir, att det allr:t
blod.
mesta :tf detta förstörelseverk utfördes af boxarna sj :llfva
under dessa s skräck regerin g i juli och augusti förra å ret.
Den 17 sept. ingick följande telegram fr,ln bro Huru under)jgt att i Kinas gamla lmfvudstacl se de ),å tt:t
der Tj äder:
b:ln e r e n ~ svaja öher allt Tysklands, Englands, Ame
»God Itöstskörd. Alla Jlödlljiilpsm edd utdelade. rikas, Österrikes, Frankrikes, It:lliens, Japans och Ryss
lands flaggor. Som bekant indelas kejsarens manc1schurisk:l
De troende sända !zjär/liga IlIilsnz·lIgar.
trupper i )'i'ttta baner» eller brigader. Emedan de sist
Tjäder. »
nämncla ej uppfyllt försynens :lfsikter, har nu st:ldens
styrelse öfverlämnats till de föna. .\11.1 Kinas ledande
Så få vi då innerligt tacka Herren, att d e män \·a.kna, innan det blir för sent. Kännare pås tå, alt
medel, som de kära missionsvännerna gifvit till de aldrig förut så mycken rättvisa skipats i Peking och med
hungrandes undsättning, kommit fram och blifvit så små kommunala utgifter. Bland de i makternas tjiinst
utdelade. Att de varit till rik välsignelse och myc anställda kinesiska poli smännen förekomma dock stiil~diga
ken glädje, därom äro vi förvissade. Ty I/ät/stol försök att utpressa folket.
De amerikanska och engelska soldaterna äro de
med denna uudsätfJu'llg Jj'l!er ick e allC/last de I!dt~
mest omtyckta af kinesern:l - ryssarne de mest hatade.
,:;'as brz~,t, utan öfi.ierfllldar ock g enom många tack
sli/{dst'l' Idl Gu d, dit de .fOto///. pn fi)(·f af demZil Ja paucserna draga bra i ok med sina fränder. Tyskarna
!yiimt f örcmledas atl prisa Gttd för eder lydaklzg a äro ej omtyckta. }[aktern:1 styra h\'[l.r sitt kvarter i
staden, och nästan pit l)Varje hus har värden måst 15.ta
be/edn uc!se tdl J;:rt~'1t' c7Jangdt'ulIt oc/t för edert dc!
förfärdiga och hänga Ht elen respekti\'e nationens flagga.
ta,<:mule l ' enfald för dclft ocl! för a tia.
I-hilken förödmjukelse för den stolta staden! -- Ameri
bnerna hafva upp sikten öf\'er det kej serliga palatset. 
De svarta hindu soldaterna ha genom sin godmodighet
Från C. L M., London, har ingått underrättelse tillull1nit sig befolkningens tillgifvenhet, och några under
om att Tjäder och Ernst Taylor komma att stanna offi cerare hafva halft pit lek inöfvat ett kompani kinesiska
på fältet och ej resa åter till Shanghai. Detta är gossar, med käppar som gevär. Den engelske öfversten
uttryckte sin tillfredsställelse vie! uppvisningen af barn
i sanning mer, än man kunde hoppas.
kompaniet. Under en l romen:tcl i går, då \ .j passerade

u..
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en skaJa lekande uarn, trädde två småpysar fram, strilckte
på sig, förde handen till tinningen och ropade 11[ på god
tyska: . »gut Tag». Döm om v[lr förvåning. En del af
den mur i engelska legationen, som iUa ramJlonerats af
kulor och granater uncler förm sommarens belägring, har
med afsikt lämnats orörd och en inskription uppsatts:
»Lest we fOl'get»
Pä det "i ej må glömma. En mor
gon råkade jag se, när elen kinesiska Kulin (Kuli
arbetare) hissade den amerikanska flag gan med unions
märket eller s tjärnorna nedå t och strecken uJlpåt. För
n.lgra dagar sedan uttogo vi pass till kejserliga palatset
och genomvandrade detsamma. I sanning i högsta grad
sevärdt! Den ena väldiga pelarsal e n afIöste elen andra.
Sedan vi passerat den storartade portalen »Oändlig har
moni", kommo vi till telllpdsalm med samma llamll, där
kejsaren mottage r nyårsönskningar sittande på den gyllene,
utomordentligt utsmyckade draktroltt1i. Vi räknade nio
drakar, som slingra sig omkring densamma .i form af
rygg och armstöd. A.f,·en jag praktiserade mig llpp på
tronen och satt där under ett par minuter såsom Kinas
kejsare bruka. l kejsarens förmak fanns bland annat
ett piano, som hans höghet själf lär kunna traktera. Den
gamla kejsarinnans gemak föreföll oss ännu finare. En
öt\'ennodig underlöjtnant klef upp med sina smutsiga
stöRar på de gula satindynorna i kejsarens bibliotek.
Hill' och hvar ser man märken efter en fanatisk turists
plundringslusta. An sakn:ls några elfenl>ensbokstäfver i
en antik ebenholtztafla, än har ett stycke klippts eller
rif"its ur ett fint g ult sidendraperi. Vi hafva nu äfven
besett »Vinterpalatset" med den förtjusande ön mich i
den lilla insjön med lotusblommor, dtlr kejsaren satt
fången. Den niistan trotsar beskrifning med sina terrasser,
konstgjorda blol11stersiingar, grottgångar och paviljonger
etc. etc. Hvarje afton drogos alla bräderna upp af den
lilla bro, som förenar ön med fastlandet. Den hofherre ,
som afsiktlig t lämnade en bräda kvar för kejsaren att
beträcIa vid dennes misslyckade rymningsförsök för tre
år sedan, blef af den omänskliga änkekej sarinnan grymt
afrtlttad på samma bräda.
r detta palats lär de kejserliga personerna mestadels
bott under de sist flydda tio ihen . Hit är tyskarnas
högkvarter förlagdt. Vi besågo minerna af änkekejsa
nnnans palats, där grefve von Waldersee hade haft sin
Lostad. Vid eldsvådan sistlidna vår brann också, som
bekant, generalens »brandfria» asbesthus. »:\11 t kött är
hö och allt dess blomster liksom gräset på marken. :)
Herren gifve mig att besd. profvet i tron, då allt skapadt
skall af eld förtiiras.

=

=

I Peking r.1.kade vi få höra talas om »missioniLrernas
plundrin gar» under föregående ilrs kris. Huru olika
sanningen ter sig i jämförelse med saken, som den be
skrefs förra hösten i (. o. m. niigra af dirt lands bästa
tidningar.
U nder boxarnas skräckregering fr!ln juni till aug.
förra sommaren mördades alla kristna, som de kunde
finna i Peking, all deras egendom konfiskerades och
deras hus brändes. Sedan staden intagits af de allierade
trupperna den 14:de aug., och sedan boxarna uncler
kufvats efter dagar af gatustrider, blef Peking af mak
ternas generaler prisgifven till plundring under tdl dagar.
U nder legationernas belägring h:'tcle 2,000 kinesisk:!. kristna
erhiillit tilltriide. Dessa utförde det viktiga arl>etet att
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kasta upp vallar och bygga barrikader, under det de fil.
marinsoldaterna försvarade den stora skaran europeer.
Amerikanska ministern säger i sin officiella berättelse, att,
om ej de kristna genom sin utm ä rkta hållning och out
tröttliga arbetsförmåga varit dem uehjälpliga, icke en
enda e urope hade kunnat riiddas.
Då legationerna hade blif"it undsatta, stod denna
stora skara kristna på bar backe, utan mat, utan hlls
och hem aUt var taget från dem eller uppl>rändt af
boxarna. Under plundringen flödade silf"er, guld, siden
och allehanda dyrbarheter som V'ltten i en floel.
Segrarena tilläto under cIessa dagar h"ar och en :lit
tag a för sig, hvacl han ville och kuncIe komma öfver.
Och si\. skrifver man, ~tt » mis s ioniirern~ plundra», ej[( de
linder sådana förhållanden från en öfvergif"en spann
mf\lsbod miitta en skara hungrande arb etare med hustrur
och uarn eller från ett öfvergifvet klädesstiind taga kläder
för desamma att skyla sig med.

:;:

*

*

Paotingfu torsdagen den zo:de juni 190 r.
Hit anlände vi med järnväg i går e. m. kl. 4.
F ranska ministern meclföljcIe och blef mottagen vid sta
ti.onen af franska generalen Bailloud med militäriska
hedersbetygelser uppställclt infanteri och ka"alleri, som
skyldrade ge"är, und~r det musikkåren spelade folks il ngen.
En ovanlig sy n i det inre af Kina I Det "ar i denna
stad, som ~I 5 'af ,,[i ra kära ;nissionärer ledo m~rtyrdöden
den 30 juni och I :sta juli förra å ret, grymt mördade af
fanatiska boxare. Kort efter sedan Paoting intagits af
de utländska trupperna förra hösten , ble!\'o stadens tre
högsta ämbetsmän sWllda inför krigsrätt, anklagade för
att haf"a mech'erkat till missioniirernas morc!. De döm
des till döden och halshöggos den 6:te no". på samma
plats, clär de förr~ mördats n:lgra månader tidigare.
Mandarinerna "oro följand e : tillfällige "ice konungen och
landshöfdingen T'illg-iol/g, befiilhaf"aren för trupperna,
öfverste Uall/{- Clzall-k'lIei, och stadens kommendant, den
So-1rige l>ittert främlingsfi entlige KlIci-lmtg. Sedan dessa
arresterats af tyskarna, fogade sig omstiindigheterna så, att
de fingo tillbringa de sista dagarna ~f sitt lif i den af dem
mörclade missionsdoktor Taylor's apotek som då an
vändes till fängelse. TI'enn e miss ionärer 1'01'0 tillstädes
och fingo tala någo t vid clem. Vi bo här hos en :Mr
J. N. Lowrie, tillhörande Amer. Presb. missionen, en
mycket nitisk och "armhjärtacl missionär. Han har "arit
tolk vid den tyska brigaden sedan förra hösten och fått
vara de protestantiska kristna till stor hjälp och välsig
nelse. Vissa af dessa hade annars säkerligen följt de
katolska kristnas exempel och utkräft hän1l1d på sina
hedniska förföljare, då nu tillfälle gafs. De katolska
s. k . kristna hafl'a genom sin hämndlystnad och girighet
ådragit sig l>efolkningens hat och afsky. Guds sanna
bra har härigenom börjat framstil. för folket i allt för
månligare dager. En massa anklagelser mot katolikerna
för dessas ogiirningar hafva anhiingiggjorts vid den tysk
franska domstolen härstädes af de förras hedniska grannar,
i Il\'ilka ofta orden clziao-jei, eller "kristna banditen> före
komma. Huru förskräckligt ! Blide franska och tyska
officerare hafva i bref till ledande tidningar i sina respek
tive hemland förklarat sig ej alls undra på att kineserna
resa sig mot katolikernas förtryck, understödda so m dessa
nistan alltid äro af elen franska ministern i Peking.
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Onsel. d. 26:te juni voro yi åter pil väg efter an g
hästen och ankommo vid middagstiden till Tillg-el/ou, f.
n. järn"iigens ändpunkt mot söder. Bolaget hoppas hinna
fullborda linjen till prefekturstaden ehozg-ting j oktober,
för att hofvet elå mil kunna betjäna sig af densamma Yicl
5.terresan till Peking. Chefen för dr eskort, löjtnant Fan,
är en verklig gentleman och till ytterlighet förekommande.
Redan i Paoting sändes oss utsökt lagade kinesiska mid
dagar flera gånger. Här bo vi pil ett för oss särskildt
iordningsställdt snyggt hotell. Distriktsmanclarinen sände
oss i dag middag på 18 rätter [ - Hiir är förlagd en
fransk truppstyrka till jiirnvägens beskydd. Större röfyare
band husera ännu i bergstrakterna. Kinesiska soldater
hafva sändts att uppspåra banditerna, och här om dagen
afrättades tre af ledarne.
I dag torse!. d. 27 :de juni anlände vi - ej pr. järn
"äg längre utan i af mulåsnor burna bärstolar och vag
nar till staden Sill-lo, där mandarinen mottog oss i
egen hög person utanför staden och titulerade oss »ta-rem
= e:>:cellens. Sällan bli missionärer mottagna p:1 detta
sätt. Det sker ju också under särskilda omständigheter.
Vi innehafva särskilda pass från vice konungen Li-hung
chang och prins Ch'ing. Alla mandariner äro på förhand
befallda att hedra oss för att därigenom inför folket
liksom försona förra årets förbrytelser.
DC1l1/a expeditioN till Sltallsi är ett direkt svar på
många bÖller. Tusenden haf\"a beclit för denna provins
under de flydda tio månaderna, och så kommer gUYer
nörens egen fri,-illiga inbjudan till missionärerna att iiter
vända. Och detta utan någon som helst påtryckning
från de europeiska ambass:tclörernas siela. Också begag
nade sig Herren af tyskarnes stormning och intagande af
de bå da bergpa. sen J'liallg-tsi-kuall och R'-1t-kltaJl i april
mån. för att sätta skräck i de maktägande i Shansi. Pro
vinssk:tttmästaren (Fan-t'm') sände då efter viiI' evangelist
Chang och hade honom att skrifva ett bref till de yäntade
truppernas folk (~om han antog vam missionärer) med
bön om barmhärtighet. Brefvet är mycket väl hopsatt.
Förra året mördades grymt 152 europeer i denna provins,
där de aldrig gjort annat än godt, och makternas minist
rar bekymra sig ej det minsta om saken. Vi instämma
dock af hjärtat med h\'ad d.r lecbre mr Hoste sade h~ir
om dagen: »Kunna ambassadörerna uthärda en sådan
skymf mot sina respektive nationer, väl kllnna vi det, till
!lvilka Herren har sagt: bedjen för dem, som göra eder
skada och förfölja eder».
I dessa trakter, där krigets låga så nyligen brunnit,
höra vi underliga historier om segrarnes fram fart. En
dag kom en tysk infD_nteribataljon marscherande till staden
Sill-10. Officerarne gå rätt in i yamen, åtföljda af en hop
solclater, intränga i hvarje rum och utclriha genast de
där boende, mandarinen inbegripen, under det soldaterna
kasta lit koffertar, kläder och knvten för att bereda rum
iit sig. Sedan en löjtnant skrif\-it med krit:t på dörren,
hyilka af staLen eller manskapet, som där skola taga in,
går han på samma sätt vidare, från det en:t rummet till
det anclra. På fr:tl11ställan af tolken, som \",11' missionär,
erhöll elen stackars borgmäst:tren generalens tillåtelse :ttt
bebo ett litet rum med sin familj! Vid ett tillfiiIIe strax
efter tyskarnas ankomst till dessa trakter blef en distrikts
l11:tndarin (ch'i-nsien), för det h:tn ljugit och ueclragit
befälhaf\-aren, utan vidare förd ut p,l pl:tnen utanför yamen
och - skjuten. Uncler en af engelsmännens små .;;traff
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e:>:peditioner för alt bränna bo:>:arebyar etc. hände det
sig, :ttt befälhafvarens tålamod mecl en krå nglig c/li~llsien
tog en ände, ln-arpå den stackars m:tnnen lItan vi(bre
afstraffacles med 50 par spö inför folket, hvars domare
och styresman han var. I Peking tnlllgo tyskarne en
!tall-liN (högsta litterära grad) att :trbeta i jorden S0111
handtbngare och andra höga dignitärer att utföra sysslor,
såsom att tömma slaskvatten m. m. såcbnt.
I dessa krigstider ser man gräs \-iha miclt p[i
'-äg:trna. Hanclel och näringar ligga ännu till stor del
nere i dessa trakter.
Vår karavan lItgjordes dessa clagar af 10 bärstolar
och 16 ,-agllar; våra tjänares antal uppgår (in beräknadt
Lirare och andra medhjälpare) till omkring 20. .-\Ila
omkostnader för resan bäras af de kinesiska myncligbe
terna. I hvarje stacl, vi passera, aflägger m:tndarinen
officiell "isit hos oss i vårt siirskilclt iordni ngsställda botelI
eller J(/t1lg-J(Ua11 och låter sina kockar tillaga de bästa
middagar, de förm[i. åstadkomma. Rätterna i micklags
voro 14, blancl l1\"ilka miirktes hajfenor, fiskmagar, bam
blIskott, hafsgräs och andra i olja simmande läckerheter.
E:>:peditionens ledare, som iiI' något hllmoristiskt anlagd,
har beräknat, att \"i redan hunnit konsumera
1 hajar.
Just nyligen har upprättats "Shansis poliskår för be
skydd af ellropeer». Styrkan är I 00 man stark, alla
beridna och bedpnade med mauserkarbiner. De äro
fördelade på 9 stationer mellan Cheng-ting i Cbi-Ii och
Tai-lien och skola eskortera resande lItlänclingar och
kinesiska köpm:in fdn en station till en annan.
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Bref.
Minneapolis d. 22 aug. 190 r.
Alskade missions"änner! Frid vare eder alla!

Li"errcn är lläm. Fil. 4: 5.
Innan jag lämnar detta land, ville jag ännu en ging
sända le kara missions vännerna en hälsning.
Om Herren vill, kommer jag att afsegla till Kina el.
I :sta okt. i Sällskap mecl en skara af Kina Inland mis
sionens missionärer fra n Toronto, Canada. Vi komma
att afsegla med ångaren » Kamakura ManI'>, hvilken afgELr
fran Seattle och skall vara en ganska stor och komfor
tabel bat.
Om Gud vill, kommer jag att lämna i\Iinneapolis el.
9:de sept. för att före afresan besöka några platser
Californien.
Jag hade en mycket clyrbar ticl under vistelsen i
Toronto, och jag prisar Herren för alla de lärdomar, jag
fick inhämta under denna tid. Bland annat hade jag en
ganska god öfning i engelska språket, ty jag hade under
hela tiden, jag var dar, intet tillfalle att ffl tala svenska,
förrän br. E. Folke kom dit, under sista veckan jag vis
tades där. Det \'ar mycket kärt att f:l traffa honom
och tillika höra om hans erfarenheter och hum Herren
afven i cletta land hade välsignat hallS arbete i missio
nens intresse.
Måtte Herren tillika v~ilsigna bans vittnesbörd clär
hemma i Sverige samt alla öfrig:t missionssyskon! Under
hitresan från Canada hade jag tillfälle att fä se de stftt
liga Niagarafallen, hvilket var mycket intressant. Huru
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beundransvärd och m~iktig ~ir icke viir Gud och Fader
uti allt, hvad han har skapat! Tvä vänner från Toronto
följde mig dit, och under de timmar, jag fick stanna dtir,
hade vi tillfalle att f5. se de förnämsta platserna och
njuta af dessa stor lagna vyer.
Under de timmar, jag fick stanna i Chicago, besökte
jag professor Nyvallshem. Jag hade förut fått höra, att
hans fader, som jag känner, sedan jag \'ar ett litet barn,
n yligen hade kommit frän S\'erige på besök till detta
land, och jag gladdes mycket att ffi. tratTa hnnom.
Emellertid hade de rest till ett möte i Duluth Wis,
då jag kom dit, men jag hade dock glädjen att seder
mera få se dem i min broders hem i j\I[inneapolis. Jag
fick genom honom sända en hälsning till Sverige och till
mina vänner inom Wermland. Han är namligen en gam
mal kämpe i Herrens led. Sedan jag kom hit öfver från
Canada, i slutet af juni, har jag haft tillfälle att besöka
ganska många platser för att ännu en gång m se släk
tingar och vänner, innan jag glir åstad frfm detta land.
Herren har val signat oss tillsammans, och jag har blif\'it
bevisad så mycken kärlek och välvilja öfverallt. Allt dr

llåd, ja, idel 1låd.
I sista brefvet från Toronto underrättades jag, att
de fortfarande hafva goda nyheter från de missionärer,
hvilka mtt återgå till sina arbetsfält. Herren har äfven
under en tid sändt in ganska mycket medel för missio
nen, så att de nu kunna få. sända ut en ganska stor
skara för att (ylla de tomrum, som blifvit efter de syskon,
ll\'ilka fingo nedlägga sina lif under förra året. Herrens verk
skall gå framåt och Herrens ord vinna framgång, och
utan tvifvel skall denna sad, vattnad af martyrernas blod
ute i Kina, bära viilsignade skördar uncler en kommande
tid. H vilket in tryck mäste det icke göra på hedningarna,
då missionärerna återkomma till dem icke allenast med
andligt bröd utan äfven med lekamligt för att matta de
hunorande. Detta ar, hvad man kan kalla » kristlig
hiimn(h, och att samla glödande kol på deras hufvuden.
Rom. I2: 20, 2 I.
Vi hoppas att f5. herr och fru Knight, tillhörande
Kina Inland missionen, såsom våra ledare under resan.
Jag liirde kanna dessa kiira vänner under min tid i To
ronto, och äfven äro de bekanta för nilgra af missions
viinnerna i Sverige. De hafva förut verkat i Kina un
der flera år och äro nu glada att få återgå för att fa
äterupptaga sitt arbete.
Då I läsen detta bref, är jag val redan, om Herren
så leder, ute på hafvet. Viljen I då, kära viinner, sär
skildt ihågkomma oss i edra förböner, att Herren, som
har bade vind och väg i sina händer, må hålla sin skyd
dande hand öfver oss. Tillika beder jag innerligt, att i
fortsättningen fri. vara innesluten i allas eclra förböner, ty
hm ofta har jag icke fätt erfara förbönens stora bety
delse och kraft.
Den, som beder mycket, uträttar stora ting för missi
onens heliga sak, och det är nägot, som alla Guds barn
kunna vara med om.
Bedja vi för missionen, sa skall också Herren visa
Il\'ar och en utaf oss, om vi IW1l1la göra något mera och
tänk, huru saligt det skall blifva en dag, då vi skola med
jubel komma och bära de kärfvar, som genom vitrt ge
mensamma arbete hafva vunnits.
Den, som Herren icke kallat att utgå på missions
fältet, kan arbeta för hedningarna hemma och hjUlpa till
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att »hftlla uppe armarna» på dem, som utgå, likasom
Aran och Hur gjorde. 2 Mos. I7: I2.
Må vi afven bedja skördens Herre, det han må
sända flera arbetare i sin stora skörd, och att de, han
kallar att gå, måtte blifva zlilft;fa att svara: »Här är
jag, sänd mig)) ! J ag prisar Herren för detta år i detta
lanel och all den nåd, som kommit mig till del, och jag
går nu med glädje den väg, Herren i fortsattningen vill
leda mig och önskar af hela mitt hjärta att, om möiligt,
fä blifva till någon nytta ute bland »Kinas millionep,
om Herren Wr mig dit.
Måtte nu Herren valsigna alla missionsvänner i Sve
rige under allt arbete för Guds rikes utbreclande pft jor
den! Jesus kommer snart! 2 Kor. 9: 8.
Eder i Jesus förenade

Sigrid Bengtsson.

Om skeppsbrottet mellan Shanghai
och Hongkong.
Af

Emilia Smzdberg.
För Sinims Land!
(Forts. fr. föreg. n:r.)

Det medtagn:t tnltet v:tr stort nog att rymm:t b'innor
och h:trn, mjnnen tingo bo utanför. Sedan \'i en stund
tagit v!tr situ:ttion i betmktancle - bakom oss h:tue vi
ett högt berg, på hvilket inföding:trne sutto som kråkor
med sina gamb rostig:t gevär, hvilka de medtagit fÖr :ttt
skjut:t på oss, och nedanför den liJb halfgrotta, i hvilken
\'i nu bodde, hy:trs golf bestod af små mnc\slip:tc\e stenar,
hvilka vattnet lämnat kvar efter sig, och framför oss det
stora vida bah'et med sina skummande böljor, hvilkas
sI:ienc\e mot stranden kom vattnet att stänka ilnda upp
till oss - knäböjde vi, 17 missionärer, där på stranden
och lo f\·:tde Gud , som så nådefullt räclc\:tt oss genom
själf\'a den klipp:t, hvarpå Yi strandat, och nu sedan äfven
beredt oss en tillf:illig hviloplMs. för morgondagen be
höfde vi ju icke sörja, då vår Fader hade sådan omsorg
om oss. Senare kom också besättningen till oss, s5. att
till slut alb voro räd(bde. Det ordnades så godt som
möjligt för att alla skulle få lägga sig ned för natten,
men ett starkt regn började falla, som gjorde det svårt
för oss. NIännen, som \'oro utanför, tingo hela natten
\'ara alldeles genomvåta och regnet kom äh'en in, så att
vår enda lilla egendom blef genonl\·åt.
Vi hoppades
dock att nästa dag få igen dl.ra tillhörigheter, som vi
trodde blifvit räddade från skeppet, och så skulle \'i få
byta om kläder och slippa att frysa.
Däruti misstogo vi oss lihäl, ty dagen därpå fingo
vi veta, att de lastat våra koffertar på små kinesiska
båtar, med 2 män af besättningen på hvar och en för
att se efter och föra dem i land, men att dessa lämn:tt
båtarne och gatt någonstädes, och, när de kommit till
baka, hade somliga af kineserna dragit iväg med hvad
de fått. H yad skulle vi nu göra? Somliga utaf oss hade
mist allt, andra en del endast Ut af alla fick allt
sitt tillbaka.
Långsamt skredo clag:trna fram,
\'i hade hvarken
böcker eller skrifmateriel, och att betr:tkta det \'ilda h:tfvet
och ;;e, huru vattnet en gång om d:tgen steg och närm:tcle
sig oss, v:tr ej intress:tnt.

en
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.T ag trodde dock, att Herren skulle: rädda oss pu
nilgot siitt, ty under den förskräckliga natten gaf ban
mig detta lö fte: »Icke ett hår på edert hufvucl skall g,l
förlorndt!» På tredje dagen trodde vi oss kunna vänta
hjälp fdn Shanghai, såvida telegrammet gått fram, men
ingenting hördes af. Det var med spejande blickar, vi
sågo ut åt det håll, vi viintade hjiilpen från.
Fjiirde dagen fram emot solnedgången tyckte \·i oss
märka någon svag rök på himmelen, men somliga trodde,
att det endast \'ar moln. Om en stund syntes dock
tydligt röken af en ångare. O, h\'ilket jubel ! :'Ilen var
det då verklighet, att någon kom för att söka oss? Snart
hördes skott, och då vi svarade, dröjde det icke länge
förrän \·i hade skeppet i sikte. Det \',H ett litet japanesiskt
fartyg, som först hade blifvit redo att gå till \'!ir hjälp.
Som det i dessa bnder mörknar, så fort solen g.ltt
ned, kunde vi ej få gå ombord elen kvällen, men deras
små lifriieldningsbB.tar kommo och lade till hos oss. Jag
behöfver ju ej säga, att vi kände oss tacksamma till både
Gud och miinniskor den aftonen, isynnerhet som \·i för
tärt den sista maten, men nu hade hopp om att nästa
dag få mat ombord hos japaneserna.
Nästa dag vid lo-tiden fingo vi gå ombord. Be
sättningen, som bestod af kineser och japaneser, mottog
oss mycket vänligt , och fastän de ej \'01'0 vana vid att
hafva sådana passagerare, som vi voro, hade de dock
riktigt bra mat, isynnerhet ost och kaffe. Bröd hade de ej
beräknat skulle gå åt så mycket. Med kaptenens och st yr
manens hytter till hjiilp kunde vi alla packas ihop här och
bodde så i 3 dagar, tills en engelsk ångare »Caromanclel»
kom och tog oss om hand. De hade farit omkring och
letat efter oss ett par dagar, ty det var sdrt att finna
os~ bland dessa klippor och Sfl långt ifrån \·ägen.
Hiir
\'älkomnacles vi af snälla människor, som gjorde allt för
vår bekvämlighet. Sedan vi fått en kopp te med kakor
till. blefvo vi ledsagade till rena och uefliga hytter i
I :sta klass.
Jag kände mIg mycket tacksam att ännu
en gång fil det så bra.
Bad hade de redan dagen förut gjort i ordning för
oss, och, som vi på en hel vecka icke ens kunnat fä
tviitta oss ordentligt, blef det nu ett badande hela e. m.
När vi sedan sutto vid det rikt dukade och med
blommor prydcLl bordet, kände jag mig mera tacksam
till Gud för mat än någonsin förut.
»Caromanclel» kunde dock ej heller gå till Europa
med oss utan kom blott för att rädda dra lif. Här
hade vi därföre att invänta S. S. »Ballaarab, och då detta
fartyg anlände, hade vi på samma ställe väntat i 2 1/ 2 \·ecka.
lHed glädje och tacksamhet fingo vi äncltligen lyfta
ankar igen. Många hade då återvändt till Shanghai för
att utrusta sig på nytt för en sådan resa, men vi, som
fortsatte, ankonllno till London elen 2o:de juni, där vi
mottogos på det hjärtligaste af China Inland i-'I issionens
missionärer i »Newington Green». Efter en veckas vistelse
där fingo vi fortsätta till Göteborg och dagen därefter,
elen I :sta juli, ankom jag till mitt kära hem.
När jag nu ser tillbaka på allt, som varit, vill jag säga:
»Han dolde mig i sin hyclcla på olyckans dag, han
heskärmade mig i sitt tjäll, han förde mig upp på en
klippa. Lofva Herren, mm själ, och förgät icke lwad
godt han har gjort dig!»
Emilia Sandberg.
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för influtna medel till "Svenska Missionen
under September månad 1901.
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Med varmt tack till hvarje gifvare.
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ojler, Gud ttll en välbclLaglig lukt.
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~uds barns utkorelse, deras

fr\Jkter oc~ förmåner ::'.
Text:

Joh. 15: 16.

Sista gången jag före vår utresa till Kina hade
den stora glädjen sammanträffa med missions vän
ner här i Stockholm, fingo jag och mina kamrater
denna vers med pa färden. För egen del har jao'
många gånger haft mycken tröst och stor välsii
~else af dessa ord.
Därför vill jag i dag gifva dem
tIllbaka åt eder, älskade vänner, med bön om att
Gud allt framgent måtte få bevara orden i våra
hjärtan.
Herren talade dessa ord till sina lärjungar, just
då han stod i begrepp att skiljas från dem. :Men,
ehuru de sålunda i första rummet sagts till dem
o
'
som pa ett alldeles särskildt sätt utkorats att förhärliga Frälsa~en här på jorden, nämligen apost
larne, kunna VI väl Säga, att de sanningar, han här
framställer, gälla icke blott dem utan hela Guds
församling.
Under gamla förbundets tid utkorade Gud vis
serligen en särskild stam, levzlerlla. om hvilka han
sade, att han gifvit dem åt Aron. åt sin öfverste
präst.. De voro sålunda Guds egendom i alldeles
särskIld bemärkelse. Levi stam fick komma Gud
nära och kallades därför af honom själf för hans
älskling. De intogo således en alldeles särskild
ställning i förhållande till Herren.
nder gamla
förbundets tid hade Herren ordnat det så. Under
det Jl)'a åter äro vi, som äro Guds husfolk, äfven
kallade att vara hans präster. Genom Guds oänd
liga nåd och barmhärtighet hafva därför vi fått in
taga denna särskilda ställning i förhållande till vår
0ud, som leviterna intogo under gamla förbundets
tId. Därför säger ock Herren genom aposteln Petrus:
»1 ären det utvalda släktet, det konungsliga präster
skapet, det heliga folket , Guds egendomsfolk, på
det I skolen kungöra hans dygder, som kallat eder
från mörkret till sitt underbara ljus».
Vi hafva vissedigen erhållit olika platser och
fått olika uppdrag här i världen. :M en hvilken plats
Gud än ställt oss på, hvilket uppdrag han än o'ifvit
oss, äro vi dock kallade att hvar och en i sin ~täll
n~ng ovara Jesu Kristi präster och att på den plats
VI sta utstråla Jesu härlighet i denna mörka och
onda värld. Vi hafva blifvit kallade att stå Gud
nära och att bo hos honom. Vi hafva blifvit kallade
att bära ut från Guds närhet välsig'nelse till våra
~edmänniskor.
Det är vår kallelse, vår uppgift här
l världen.
. ~ vår text vill nu Herren Jesus gifva oss några
erInnngar om, hvad vi särskildt behöfva tänka på
och hafva lefvande för oss för att kunna fylla
denna vår uppgift på jorden.
Det första han här säger till sina lärjungar är
detta: I hqjz'en z'cke u l/wmt mig, ulan f ag har uf
• Föredrag vid Svenska miss ionens i Kina höstfe st i Flora·
kyrkan den 20 okt. 1901 af missionär E rik Folke.

korat ede1'. Han vill sålunda säga till sina lärjungar:
af•
allra
största vikt är, att I intaG"en
den rätta ställ
•
b
nmgen t~ll Herren. Det första och viktigaste för en
JeSU lärJlll1ge är, att han intager den rätta ställ
ningen till Herren Jesus själf. Elias var den profet
han var, därför att han stod inför Gud. Och när
han stod inför Gud och var medveten därom, kunde
han ock träda inför Akab, konungen i Israel. Den
rätta ställningen inför Gud gör det möjligt för oss
att stå i den rätta ställningen äfven till människorna.
Och den rätta ställningen inför Gud vinnes, däri
genom att jag alltid har det lefvande för mitt sinne,
att det är Gud, som utkorat mig, och icke jag, som
utkorat honom; att jag behåller det lefvande för
min sj.äl, att det är nåd, endast nåd, att jag är,
hvad Jag är. Guds kallelse till mig är en nåde
/;:allelse, Guds utkorelse är en utkorelse af nåd. På
den vägen, att jag behåller detta lefvande för mig,
och endast på den vägen, blir Gud för mig, hvad
han vill vara. Han blir stor för mig. Och i och
med detsamma han blir stor för mig, blir jaG" liten
i mig själf. Och då star jag i den rätta ställ~ingen
till Gud.
H vilken ställning vi än intaG"a här i lifvet, är
dp.t viktigt att komma ihåg detta~ Ty annars går
d.:t så ~ätt därhän, att fag' s/äif träder fram, att jag
splf bhr. den. betydelsefulla. fI/I en därigenom för
störes mm lärJungaställning och den välsignelse, jag
skulle vara till på jorden, blir om intet. Genom att
stå i den rätta ställningen till Gud lär jag mig den
I~ögsta af alla dygq..er ett Guds barn' kan äga , näm
hgen cMmjuk/tet. Odmjukheten tillskrifver Gud allt,
tager allt från Gud, ser till Gud i allt och tror intet
om sig själf.
Men denna Guds utkorande nåd innebär ock
en stor uppmuntran för mig. Den icke blott för
krossar mig, utan den gifver mig ock mod och till
försikt. H var jag än befinner mig, Herre, du har
utkorat mig. Hurudan jag än är, Herre, du har
utkorat mig.. H vilka svagheter än bo i mitt hjärta,
Herre, du VIsste det, då du utkorade mig. H vilka
rr:issräkningar jag ~n får göra med afseende på mig
sJalf, Herre, du visste det allt, och ändå utkorade
du mig. .A.. tt få stanna för denna Guds oändliG"a
kärlek, att han kunde utkora Jllst lllz'u utkora miG"
'11 Sitt
.
b
tl
barn och göra mig delaktiO' '::" af sitt lif ut
kora. mig till sin vän och låta mig"'blifva del~ktig
af SItt förtroende, utkora mig till sin brud och så
~öra mig delaktig af sin härlighet _. tänk, hvilken
rIkedom af kärlek! Ar det sant, Herre, att du
älskar mig på detta rika sätt? Ja, det är sant. Ty
Gud har utkorat mig. J ag har din Andes vittnes
börd ?m, att du utkorat mig.
När någon här på jorden utkorar en annan,
utkora.r h~n alltid den, vid hvilken han fäster sig
med SItt hjärta, den han älskar mest, den han kan
kalla den enda på hela jorden. När Herren utko
rade sitt egendomsfolk i gamla förbundet, säger
han, att han fäste sig vid det, därför att han äls
kade det. ?\'är Gud utkorade dig och mig, gjorde
han de~, därför att han fäste sig vid oss med sin
&'udomhga kärlek. Tänk, hvilken trygghet som
ligger häri. Det betyder intet, om man är här
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hemma eller i Kina, om man intager en alldeles
undanskymd plats eller en mycket framstående
sådan. Det viktigaste och mest betydelsefulla är
detta: Gud, du har utkorat mig och jag är din;
du har utvalt mig, och du visste, hvad du gjorde,
när du utkorade mig. Därför kan jag vara vid
godt mod. Vi kunna hela vårt lif vara vid godt
mod, när vi hafva den sanningen lefvande för oss,
att Gud utkorat oss. Ty då bär han äfven ansva
ret för oss.
Sedan säger Jesus ock till sina lärjungar: Jag
lzar bestämt eder, att I skolen gå elstad odt Mm
frukt. Därmed angifver han för sina lärjungar
deras lifsbestämmelse. Jesus hade bestämt sina lär
jungar här på jorden att gå åstad och bära .Irztkt.
Guds ord framställer detta fruktbärande från två
sidor, dels som ett z1zre, dels ock som ett )'itrc
fruktbärande. Aposteln Paulus säger i Romare
brefvet: I skolen hafva eder frukt till helgelse.
Det är denna inre frukt Gud vill skapa hos sina
barn här på jorden, frukt till helgelse eller likhet
med Herren Jesus. Och han är högst angelägen
om att denna frukt skall framkomma i våra lif.
Ibland måste han taga till knifven för att rensa
gren arne, på det att de skola bära frukt. Och den
frukt, hvarom här är fråga, framkommer allra skö
nast och mest fullkomlig under rensarens knif.
Det. inträffar ibland under vårt lif, att vi oroligt
fråga: hvarför skall det och det hända oss? Skulle
vi fråga Herren, och han svarade oss, tror jag, att
han alltid skulle gifva oss detta svar: för att du
skulle Mm frukt. Hafva vi väl sett någon bära
rikare och härligare frukter än den, som lidit myc
ket? Hafva vi sett någon bära skönare och mer
fullkomliga frukter på jorden än den, som ofta
varit under Mästarens hand och rensats? Må där
för icke vårt mod nedslås, då Herren visar, att vi
skola bära frukt under sådana förhållanden. Eller
hafva vi väl någonsin sett, att Guds församling på
jorden burit rikare och härligare frukter än just
under lidande? H vad blir väl resultatet af de se
naste svåra lidanden våra trossyskon bland kine
serna fått genomgå? J ag är förvissad om att det
blir ett ännu rikare fruktbärande än hittills. Vis
serligen skall resultatet af dessa lidanden blifva,
att Gud bEr mer förhärligad bland detta folk. De
ras frukt blir sådan, att den kan inbärgas i den
himmelska ladan. Vi hafva redan se! t något däraf,
och dock hafva vi förvisso ännu icke skådat skör
den hel, sådan den en gång skall framträda.
Men aposteln Paulus talar i Romarebrefvet
äfven om, att han ville bära en annan frukt. Han
hade bedit till Gud att få bära frukt bland romarne
liksom bland andra hedningar. Aposteln var an
gelägen om att frukten till helgelse skulle växa i
hans Ii f, men han var äfven angelägen om att få
bära den frukt, som han talar om, då han säger:
»att jag måtte hafva någon frukt bland eder (ro
marne) såsom bland de öfriga hedningarne. Rom.
I: 13.
Och han tog detta mycket all varligt. Han
födde barn med smärta, som han säg-er. Han hade
idkeliga kval i sitt hjärta. Han deltog i Jesu li
danden och aktade det lika betydelsefullt som att
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blifva delaktig af Jesu uppståndelsekraft och hinna
fram till uppståndelsen från de döda. Så bar apos
teln äfven i denna mening en rik frukt.
Nu säger Jesus här, att han bestämt äfven oss
att gå åstad och bära frukt. Ett Guds barn är
således på samma gång .. en gren i vinträdet och en
arbetare i vingården. Ar du det, så har du upp
fyllt din bestämmelse. Ett Guds barn är säd för
himmelrikets ~~ker, men det är ock såningsman på
den åkern. Ar du det, sa har du nått det mål,
hvartill Gud bestämt dig här pil. j0rden.
Låt oss särskildt stanna för ordet bestund. Däri
ligger, att det är säkert, att det skall så ske. Den,
som intager den rätta ställningen till Herren Jesus,
måste nödvändigt bära frukt. J ag har bestämt eder att
g·öra det, säger Jesus. Detta bör ingifva oss mycken
förtröstan och trosvisshet, både när det gäller arbetet
här hemma och missionen bland hedningarna. Jag har
bestämt, att det skall blifva frukt af edert missions
arbete, frukt af edert lif, säger Jesus. Och här som i
andra fall gäller det för oss att lefva trons lif.
»Den rättfärd ige skall lefva af tron. ') Han skall
bära frukt genom tron. Men må vi komma ihåg,
att Jesus sagt: Jäg· har bestämt eder därtill.
Då de svåra förföljelserna i tjol började rasa
i Kina, undrade många, om icke allt nu vore för
loradt. Xu finns icke längre något hopp om fram
gång för Guds verk i Kina, tänkte de. Men öfver
allt detta höra vi Jesu ord: J ag har bestämt, att det
skall blifva frukt på missionsfältet. Och vi hafva
sett, att det blifvit frukt. H vad är det annat än en
härlig frukt, då våra trossyskon därute frimodig·t
trädde fram för sina bödlar och bekände Kristus
samt med glädje gåfvo sitt lif, .~ärför att de trodde
på och äiskade Jesus Kristus. Ar icke det en frukt,
för hvilken vi hafva anledning att prisa Gud! Och
var det icke en härlig frukt, när de midt under
förföljelserna frimodigt framträdde som Jesu Kristi
vittnen inför sin hedniska omgifning? Jag hörde
om en kristen kinesisk församling, att då den midt
under förföljelserna samlades omkring sin infödde
pastor. uppträdde denne och sade: Ku, älskade
syskon, hafva våra lärare tagits ifrån oss. Men låt
oss dock icke misströsta, utan låt oss i stället om
igen förnya förbundet med och inför vår Gud, att
vi härefter skola tjäna honom bättre än hittills. Var
detta icke frukt? »Jag har bestämt eder», säger
Herren, »att I skolen gå åstad och bära frukb.
Resultatet af detta lif uttrvcker han sålunda:
Eder ./t'ukt s/mil .Iörblz/z'a. Den "frukt Jesus bestämt
oss att bära är oförgänglig, den har evighetsnatur
i sig. Aposteln Petrus skrifvcr till de utkorade
främling·arna i Mindre Asien: »På det att eder be
pröfvade tro må befinnas mycket dyrbarare än det
förgängliga guld, som pröfvas i eld, till lof, ära och
pris vid Jesu Kristi uppenbarelse.» Den frukten
var oförgänglig och härlig. Äfven aposteln Paulus
skrifver om, hvad frukt han önskade af sitt lif,
nämligen en sådan byggnad af guld, silfver och
ädla stenar, som icke skulle brännas upp i den stora
elden, en frukt, som skulle förblifva. Hvad gör det
då, om den frukten måste framkomma under många
lidanden, under bedröfvelser och svårigheter! Samme

roo

S I N I 111 S

L A lY D.

Måtte Herren få gifva oss en bed/ande försam
apostel säger ock: " Vår bedröfvelse, som är kort
och lätt, bereder åt oss på öfversvinneligt sätt i ling, som allt mer brinnande beder till Gud för hans
öfversvinneligt mått en evig fullvikt af härlighet ». vittnen bland hedningarna. »Hvad helst I bedjen
Frukten af ett sådant lif var förblifvande, den hade fadern i mitt namn, det skall han gifva eder.» Han
skall gifva det. Detta är icke en missionsverksam
evighetsnatur i sig.
Låt oss tacka och prisa Gud. för hvad han het, som inga resultat bär, utan det är en verk
gifvit äfven oss i detta stycke. Han har gifvit oss samhet, som har stora resultat till följd. Allt, hvad
nåd att, under de år vi känt honom, få bära någon I bedjen för oss däruti, som länder till Guds namns
frukt t\t honom i den omgifning, där vi stå. Vi få förhärligande, det skall han gifva eder.
Må Herren få välsigna denna text på allas våra
tacka Herren, att det är en frukt, som förblifver.
hjärtan. I hafven zeke u tkorat mig, utan fag' Ilar
l\;[å han gifva oss nåd att äfven i fortsättningen få
bära frukt till hans namns förhärligande bland hed tttkora t eder, oc/t fag Ilar bestämt eder, att I skolen
ningarna, äfven bland Kinas stora folk. Låt oss gå åstad oc/t bära frukt och att eder frukt skall
tacka Gud, att äfven den frukten är sådan, att den förblifva; på det att /tzladllelst I bcdjen Fadem .
förblifver. Fienden trodde väl, att det icke var en mitt 1lallt1t, det skall /tan gifva eder. Amen.
fullviktig frukt. Därför gjorde den sina anfall mot
Guds församling i Kina. Världen har ofta bestämt
påstått, att hela missionsarbetet i Kina vore endast
sken. Och det är bekant, hunl ofta det talats om
»riskristendom» där ute. Men Herren har nu visat, Proklamation * af kejsar Kuang-su.
att detta tal icke är sannt. Den frukt Herren skapat
i Kina, under de ä.r, som förgått, sedan Guds för
Alltsedan fördrag afslutats med främmande makter,
samling började arbetet där, var en frukt, frambragt hvarigenom uthindingar gif\"its fritt tillträde till landet,
genom hans egen Helige Ande. Därför har den ock hafva vi varit angelägna att bibehålla ett godt förhallande
förblifvit och skall förblifva. :rdå Gud välsig'na oss, till dessa makter och därför upprepade gånger gifvit be
så att vi under vårt lif må bära mycken och rik fallning till de olika provinsernas styresmän att beskydda
frukt, sådan frukt som förblifver.
frammande länders undersåtar. Tyvärr hafva det oaktadt
»Få det att)" säger aposteln till sist, »Ilvad de lokala myndigheterna varit sjalfsvaldiga ä nda till den
/teist I bedfen fadern l' mdt namJl, det skallilan grad, att de tillätit väldsverkare utföra sina planer, till
gifva eden. Detta är löftet, som vi fått med oss ställa oroligheter och till lifvet skada utländingar, hvarom
under vandringen och arbetet. Guds utkorade veta de rättegangar, som därigenom ofta uppkommit, bära
intet högre och bättre och ingen större förmån än vittne. Vår dygd är alltför bristfällig, och "Vi hafva ej
den att få bedja till Gud om allt. Den, som vill förmått rätt leda Vårt foll" Det har di'trför sjunkit allt
bära frukt åt Gud här nere, kan icke göra det på djupare i fördärf. Ämbetsmännen hafva vanligen ej för
annat sätt än genom att för sig uttag'a detta löfte:
stått utländska förhållanden och varit så fullkomligt oktm
»hvadhelst I bedjen fadern i mitt namn, det skall niga om betydelsen af beröringen med andra folk, att de
han gifva eder ', . Detta löfte är alldeles särskild t »tändt på grunden, hjiilpt elden att uppflamma och så
gifvet at den, som är angelägen att bära frukt åt skapat fördärf». Själfva hafva Vi misströstat om räddning
Gud.
ur detta eHinde. Härefter måste dock lwar och en göra
Vi hafva ju i dag anledning att tänka på hedna sitt bästa att ra slut pa ett sådant förhållande, och såso m
missionen och särskildt missionen i Kina. Och på ett folk mflst~ vi lära oss att lefva i fred med våra
hvad sätt kunna vi väl missionera bättre bland hed grannar. Af gammalt hafva aflägsna folk haft beröring
ningarna än därigenom, att vi uttaga detta löfte:: med Kina. Köpmän hafva här utbytt sina varor; andra
»allt, hvad I bedjen fadern i mitt namn, det skall hafva besökt oss i och för lärda forskningar ; missionärer
han gifva eder?» Kär det gäller vår ställning som hafva kommit för att undervisa oss om det goda. De
Guds utkorade, hafva vi fått rättighet att bedja Gud hafva ej tvekat att öfverfara hafven och utsätta sig för
om allt. För verksamheten här hemma och bland en så lfmg resa med all dess ovisshet, mödor och be
hedningarna hafva vi äfven rättighet att bedja Gud svärligheter. Vi, som vilja räkna oss som ett civiliseradt
om allt. Och vi hafva löfte om, att han då äfven folk, böra vi ej mot dem uppylla gästvänskapens plikter.
skall gif\'a oss allt, det vi bedja om.
Vidare hafva stora skaror af vårt eget folk utvandrat till
En känsla, som oft? bemäktigar sig oss missio främmande li!nder, där de för sina personer och sin egen
närer i Kina är denna: 0, att vi kunde vara för dom fLtnjuta skydel. Borde vi ej visa oss tacksamma för
vissade om att Guds folk alltid beder för oss. Lika detta och ej löna dem med hat och bitterhet. Vi vilja
viktigt som det var för Israel, när de mötte Amalek, därför åter på det allvarligaste förehftlla alla myndigheter
att Moses armar beständigt höjdes i bön till Gud, i provinserna såväl civila som militära att, då utländingar
för att de skulle besegra sina fiender, lika viktigt besöka deras områden, göra allvar med att beskydda
är det för oss, att Guds församlings armar bestän dem. SImIle några laglösa män förfördela eller skada
digt höjas i bÖll till Gud, om fienderna skola be någon af dem, måsten I ofördröjligen gripa och belägga
segras. Därför längta vi icke efter något så mycket sådana med straff. Vågar någon ämbetsman underlåta
som efter Guds församlings förböner. Därför tänka att anställa undersökning eller därvid visa slapphet eller
vi heller icke så högt om något och betrakta intet
så rikt på kraft i verksamheten bland hedningarna
" Denna proklamatioll hafva vi idagarue emottagit fråll broder
som Guds församlings förböner.
Tjiider.
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undfallenhet och så förorsakar svårare utbrott, eller om slapp
het visas mot någon, som på annat sätt bryter mot för
dragen, och sådant ej genast beIagges med straff, miste
ämbetsman, som gjort sig skyldig till sadant, sitt am bete,
han ma vara af högre eller lägre rang. Han mr sedan
aldrig användas i rikets tjänst, tillåtes under inga villkor
att söka förflyttning till annan provins och måste på
intet sätt skankas någon uppmuntran.
Lilten detta påbud blifva tryckt och delgifvet, på
det att hela folket må lära sig att frukta och afstå från
sma onda vägar. Detta rätten eder efter I
I rikets alla provinser hafva laglösa män sökt bilda
föreningar med uppgifvet syfte att utrota utländingar. Vi
hafva f1em gånger utfärdat förbud mot sådana föreningar.
Icke desto mindre har nyligen i Shantung »den stora
knifvens sällskap», eller »rättens och harmoniens boxare »,
som de kalla sig, öfverallt utbredt sina läror, förfarit på
ett vftldsamt sätt, till och med intrilngt i hufvudstaclen,
brändt missionsstationer, anstallt förödels e och ödeläggelse
och skadat utländingar till lif och egendom, hvarigenoI1l
de högligen förfördelat Våra grannar, brutit mot folkrätten
och ådragit Oss stor skuld genom Vår oförmaga att sbnka
skydd åt dem, Vi bort. Huru kan Vårt folk , som i fred
och ro fätt njuta af så manga förmåner, våga att upp
blästa af öfvermod låta sig ledas af dessa hänsynslösa
förvillare och bedragare, att utan att frukta resa sig mot
sin öfverhet och till lifvet skada utlandingar. ]\Ied detta
hafven I högligen bedröf\'at Oss. Vi befalla nu befal
hafvarne för Vära trupper att utrota dessa välds verkare
med både rot och stam och straffa alla, som följt dessa
boxare, efter deras förtjänst. I de stader eller köpingar,
där utländingar blifvit dödade, skola alla examina inställas
under 5 års tid, eder till straff och varnagel. J ag fruk
tar, att det okunniga folket ej ännu mtt detta inpräg
ladt i sitt medvetande. I masten clarför företaga stranga
mått och steg att förebygga dessa rörelser i framtiden.
Folket mftste lara sig, att alla sådana föreningar äro pft
det strangaste förbjudna.
Under alla föregående dyna
stier hafva de undertryckts utan någon skonsamhet. Låt
oss vidare besinna, att alla öfriga folk hah'a intagit en
vänlig ställning till oss. De kristna sa väl som icke kristna
af Växt ege t folk äro Våra kära barn, som Vi be~rakta
med samma kärlek och förtroende. Hafva hedningar och
kristna tvister, böra de därom underrätta myndigheterna,
som efter noggrann pröfning hafva att duma ratt. Hum
hafva de i sin dom kunnat Iäta sig påverkas af förut
fattade meningar och darmed bringat rättvisan i van
helgd. De illasinnade hafva fätt öfverhanden, och de
svaga hafva lidit ö fven·ald. Huru kan man sa bestå in
för rättvisans och billighetens fordringar. Därför bjuda
Vi nu eder alla att djupt ångra och begrata detta edert
onda uppförande och bättra eder.
Skulle hädanefter
någon ond och illvillig person upptr~ida och stämpla mot
utländingar samt ställa till upplopp och våldsamheter mot
dem , måste han på det strängaste straffas utan att någon
skonsamhet far \·isas. Alla högl'e och lägre ~imbetsmän,
som fätt sig anförtrodt folkets ledning, befallas härmed
att utfärda denna förordning och upplysa folket om Var
vilja att göra den känd i stad och pa land, att folket
må liira sig det goda och Vi ej må behöfva att ständigt
upprepa Vära förmaningar. Lät därför detta pabud i sin
helhet bli[vi! kändt. Detta rätten eder efter!
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Kuling elen
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Kära missionsvänner I
Jesu frid!
mig,
dag
han
min

»Och han sade till alla: Om uagon vill efterfölja
han fömeke sig själf och tage sitt kors på sig llVar
och följ e mig ; ty hvilken som vill bez1ara sitt lif,
skall mista det, men hvilken som mister sitt lif för
skull, han skall bevara det. » Lule 9: 23, 24.
»En smärtornas man.» Es. 53: 3.

I mitt senaste bref nämnde jag visst, att vi önskade
bo på ett svalt ställe under sommaren, t. ex. Kuling.
Herren ledde ocksa våra steg dit, för hvilket jag känner
mig ej kunna till fyllest prisa honom. O, huru väl han
emot oss gör! Här är Sfl h;irligt, friska vindar och j list
lagom varmt samt i mitt tycke naturskönt. De maje
stätiska bergen rundt omkring växla till höjd, form och
färg. I dalen hoppar och brusar en munter bäck, barnens
förtjusning. Här vada de större af dem, och de mindre,
däribland var lille pys, roa sig med att kasta ned sten.
En rik mångfald af vilda (i Sverige odlade) blommor
pryda trakten. De ha fägnat och gladt mitt sinne myc
ket. Ack, att jag kunde förära eder några praktexemplar
af dessa stora, hvita, angenamt doftande liljor, som nu
finnas! Molnen [fl r man lära känna på nära hall här
uppe. Emellanil.t se vi dem under våra fötter, ibland
oms vepa de oss, och stundom sväfva de öfver vara huf
\·uden. På dalbottnen och bergssluttningarna resa sig en
hel del större och mindre villor i utländsk stil. Flere
hundra utländingar af allehanda nationer ha här funnit
en tillflyktsort undan den tryckande värmen på låg
landet.
Vi anlände hit d. 6 maj och bodde de första dagarne
i »China Inland l\Iission's » tref1iga hus, till dess vår bo
stad bIer iordningsställd. Redan den 2j:te i samma må
nad erhöll o vi telegram från Shanghai, att Henrik oför
dröjligen skulle resa till Shansi. I förstil.n säkert, att detta
medförde både glädje och sorg. Ghldje öfver en öppen
dörr till arbetsfältet och sorg vid tanken på skilsmassan,
kanske för alltid här på jorden. Men Herren i sin oätzd
l~fJa kärlek och trofasthet uppehöll oss i afskedets stund
och har så gjort hitintills.
Den 27 maj pa morgonen reste alltså min man.
Så snart saken blef kand, steg ett maktigt, enhälligt böne
rop om Herrens bistånd fran vänner och medarbetare
mot höjden. Kvallen förut och på morgonen före star
tandet frfm Shanghai höll os härliga bönemöten pa C. I.
lVI:s missionshem därstädes.
En bekant sj-:ref till mig:
» Vi sände dem åstad på bönevingar. »
Ångbåten, som
förde dem till T'ien-tsi?l, hade ett så betecknande namn:
»Sill-chi», d et betyder ?lytt alllllosegifvallde. En obetyd
lig omständighet kanhända mången tycker, men för mig
blef den till stor uppmuntran. i\.fven för vära bröders
lekamliga behof sörjde Herren så nfldefullt, i det att en
af Sällskapet, ]\·rr. Orr Ewing, skänkte konserver af alle
handa slag till ett värde af omkring 400 kr. till resekost.
Jag antar, att min man sänder eder en fullständig rese
beskrifning, hvarför jag förbigår allt, hvad jag vet i den
vägen.
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I daO' har jag haft bref fran T'ai-iien, Shansis huf
vudstad, ct"ateradt d. 23 juli, med den glada underrättel
sen, att Henrik och evangelisten Chang-ch"i-heng - som
var missionärerna till mötes där - skulle nästa dag fara
därifrån direkt till Uin-ch'eng, dit de hoppades komma
omkring d. 5 aug. Nödhjälpsutdelningen skulle seda?
strax vidtaga och börja i P'u-cheo och T'ong-cheo-dl
strikten. där eländet säges vara störst. I de nyssn~imnda
distrikt~n har dock, Herren vare lof, rikligt med regn
fallit, sa att höstskörd kan bärgas, men ännu återstå två
månader till dess.
Den 5 aug. kom telegram fran P'ing-iao, att missio
närerna i frid anUindt dit. Jag vill minnas, att det var
afsändt d. I aug.
En af de höga mandarinerna, Tao-t'ai i T'ai-iien-fu,
lär ha saO't till Mr. Hoste, att det ~ir intet hinder äfven
för kvinnliga missionärer att återvända till Sha?si i höst.
H vilket glädjebud! Tänk, om vi allesamman fa fara upp
i höst! Lat oss samfäldt fråga Herren om denna sak
och becrära hans råd! En handfull missionsarbetare, bland
hvilka "märkes en svensk br. Söderström, stflr nu reelo
att begifva sig af till Shansi såsom fcirstärlming för det
svara värfvet att utdela hjälp at de hungrande.
Herren
vare med dem! Och nu farväl!
»Bete oss, o Herre, din nåd och gif oss din fräls
ning!»
Eder tillgifna
Hi/Illa 7j'äder.

Seattle d.

I

okt. 190 I
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Alskade vänner!
Frid vare eder alla!
Rom 8: 31-39.
J ust som jag står färdig att stiga ombord, vil.le j~g
sända eder en hälsning härifrån. Herren har latlt mIg
fii erfara rika välsignelser under min resa genom Amerika
och senast under vistelsen i Kalifornien. Det var i san
ning upplifvande att se ett sådant missionsintres~e .bland
de skandinaviska syskonen där. Broder Folkes' vIstelse
där var nog icke utan frukt. Ma Herren välsigna honom
och hans vittnesbörd hemma i Sverige! Han valsigne
äfven de öfriga missionssyskonen, alla i kommitteen och
andra kära missions vänner inom det kära fosterlandet.
Vi voro här samlade i en engelsk kyrka i gar afton till
farvälmöte, och vi hade en dyrbar stund.
Vi blifva o"anska manga missionärer ombord! Herren
skall bevara v5,~ ingång och utgang frän nu och till evig
tid, Ps. 12 I: 8. Prisad vare Herren för de goda under
rättelserna från Kina!
Innesluten i edra böner
Eder i Jesus förenade

Sigrid Bengtson.
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»5kulle för Herren något vara
omöjligt!»
Frfm Ch'ang~Sha, förnämsta staden i den tills ny
ligen för sitt främlingshat bekanta provinsen Hunan,
lämnar en af K, L 11:5 läkaremissionärer, d:r Keller, föl
jande intressanta skildring om sitt intr:ide "~~~rstä~les
midten af juni och om den märkvärdIga forandnng
stamningen, som försiggått - ett under i vära ögon:
En kinesisk ämbetsman af Ch"i-hsiens rang " mne
hade hvtten näst intill oss på fll1gbåten till Ch'ang-sha,
Han in"tresserade sig särskild t för oss, gjorde upp en
karta öh'er staden ät oss, utmärkte de förnämsta gatorna,
jamen
o. d. och gaf oss flera värdefulla upplysningar.
'Han sade. att för att tillmötesga bruket i Ch'ang-Sha
och öfverldassens känslor, borde vi först af allt aAägga
visit hos Tsai-tao- t'ai, ja, t. o, m, innan vi ginge till
värdshuset, och själf erbjöd han sig att eskortera oss till
den nvliO'en inrättade »Bvrån för utländska ärenden 'l ,
C l'
Efter öfvervägande och bön bestämde vi oss för att IÖ Ja
hans råd och mottaga den erbjudna eskorten.
DB. vi anlände till Ch'ang-Sha på lördagsmiddagen,
kom en officer ombord och frågade, hvarifran vi voro,
och hvart vi ämnade oss.
Da han fick veta, att vi
önskade träffa stadens intendent, kallade han genast några
soldater och eskorterade oss till dennes jamen.
Intendenten Ts'ai mottog oss på det artigaste, och,
då vi ber~ittade, att \'i hoppades kunna sia oss ned i
Ch'ang-Sha, försäkrade han, att vi skulle blifva hjärtligt
välkomna, Han frågade så, om vi hade något hus, och,
då svaret blef nekande, omtalade han, att en »Iang-wu
kuh» hade öppnats för ett par mfmader sedan för det
särskilda ändamälet att lämna all möjlig hjälp åt ut
ländingar, som skulle komma till Ch'ang-Sha, och att han
sjnlf skulle bli glad att få hjälpa oss att finna ett pas
sande hus.
Han inbjöd oss därpå till en mindre gästsal, hvarest
en lacker lunch var sen"erad; åtskilliga uei-lien af ch'i
hsiens rang kommo dessutom in för att hjälpa till att
underhålla oss, Ambetsmän sändes ut för att söka
efter hus åt oss, och Tsai tao-t'ai sade, att han hoppa
des kunna hafva åtminstone en tillfällig bostad i ord
ning åt oss före aftonen, och han höll sitt ord, Han
ej endast lånade ett hus ät oss för nägra dagar, utan
han skaffade afven så mycket möbler, så att det blef nk
tiat bekvämt för oss, Hall sade, att vi måste supera i
ja"men, innan vi skulle gå till huset. J ag försökte afböja
denna vänliO"het men han sade: »Det är sent - ert
baaao"e är id,e ~Il)packadt huru skulle ni kunna göra
i ""
ordning supe ? » Jag svarade: » e\ l1, VI. sko Ia nog re d_a
oss vi kunna spisa i vardshuset. » - Han svarade da:
De~ kan aldrig hända, att jag skulle tillåta något sådant
I ären mina gii.ster, och värdshusen äro mycket smut
siga; I m.n ej gå dit. Jag skall inte göra de: bes\";trligt
för eder med att duka till en ordentlig festmåltId, pg skall
göra i ordning en enkel måltid, och så håller jag pfl att I
stannen, » Vi måste antaga en sa inträgen inbjudning

*'"

J

"

J

* Chi-hs'ien = borgnlristare.
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Jamen

= rådhus och styresmännens recidens
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och gjorde det med tacksamhet. Jag kom att höra ordern
till hans köksmästare: »Jag lämnar detaljerna åt dig men
se särskild t till, att alltsammans är riktigt rent. » Efter
supen följdes vi till det hus, som skulle blifva I'flr till
fälliga bostad, soldater sändes ut att köpa en spis, bränsle,
vattenämbar och andra nödvändiga artiklar, och, innan
var gode v~in lämnade oss på lördagsafton , voro vi fär
diga med värt lilla hushäll, alltsammans på en eftermid
dag I Med verklig artighet respekterade de vår önskan
att hålla sabbaten; de gjorde endast korta besök för att
efterfrilga vart välbefinnande.
Pa måncJagen kommo tva ämbetsmän, lao och Stien,
och ledsagade oss till några hus. Dessa tvfl herrar äro
chefer för » Tsung pao-kiu » eller departementen för all
männa ordningen i de två distrikten i ·I/ang-Sha. Vi
besago fttskilliga gardar ; en af dem var till vflr belåten
Ilet, hyreskontraktet skrefs och herrarna lao och Siien
tec\.;:nade godhetsfullt sina namn som våra medelmän. På
tisdagen togo dessa herrar på sig hcla besväret med vflr
flyttning; kallade bärare, gjorde upp angäende betalningen,
sände soldater med dem och eskorterade oss slutligen till
Kina Inland Missionens lesu-t'ang * i Ch'ang-Sha. Sedan
dess hafva de varit här hvarje dag för att se, huru det
går för oss. Jag är ute på gatorna dagligen. Folket
uppför sig mycket stilla ocll aktningsfullt. I dag hafva
vi varit ute och aflagt kontravisiter. Vi hälsade på T s'ai
tao-t'ai för att tacka honom för hans godhet. Han mot
tog oss först i sin stora gästsal och inbj öd oss sedan, då
de nödVändiga formaliteterna blifvit genomgångna, till sitt
hem, visade oss familjens gemak, följde oss genom den
vackra parken med dess sjö, träd, blommor, bryggor,
grottor och här och där nätta lusthus, hvart och ett
möblerad t med dil'an, rundt bord och stolar ; till slut
bad han ~- mig att undersöka hans lilla dotter och före
skrih'a någon medicin för henne. Detta gjorde jag med
gladje och hoppas, att hon snart blir frisk. Han säger,
att om vi kunna finna ett lämpligare hus IlVar som helst
i staden, så skall han göra sitt biista för att hjälpa oss
att fa det.

Vid missionens höstmöte den 20 okt. afsldldes tvenne
nya arbetare, näml. fröken Maria Harms och herr E. O.
Beinhoff, af hvilka, om Gud vill, den förra skall af
resa från London elen 18 nov. och den senare den
16 dec.

Kl. 3 samlades ett hundratal missionsvänner ii Hus
hållskolan vid Jakobsbergsgatan, där gemensam middag
intogs under broderligt samsprftk. Efter det middagen
serverats, höllos flere korta tal, mellan hvilka sfll1g ut
fötdes.
Hr F. A. Tiselius uppläste 3 Joh. I: 7: "för det
namnets skull hafva de dragit ut », och betonade mis
sionsarbetarnes sköna och höga kallelse att vara Guds
utkorade sändebud bland hednafolken. Prins Bertladotte
erinrad e om Guds löfte genom profeten Osea: »hos mig
är din frukt att hämta » och hvilken tröst som ligger i
detta löfte för alla arbetare i Herrens vingärd. Apote
karen K. iViklasson framhöll, huru rikt Gud välsignat
venska Missionens i Kina arbete och huru äfven på del
tagarne i denna verksamhet kunde tillämpas orden: -Vi hafva
blifvit medarbetare för sanningen. Fröken Har1lls och
hr Bei1lhotf lämnade ock minnesord samt inneslöto sig i
missionsvännernas hågkomst inför nädens tron.
Det välsignelserika samkvämet afslutades med ett böne
och tacksägelsemöte, tackSägelse för att Gud åter öppnat
Kina för missionens arbetare och bön om hans välsig
nelse öfver arbetet och arbetarn e därute, öfver missions
vänner har, hemma ,amt om att Gud ville rikligen fylla
äfven missionens lekamliga behof.

Fran våra resande syskon hafva I'i haft underrättelse
för ett par dagar sedan. Syskonen Hahne hade passerat
Röda hafvet, och bröderna Blom och Stälhammar närmade
sig Port Said. Herren hade dittills hulpit dem alla. De
senare hafva flere missionärer i sällskap och hafva till
sammans med dessa uppfriskande gemenskap morgnar
och aftnar.

Afskeds- och höstmöten.
Söndagen den 22 sept. hölls ett afskedsmöte i kyr
kan vid Floragatan, vid hvilket bröderna Axel Hahne,
Carl Blom och G. A. Stålhammar, som inom några dagar
skulle återvända till Kina, höllo kortare föredrag, upp
muntrande d cn skara missionsvänner, som infunnit sig,
till nitälskan och kamp för sina egna och andra själars
frälsning.
Följande dag var ett mera enskildt samkväm anord
nadt på Hushållsskolan, I j Jakobsbergsgatan, då de ut
gaende tackade missionsvännerna för deras kärlek och an
höllo om deras förböner. Några missionsvänner gåfvo
dem minnesord med på farden.
;~

;., Je::m-l'ang eller Fu·in.t'ang är benärnllingen på en protestan

tisk missionsstation.
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Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under Oktober månad 1901.
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Kr. Ö.

N:o

1121.

G. A. S..___________ .__ . _________ . ___________ ._ .. _______ _
Syföreningen i 'Visby gen. M . S. _________________ _
L. S., Sollefte,\ till jullådan _________________________ _
Kollekt gen. Dr A., Umeå _________ __________________ _
M. A., Sala ________ _____________________________________ _
Från Ljungby gen. E. S., Jönköping ______.___ ___ _
E. S., Linköping, gen. A. K. ________________ ._____ _
A. D., Jönköping ______________________________________ _
Från onämnd till jullådan . ___________________________
L. B. till d:o ___ "____ ._______________ ___________ .____ _
Kollekt i Betania Haknrp d . 22 sept. ____________ _
L. B., Jönköping ________________________________ . __
M. B., Huskvarna ____________ . _________________________ _
Kollekt i Barnarp, d. 24 sept. ______________________ _

I 122.

}>Senapskorneb, TuIlgo.ro ____ . _____ . __ . ________________ _

1123.

Från en kaffe fest gen. J. Y. H. _________ _______ .__
- -Transport kr.
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Kina".

"Svenska Missionen
Kommitteen

hemlandet.

O . " . FEILITZE:-I, k011lIllc."do·rhrpteu, ord.fijraude.
H ODIGREN, sekretc/'m·e.
K. G. MAG :-IUSSO:-l, ingenio'/', kassa.fiJr"aitare.
G. REUTERCROi\A, löjlnant, 7.' lee ol"if.
J. R INMAN.

BERGH, doktor, Tranås.
DILLNER, kapten, Skell efte,\.
FRIES, jil. doktor, StockJlolm.
H YT,Al'DER, p astor, S tockho lm.
SANDBLO~I,
ap otekare, Jönkö ping .
':: \V. \VID)I ARK, z'llgcniiiJ', Hel singhorg.

K.
H.
* K.
" A.
;. E .

J.

~

K onsultath'a ledamöte r.

På missionsfältet:
A UGt:ST BERG, VICe ./ih·estd1/dare.

ERIK FOLKE, '/lirestål1dare.

C. F. BLOl>I, jil1a1lssekreterare.

Jlllssionsexpi!dlH01l:
All p ost adresseras till

Transport kr.
112 5. Dr A., Umeå _____ _____ ______ __________ __________ _____ _
112 j . S. P., gen _ C. B. __________________ _______ ______ ___ _
Il z8. Öfverbetaln ing :'\ böcker i S ollefte;t ________. _____ _
112 9. P. R., Örnskölds,-ik ___ ___________ _____________________ _
113°· K o llek t i F alun ge n. E. E. __ ______ ___ __ ____ __ ____ _
på K . F. U_ M. gen_ A_ E. __ _
I 131.
113 2 . Risinge mfg gen. K. O . A. ______ ___________________
1133· Oniimnd vid Söderteljel'onferensen _________________ _
G. A. S. _________________ ____ ___ _____ ______ ___ __ ..____ ___ _
113 4·
Kollekt i Skellefteå kyrka gen . A. 11. _____ _____ _
I 13 S.
I 13 6. »L o!'va Herre n min sjnh, S kelle fteå __ ___ __ ________ _
113 i · Tackoffer af H. B ., Stoddw hn ____ __ _______ __ ___ ___ _
113 8 . Kollekt i Hålans missionshus, Trehörna __ __ _______ _
1139· Spa rb ö~semedel gen . J. B. __________ ________________ _
11 40 . Oniill1nd gen. M. C. _____ ______ _______________________ _
I 14 I. Auktions- och sparbös,emede l fr. Mora gen. M. S.
114 2. G. R. ___________ ______________ ____ ___________ _ _________ __
1 143 · J obs bok 4Z: l - Z _________ _______________________ __
1144· Gen. P. O., Granb)', Hall sberg ___ ________________ _
1145· A . P., Danne rnora _____________________________________ _
11 4 6. Östra Hiirnds ullgdomsförbund, till Bloms underh.
114 i · N_ K. & L. H. ___________ ___ ________ _______ _________ _
1148 . . Herrens tionde , fl'. A. B . & O. C., Kristiania __ _
1149· Gen. L. S., Solleftefl _______ ___ __ __________________ __ __
II SO. Vänner i Kramfors ge n. J. N. _________________ __
K ollekt
Änge gen _ J- F . D. _______________________ _
I 151.
D:o
Söderha mn gen. T. __________ ___ ________ _
I 15 z.
D: o i T orsåker gen . J. P. _______________________ _
1153·
11 5 4· E n sknld, gen_ J. B. _____ ___ _______ __ ___ ____ __ ___ ___ _
11,5· Kollekt i Orlunda __ _________ _________________ ____ _____ _
Li lla Senapskornet, Kumla, gen. H _ F . __ __ _____ __
I 157.
I 1,8. N ormlösa ungdomsfö rbu nd ge n. ~1. A. ____________ _
11,9· I nsamling "id A. Danielssons i Haaa bearafninu.
gen. A. T. Y. ______________________~ ___ ~____ _~:
11 6o. Oniimnd gen. N. F. ________________________________ _
116r. Gen. }.or. H. __________ _______ ________ ___ _____ ____________ _
1162. Onämnd , Sundbyberg ___ _______ _____________________ _
116 3. , Ett gammalt löfte, __ __ __ ____ ______________________ _
11 6 4. C. \V., Ekeröd _______________________________________ _
11 66. r. F ., Stock holm _____ __ __ _____ ____ __ __ . _____________ _
11 6 i· Till minne af cn aRide n missions"än _______ _____ __ _
11 68. Onämnd ____ __ __ ______________ __________ __ ______ ________ _
116 9. H. Ö., SlocldlOhn ____ _____ __ ___ ____ _________________ _
l li O. Kollekt i Vad stena gen. A. B. ____ ________ _______ _
r 17 I. Onä mnd , Högby präslgArd, gen. cl:o __ _____________ _
F. Ö., Vänn iis, Spöiand ___ ________ ________ ___ _____ __
I I j2.
Kristdala mfg gen. C. G. B . ____ ___ __ ______________ _
I I i3 .
Il i4· ~ tt tacko/l'er till H erren, A.lingsås. ___ ____ _________ _
I l
Östads kristI. arbetsförenillg gen . A. A .. Sjövik __ _

i,.
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J. , l\-[aramö, Vernamo__ ________________ ___ __________
10:
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K ollekter i Odeshög med omnejd, gen. d:o ______
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Baggeto rp ___ ___ ___ _____ _______ _ _______ _____ __ ____ _
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Till Fr. ),1. H anns resa och underh åll gen. K. ),-1. A. 1,08 0 :
G_ H., Böneryd, Ödeshög ____ ____ ___________________ _
6 5:
E. 'V., Stockholm ___ ___ _______ ____ ___________________ __
.20:
S. ),1. , d:o _____ _______ _________________________________ __ _
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Kollekt i F olke torp, KU111la, gen . G. L. ________ _
A. E. Ö., Bastutriisk __ __________ _______________ ____
A. P.. Hnbe13bolc t, E lgarås ____ ___ ___ ___ ____ ______ __
'V., Ekeröd ________ ___ __ ___________ __ _______ __
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Til.1 Missionshemmet.
T " lin ne säckar potati s fråu Kumb.
Tvänne ' -äggtaAor och en tennomete r af E. " -.

:Mecl varmt tack till alla gifvare.
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Den dag fag ropade, s7Jarade du Ul1g,- du m
gal mig -mod, och mitt sfäl jid; kraft.

Försälj ning till förrn n för Svenska l\Iissionen
i Kina a nordnas af syföreningen för de nna mission i
början af dec., och mottagas gåfvor till densamma med
tacksamhet. Garvo r fd\n landsorten torde insändas under
adress: Sekreteraren Josef H olmgren, 30 Lästmakaregatan,
S tockholm.

Stockholm, S,-enska Tryckeri bolaget Ekman <I.: Co, 1901.
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"Sinims Land.
Missionsbiad för Svenska Missionen i ,Kina " .

utkommer äfven under 1':102, vill Gud , med ett num
mer i början af hvarje månacl. Bibehållande samma
syfte och plan som under föregående ar skall tid
ningen innehålla zmdcl'l'ätlc!scr Irdn m Issionä rern a,
såsom bref och redogörelser angående arbetet. lIPP
satser o'm JlllSsl'oJte71, ber ältdsi"r, Iloltser och zllustra
holter / nin l/u sslollsj'ä ltet. Tidningen skall förutom
underrättelserna från vårt eget fält med vaket intresse
söka följa de öfrig'a sve nska kinamissionernas samt
Kina-Inlandmissionens arbete och meddela missi onens
vänner, hvad som kan vara af allmänt intresse.
Priset för helt år I kr. och för halfar SO öre
förutom postporto, som är 20 öre.
Premt1/u'rantsalll !are erhålla 1/'ZJad 6:te ex.
grafts, när de insända rekvisition direkte till redak
tionen, gom då betalar postpr rtot. Då mindre än 5
ex. tagas, bör prenumerationen ske på po ten.
Sänd till Finland, Korge, Danmark, ~"\.merika
och Kina kostar "Sinims Lancb I krona och 80 öre.
Profnummer sändas på begäran. Adress: 30
Lästmakaregatan, Stockholm.

»En stOl' och !eraf tig diirr Ilar bli/vd rJppllad jU'r
mig', Oell där dro m å nga m otstlindare.» I Kor. I r, : 9.
När vi för ett år sedan anmälde »Stlu'IIlS Land»
till prenumeration, var Kina, åtminstone norra delen
af landet, alldeles stängdt för Herrens sändebud,
och man visste ej, när det skulle kunna öppnas iO'en,
om det skulle blifva i en snar eller mera aflägsen
framtid. Förhållandet är nu helt annorlunda. Herren
Gud har hört och besvarat sina barns böner för
Kina, och hela landet ligger öppet för evang·elium.
De styrande icke blott tillåta missionärerna att åter
vända till sina stationer och skänka dem beskydd,
utan i Shansi, där förföljelsen mot de kristna rasade
värst och kräfde många vittnens blod, har gu vernören
Shen inbjudit missionärerna att komma tillbaka samt
utfärdat vänliga proklammationer till deras fördel.
Både ämbetsmännen och folket hafva stundom tagat
missionärerna till mötes vid deras ankomst och visat
dem de största hedersbetygelser, inbjudit d em till
festmiiltider etc. I-Iundratals missionärer hafva åter
upptagit sitt arbete, och man synes öfverallt hafva
emottagit dem med vänlighet och förtroende. I
sanning har en stor och kraftig dörr blih'it öppnad
i Kina för evangelium. Skall Guds församling be
finnas redo att ingå genom denna öppnade dörr,
och skola de finnas, som äro villiga att stödja arbetet
med sin bön och sitt gifvande, så att det kan åter
upptagas och fullföljas med all den kraft, som er
fordras)

Vid en återblick på det g'ångna året hafva vi
stor anledning till tacksägelse för den skedda föränd
ringen på missionsfältet, och vi skola ej uraktlåta
att tacka Herren för hvad han gjort, ty det är i
sanning stora ting. Hans namn vare prisaelt!
';\1en ingen vän till Herren och Kina får förledas
till slapphet i förbönen, t änkanele, att det icke längre,
sedan förföljelsen upphört och lugn inträdt i Kina,
behöfves så ifrig förbön. Tvärtom tränger behofven
nu, att vi ringa i böneklockan kraftigare och ihär
digare än nagonsin. Må hennes klang höras kring
vida nejder, kallande Jesu vänner till sådan bön ,
som förmår mycket: - Där äro många motståndare,
och därför skola vi bedja, att deras motstftnd må
vika för evangelii ljus. Farorna för de infödde
kristna äro så stora unc1er tider af medgång; de
blih-a så lätt frestade till likgiltighet och högmod
m. m. O ch för missionärerna lura äfven faror. Alla
behöfva de bäras på starka, aldrig' sviktande böne
armar fram till T-rerren. Också måste elen tonen i
böneklockan ljuda ut: alt .l-Icr'l'e11S ord md löpa ocll
7Ja1'da jiirllttrligadl.

Till sist måste vi följa vårt hjärtas maning och
uttala vår hjärtliga tacksamhet till alla våra vänner
och m edarbetare, som hulpit oss med tidningens
spridning under detta år. I hahren visserligen äfven
i detta tjänat Herren , och han skall löna Eder. Så
som en uppmuntran vilja vi nämna, att tidningens
prenumerantantal n g'ot ökats under året. Genom
den Helige Andes hjälp och edert bistånd hoppas vi ,.
det ökningen må fortgå äfven under det år, som
kommer.
.l-.lel'rcns, Vrl 1' Guds, Il1ddlu t k ol/tme Ö/IIO ' oss
Oc/l j l'dlJl;'e f Öl' oss 7J(l7'a Ilctllders z'crli:.I Ja, 7}iira
l/(lJldcrs VCi'/", dC1l/ j rdlllfc tltt.l
Stockholm i december

190 I.

R cdal<t/ollc1l.

Inför stora uppgifter.
Af E . h,!;ie.

Gån den törstande tillmötes med vatten! Es.

2 I:

14.

Vi stå vid ett nvtt tidskifte i missionens historia
i Kina. En allvarlig uppfordran ställes till oss att
stanna och eftersinna vår egen ställning till detta
verk. Denna tidpunkt ger oss särskild anledning
att klargöra för oss, såväl hvad vi hafva att tacka
Gud för, som hvad vi hafva att begråta och bekänna.
~ nder nära ett halft sekel har det stora rikets portar
stått öppna för evangelium. Missionären har vi:::ser
ligen haft att kämpa med Slora svårigheter i sitt
banbrytande arbete. :Men flera gynnsamma om
ständigheter hafva dock därvid kommit honom till
hjälp. Under det de europeer, som representerat
andra intressen, inskränkts i sin verksamhet till
traktathamnarna, hvilka mestadels ligga vid ut
kanterna, har missionsarbetaren haft tillträde till det
inre af landet och kommit i beröring med massan

S I.N I1J1' S

af folket. Att arbetet kunnat bedrifvas så lang tid
ostördt af främmande inflytelser. är ett sakförhållande,
som långt förut bort beaktas. Tyvärr har Guds för
samling ej i den utsträckning, den kunnat, begagnat
sig af dessa för ett grundläggande missionsarbete
så förmanliga förhållanden. Här hafva vi stor orsak
att bekänna och begråta vår försumlighet.
Men äfven om det varit blott ett senapskorn,
som såtts i den stora åkern, har d et dock växt un
der våra händer på ett sätt, som gif\'er oss anledning
till tack och lof. En frukt, som ligger i dagen för
alla, äro ju de församlingar, som nu finnas sprid.da
M,'er hela Kina. En elnnan frukt, mindre märkbar
för d en fjärmare betraktaren, är den stora förändring
i tänke- och åskådningssätt. som man genom ett
nO<TCTrannare aktgifvande på folkets lif ej kan undgå
att"'iakttaaa.
Att kristendom en under de sista tio
b
åren gått fram med stora steg och börjat blif\·a en
makt i samhället kan ej förn ekas. De senaste stora
omhvälfningarna gifva detta vid handen. Ondskans
andernakter började känna kraften af Kristi evangeIii
framgång och uppväckte därför en storm m ot den
unga planteringen för att upprycka den m ed rötterna.
Den styrka, med hvilken församlingen bestod profvet,
det tålamod. de kristna visade under lidandena, den
frimodighet, ' 11Varmed de gingo döde n till möt~s,
utgöra det bästa prof på halten af de t arbete, mtS
sionen bedrifvit.
Kasta vi en blick på den närva rande ställningen
i landet, ger den oss anledning att fatta mod och
göra förnyade ansträngningar att fortsätta med att
bygga på den afprofvade grunden. Ambetsmän.ne.ns
och folkets bemötande mot de återvändande mISSIO
närerna visar, h ur grundlösa de beskyllningar äro,
som så okritiskt utslungats mot missionen af dess
motstå ndare här hemmet. Den beredvillighet, hvar
med mandarinerna a ntogo sig de kristna under för
följelserna, och den hjälp, de välvilligt lämnat d.em
t deras nöd ställda beläg'enhet efter desamma, VIsa,
wilket djupt intryck den kristna trons bekännare
;;jort pft hedningarna. Man förs t~r däraf, att missio
len s sYfte och mål har klarare fram trädt för folk
neclvet~ndet. Dess andliga karaktär börjar nn blifva
orstådd och erkänd - allt viktiga förutsättningar
'ör ett kommanrle framgångsrikt missionsarbete.
Den mi sionerande församlingens uppgift och
.nsvar äro för närvarande stora, ja, så stora , att vi
~öra en oer sättlig förlust, om vi underlåta att följa
lerrens vink. Missionen kommer utan tvifvei ej
'i.ngre att intaga den undangöm da plats, den hittills
1l1ehaft. Den kommer tvärtom att blifva en af de
l est betydande faktorerna i nati onens utveckling.
dIa tecken gifva vid handen, att Kina ämnar slå
l
på nya banor. rolk och regering börja vakna
pp ur sin långa slummer. De stå dröjande vid
dljovägen . och på oss beror det, om de skola tag"a
itta stråten. L,olt oss därför skynda att leda dem
. på den väg", där d e själfva kunna blifva välsignade
:h äfven blifva till välsignelse.

L A N D.
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hedningar
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At A. Berg.

»Det skall ,;ara I csses 1'01. oelt den, som upp
stdr för att n'l.da ö/ver lu dm'ngm'1Za,- pil. IW1w1It
skola Itcdllt"llgar1la I/oppas.» Es. I 1: 10. Rom. 15: 12.
Herren Jesus benämnes pa fle ra ställen i den
Heliga Skrift för »Herrens telnin g" . ~S e, en man.
Telning är hans namn, och ifrån sin rot skall den
telningen uppskjuta. » Sakarja 6: . 12. Denna tel
ning har sitt ursp rung från en , gammal stam ",
Jesses rot. Den är lifskraftig som in gen annan.
Rötterna sänka ig ned i Guds Fadershjärta. som
klappar för syndare, och som aldrig har uppgifvit
sin stora frälsningsplan.
För }) Guds sannings skull ) bIef Jesus Kristus
omskärelsen tjänare, men för »barmhärtighetens
skull » ära hedningarna Gud. }Ien vi få ej glöm
ma, att bland judar och hednin ga r millioner och
åter millioner fl axa omkring likt :sparfven och flyga
likt svalan utan att ännu hafva funnit e n tillflykt
under denna »telnings » skyddande grenar, de hafva
ej funnit ~ Herrens altare ».
»Han skall råda öfver h edningarna, och på
honom skola hedningarna hoppa s». så lyd er löftet.
Da hedningen får syn på telningen af Jesse
rot, sft är det såsom den korsfä ste Frälsaren, som
vandrat s märtornas väg från krubban och till korset.
Hans fridsspira får då föra herraväldet i det förut
sa oroliga hjärtat, och den längtansfulle blicken
lyftes, upp till den rätte hoppgifvaren.
Ater står en juletid för hand en . . \ i tänka på
hvarandra med kärlekens deltagande. Skall apostelns
uppmaning: » ntage n eder den ene d en andre, så
som ock Kristus har antagit sig oss. Gud till ära »,
förklinga ohörd) Guds folk i kristen hete n firar jul
med glädje - »glädjens I hednin gar m cd !taJtS folk " .
(Rom. 15: 1 0) . Käre, nog vill du fortsätta med att
antaga dig Guds förskingrade Israel och den i
mörke r och okunnighet vandrande hedningen)
Låtom oss efterlikna honom, som > antog en
tj~lnares skepelse}) och, ödmjukande sig själf, yardt
lydig intill korsets död .
Och, då kristenheten på detta sätt firar jul,
skall hafvets vågor bringa oss budskap från våra
bröder och systrar i hednaiänderna, »medarfvin ga rne
till lifvets nåd », så lydande:

Jn!

jeg har og [aat julet r~
saa ,kal Du d e t i Aanden se!
H..o(len er I{ri s tu$ i krybben lagt.
Toppen er Kristus i himm e lprngt.
:>

K Oll1

S tamm en e r korset me<;l FrcI sere o paa,
Saften er blodd vi sYlldere fa a.
Grenernc e r ::dlc, store og smaa,
Som döpte: i tron p ~ JCS tlll1 öta:> .
Kanr jeg h ed rö\"c t lil stamm en gart r ~
Lxsker mi g 5attCI1 , ny kraft jcg fnar.
:\"aar jeg vemodig vcd roden In'iler,
B öjer sig toppe n ned til mig og "mi er. '

s z jV~ J M
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al SOlIdeb erg'.

I mannen, s om for ned fr ån J erusa le m till Je riko,
kunna vi se en bil d af hed n a v ärld e n, so m röfvad ,
afklädd och slagen ligger h alfd öcl . D enn a värld e ns
furste har röfvat ifrå n hedn ingarn e tron p ä en Gud,
de hafva lå tit sig" föras b ort till de s tumm e af~
guda rne ( 1 K or. 12: 2), d e offra å t onda a ndar och
icke ä t Gud (1 Kor. !O: 201. D e ä r o ' b erö fvad e
sanning en », k ä rle k e n, ljuset, »fride ns v äg k ä nna de
icke " , d e lef\'a »uta n hopp i vä rlde n » oc h d e d ö
utan hopp.
I Jes u likn else se vi , huru först e n präst oc h
s edan e n le vit foro förb i d e n nödstä lld e m a nn e n,
men d e g in g o ej f ra m för a tt taga när mar e r ed a
p å hans nöd, d e g ingo lik giltig t förbi, de g lömde
nog s na rt b ort a lltsa mm a ns. Läsar e, tänk, om d u
gent em ot din nöd st äll d e hed nis k e broder handlar
som präst en och le vite n! O kunnig om djupet af
hans n öd , likg ilti g och k all, går dl! förbi honom.
"Det är så myck e t a tt gör a h e mma» , säg er du och
skvndar vid a re, m e n bak om de n vackra ursäkten
dölj er s ig K a ins fr åga: »S k a ll jag' taga yara ptl
min brod e r? »
Miss ion e n ha r tve nn e s tor a fiend er: o/fIlm/ig /u:t
och hkgtlhg il d . Som tvillin gsy s tra r följ as de alltid
,tt, och m a n k a n ej säga, h vilke n so m är äldst. D e t
är d ock ej endas t hos d e nn a v ä rld e ns människor,
som vi m öt a d e m, n ej, äfv en G u ds folk måste \'ara
Då sin vakt m ot d essa fi e nd e r och söka att drifva
dem p å flykt en ge n o m at t a lltm er tag a kännedom
om h edna vä rld e ns n ijd o.ch i G ud s k ä rl ek och kraft
söka a fhj ä lpa de n . Då \\' illia m Carey , upptänd af
brinnande n it för he dn inga rn es frälsnin g , bad Guds
försam li ng om hjälp at t sjä lf kunn a föra e van g'e~
lium till d e m , svara d e m a n honom : »U nge ma n,
om G ud vill o mvä nd a h ednin garn e, så ka n han
g öra de t dig föruta n ». Men Carey lä t s ig icke af~
s krä ckas, ha n visste, a tt G ud sände r s itt budskap
till mä nnisk or geno m a ndra m ä nnisk or, och vi veta,
huru Gu d fick u trätta stor verk genom d e nne man ,
s om i s in s ta rk a tros tillit och s itt varm a .nit för
Gu ds rike tog till s itt va lspr å k: " Vänta s tora tin g a f
G ud, v åga sto ra tin g fö r G ud ». D ä r besegrade
k ärle k e n och tron h os el/. m a n okunnighe ten och
likg iltig he te n h os de m ån ga.
Unde r det vi af p rästen och leviten lärt, huru
v i ;'cke b ö ra ha ndla, så sk ola vi nu stanna inför
sam a rite n oc h ihåg k omm a , att de t var p å d e nn e
m a n, He rre n J esus visade, d å han sade: »Gå äfven
du och gör sa mm a ledes.» R vad skola vi d ~l lä ra
af sam arite n )

Förba rm an de ocil fö rsakelse.
Yi läsa, a tt, n ä r h a n Sill:' den nödställde , han
förbarmade sig. D et står ock om Herren .Tesus, att,
d å h a n såg- fol ksk a rorn a , h a n förbarmade sig öfver
d em. För a tt v i sk ola kunn a förbarma oss , m åste
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vi taga oss tid att se och beg run da folks k a ro rn as
nöd. V i behöfva ej r esa till nå g"o t he dn a ia nd för
att göra detta, vi kunn a se m ed hj ä rta ts ögon . Gå
in i din kammare, sätt dig i stillhet infö r H erre n,
eller fall ned p ä din knän oc h S6' p å folksk a rorn a,
låt dem i anden draga förbi dig'. U nd er d et du så
ser, skall du börja känn a förb arm a nde . o, L y fte n
upp edra ögon », sä ger J es us, "och besk å d en fälte n ",
;; skörden är mycke n - b edje n - gå n. »
Ett förbar mande iI;iida fi nn er s itt uttry ck i d!
försakande lif. S a marite n försak ade s ig själf fö r
a tt hjälpa den nöd stä llde ; särskildt k unn a vi af be 
rättelsen se, a tt ha n försak a d e:
l.

Stil ltd.

2.

S ill bdwtfmlz:g-J/(;/.

3.

Slim j> CJl lll·1lgm'.

»G ö r samma ledes », säger H e rre n . V ill du
g ifva n .:tgot af din tid å t mission e n ) D e fl esta ä ro
icke k a lla de a tt gå ut p å missionsfä lte t och g ifva
a ll s in tid å t a rbe te t fö r hednin g a rn e. m e n något
af hvars och e n s tid v ill Herr e n ha fva för de m.
Tide n ä r ju e n dy r ba r G uds g åfva, och v i s k ola
alla a flägga rtik e nsk ap för huru vi a n vä ndt d e n.
»Men jag ha r så li ten tich , säger d u k a ns k e, »m in
tid är så u pptage n, t ~i nk , om jag hade so m m å nga
andra. » -:'-1en det ä r ej för de n ti d a ndra haf va,
som du s k a ll afIägga r ~ike n s k ap u ta n fö r dill tid.
Gud kä nn e r din a fö r hålla nden och till a llt, som ha n
begär a f dig. g ifve r ha n d ig fö r v isso ti d . J ag vill
här ej tal a om d en t id, so m d u bö r g ifva åt um
gänget med G ud e ll er åt ha ns tjäns t, utan inskränka
mig till att bedj a di g om 1tU'/'a tid. - m e ra a f dl'll
tid för missione n. J a, vore de t bl ott fe m minuter
om dage n, m e n du \"e rk ligen afs kil de d essa minuter
för mission en, så v ore därm ed m v cket vun n e t. I-I vad
kan m a n g'öra på fe m l11i n ut~r ~ -;\ 1an kan göra
mycke t, t y m a n k a n (; t djif., oc h detta ä r l11i ss ions~
arbete ts Slörsta b e bof. » D e n hj älpe r bäst. Som b eder
mest ,) . G e nom b öne n a r be ta r m a n med ~r uds tj~inare
på missionsfiilte t och fö r h ed nin garn e lika ve rklig t.
som o m m a n själf vore därute. T ror d u d e tta ~ Då
skulle du bedja . D e t b er ä ttas om en un g miss ionär
i ~o rcl - Afr ika. h ur u ha n s täd se biet' p å ett förunder
lig t sätt v ä ls i ~ n acl. ]T a n ha d e inga s ä rskilda g'å f~
vor och v a r ej ri k a re utrus ta d a n a ndra, m en öfve r~
a llt följde välsig nelsen hono m i spå re n. H a ns med
a rbe ta re un dr ad e ofta hä röfver. I-: n dag' for e n af
dem till E n g la nd och b esökte d å de n u nge ma nnens
mor för a tt fra mföra hälsnin g-a r frå n honom . Seda n
d e e n sttll1 d sa mta la t. före~l og hon, att d e s kulle
b edja till sam m a ns. ,, ~u vet jag », sade ha n sed a n
till s in a medarbe ta re, ,lwarifrå n de n väl signelse
k omme r, som städse fö lj er d e nn e vå r vän , !-)' j ag
ha'r ;1I)r! ;zalls moder bed/ {!.»
H a fva vi 11 l\ k or t ti d till vår b ön, så ser j u
H erre n ej till !'n a n gordig hc tcn utan till v å r tro oc h
k ä rlek. De fles ta af b öne rn a i bibeln äro k or ta,
m en d e inn e halla e tt djupt, stort b e hof. Skola vi
kunna b edj a e nkelt och. r a kt på sak, så måste
vi v eta, hvar om v i s k ola b edja, därföre m åste någon
tid g ifvas a t att inhämta kännedom om He rre ns
vilj a och v e rk samt om hedningarnes och I111 SS1 0 ~
n är ern as b ehof. D iirtill p assa r j u söndagen, då v ä l
l.
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alla hafva någon tid att gifva, mera tid än blott
några minuter. Läs då en missi o ~st~dnin~ eller
någon bok med underrättelser om missionen. Bed
öfver det lästa ! Samla tillsammans böneämnen att
sedan frambära under veckans lopp. Skrif upp
dem, ett för hvarje dag, om du vill.
Har du någon tid öfrig, så kan du fylla den
med att skrifva till nägon af Herrens vittnen på
hednafältet. Skri f om sådant som skulle intressera
dig själf, om d u .vore långt ?orta fr~~ land och
vänner. O m du Visste, med 11\nlken otalighet man
därute afvaktar sin post från hemmet, huru m~n
räknar dagarna, till dess man åter skall höra fran
sina kära eller från hemlandet, då skulle du oftare
offra något af din tid till denna k ärlekstjän t. »Så
som va tten för törstig strupe, är god tidning från
fjärran la nd », säger Salomo, och är ett .vänli g ~ bref
icke mera än e tt bäg'are kallt vatten, glfven till en
af de minste för Mästarens skull, skall det för visso
ej mista sin lön.
2. Den barm härtig'e samariten försakade ock
stiz bekvdlllIz;g/td, han förband sjalf de n så~ade, lade
honom på sitt eget ök, och däraf för~tå VI, att han
själf mås te gå till fots. Den, som vill. lyfta andra
upp, måste själf shg'a /l(?d. Den , so m tjänar andra,
maste offra sin egen bekvämlighet. Missione n kräf
ve r offer, men är det endast å deras sida, som själfva
gå ut till hedning arne ? Skall ej G uds församling
hemma få dela den glädjen att fä försaka för evan
gelii skull ) Jo väl, de offra ju dessa, som g'å; och
vilja de försaka, så k unna de g'öra de tta på manga
handa sätt. Samariten gaf st'na pC7L'Idllgm'.
3. Den sjuke manrlen måste skötas och härtill
behöfdes penningar. Samariten gaf, hvad som b.e_
höfdes med löfte om mera. Församlingens uppgift
hemma är just att som han lämna penningar til~
Guds verks pådrifvande och upprätthållande. VI
äro Guds förv altare, silfret och guldet är hans, och
åt oss är anförtrodt att använda det till hans ära.
Herren Jesus säger:
»Gå tijven du
och gör sammaledes». I arbetet för hedningar?es
frälsning' behöfvas vi alla. Unga och gamla, n~a
och fattiga, lärda och olärda, hvaroch Em har S111
plats att fylla. \Ti behöfva att förena vara bemö
danden, göra nya. ansträngningar, uppmunt:-a hvar
andra i arbetet. A lskade missionsvän, gå ålven du!
Gå in till din Fader och tag' emot af hans kärlek,
och o'å sedan ut i världen och bevisa barmhärtighet!
Det '"är obarmhärtigt att ej vilja vara med i arbetet
för att gifva evangelium åt hedningarne. » Varen
färdcllskull bm'7/tltädigc, såsom ock eder Fader är
barmhärtig. » Luk. 6: 36.

1 0 <)

Täflingskampen.

o::

I Kor. 9: 24 --27. K är de t här talas om lö
pande på vädjobanan, så är det ej kampen I?ellan
löparn e utan löpandet själft, som aposteln v111 be
tona. Tyvärr är det ofta så. att den ena troen de
vill öfve-rglänsa den andra, det ena partiet öfver
träffa och undertrycka det andra, hvarigenom kraften
at1edes från elen egentliga uppg ifte n och ödslas
bort på sådant, som ej ger någon verklig behåll
ning. Det gäller för hvar och en att fö r sin del
eftersträfva den å t hvar och en erbjudna segerlönen.
hvilke n vinnes genom trohet pa den post, där man
ställts, i enig samverkan med a lla andra. Herrens
kämpar. Det är nämligen sin!jclt mot . /t eJZderll~,
som aposteln vm leda tanken pa, samt strulCJls J:za!
och sättet att ut/..:ämpa den . ;'[an kämpar S1l1a
strider med mer eller mindre allvar och uppmärk
samhet a llt efter det ol'ika värd e, man sätter på
segerlönen. ::\ u fara vara andliga fiender . efte~
vart argesta. vilja skilja oss från Gud och hfvet I
honom . Därför är det ingentin g mindre än lifvets
ovansklio-a krona, som står på spel, och, när det
o'äller e~ så högt pris, bör man ju i cstriden
inlägga
•..,
c
hela sin varelse, alla de krafter och ,örmagor, som
s tå till ens förfogande. Men man lefver ej blott
för sig själf. Yi kämpa mot mörkrets mak~er äfven
för andra, och likasom Jesus kom att oml11tetgöra
djäfvulens gärningar i världen omkring sig, så är
detta äh-en vår uppgift och det i lika hög grad
som striden inom oss. Därför äro själar, förda till
H erren , en väsentlig del af segerlönen, som alltid
bör stå framför oss, och vära lif böra inrättas så,
att de i största möjliga mån motsvara de kraf,
som ställas på oss för målets nående. E medan det
oftast är in om vår naturliga, sinnliga människa, som
frestelserna uppstå, lägger aposteln vikt vid spä
kandet af sin kropp, på det ej de naturliga drif
terna skull e taga öfverhand e n. Samma späkning
är nödvändig med afseende på själsförmögenheterna,
förnuftet och fantasien, hvilka annars så lätt kunna
föra en bort från enfaldigheten i Kristus. ::'.len det
är ej blott undertryckande , apostelns exempel manar
till , utan kufvance, und erläggande till tjänst. I
stället fö r att härska skall kroppen (och äfven själen)
tjäna de andliga uppgifter, vi sattes i världen ~tt
utföra, så vi veta mot hvem, för hvad och på hVI1
ket sätt man bör strida, och att handla efter denna
insikt, det är att ej hugga i vädret. 1\1an förspiller
då icke tid och krafter på att bekämpa dem, som
äro p& ens eg'en sida; man låter ej bisaker locka
sig bort från det ena viktig·a. illå vi alla str~.fva
efter den oss förhållna segerkronan och efter Sjalar
som lön för vår möda! Må vi äfven pröfva oss och
vårt arbete efter Guds ord, så att vi ej förkastas
tillika med vårt verk i det sista stora profveti
"~l Sammaodrag af C. Blom ,
Florakyrl,no 22 sept.
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mig är icke hälften
beräUadt. '1

,\[ Agnes Forssberg.
D å drottningen af Sab a hesök te konun g Salomo,
fann hon , att \'erklighete n \'i d a öfvertrnffacle det rykte,
hon i sitt hemland hört om honol11, och hon utbr,1st clil.
utl de orden: :; Och si, mig :ir icke hälften berättaclt».
I Kon,. lO: ,.
Salomos \'ishet, hans gods, husets bygg
nad , riitterna på han s bord, tjiinarna och de ras kHider
- allt öf\'ergick n 'klet, som hon hade hö rt.
Afyen
kun;1a siiga: :>Oc h si, mig är icke hälften
beri1ttadt om 1/o1l0Jil, som en g,'i ng sade: ,·Si, hiil' ii r
mer i'in Salomo:> . Ehum "i ju hört ryktet om Jes us allt
ifrån \·Etr barndom och blifvit underYisade om han s hiir
lighet, haf\',1 \i doc k icke trott, h lad yi hört och liirt,
förri'in I'i sji'ilfva konl1nit till . honom; men om detta skett,
hafv:\' I'l ; sanning få tt göm den erfarenheten, a,tt \'i
funnit mera hos honom, än hvar! \'~ir kunskap ombttade,
ty: »H\'ad in tet öga sett och intel öra hört, In'ad uti
ingen miin,niskas hjärta iiI' uppstiget, och h\'ad Gud be
redt dem, som i'ilska honom ' , det har Gud uppenbarat
för oss genom sin _-\ncle. Hans visdom, hans härligh ets
rikedom , hans tempel, "en bygg nad af Gu d, ett hus icke
gjordt med händer, e\'igt i himmelen:>, h,lns rä tter: de
dyrbara nådelöftena, och han s tjiinare, elen otaliga iingla
skaran - allt öf\'erträffar i sanning Salomos hiirlighet,
J nottningen af Saba ti ck endast se och höra Salomo
samt emottaga sadana gMvor af hono lJl, 11l'ilka blott
medförde timlig gbclje om hon blef unde]'\'isad till
salighet, sblr icke - , men hennes tac ksamhet till honom
\',1\' mycket stor och tog ~ jg uttryck cbri: att hOIl ' gaf
honom guld, specerier och ädla stenar i myckenhet.
Huru myck et mera tacksamma skulle yi då icke \'ara
mot Herren Jesus, som icke blott bter oss höra och se
sin härligh et utan bar gjOrt oss till medarfl'ingar med sig.
Ar det d å för mycket , att I'i gif\'H oss själf\'a, d .r tjänst
och d.rt gule! åt honom? Och han har ju äfl'en lofl'at,
att ingen git\'er honom något lltan att fa. hune!rafaklt
igen redan bär i tiden.
Men Jiltom oss nu tiillka p it dem: som ej ens hört
n'klet om \·it r konun g, Herren J eSllS Kristus, som kan
f)'lla alla våra hehof för tid och el'ighet. Yie! en niir
mare blick på hedningarnas nöd måste \'i äfl'en med
afseend e därp:l säga: "Och si, mig iir icke häl ften be
rättadt~ "
Yi läsa och tala I'i sserligen om d eras nöd,
men vi först S. elen ej och uppfatta den ej slSOlll yi horde.
Jag äger ej förmaga att beskrif\'a d enna nöd, s5 d ,lll jag
sett den. Om I kunden göra ett besök i ett hedniskt
land, t. ex. Kina, hvad skullen I viiI få höra och se!
Jo , tusentals afgudatempel, fulla med afgudar - so mlig;1
hafva ända till 5,000 hviml a ncle miinniskosbror, i
In'ilkas anleten ofrid och h0l'plösher äro tecknade, ljudet
af go nggonger och trummor, hl'ilka nästan stiindigt låta
höra sig och piminna om att onda andar till bedjas - 
iir icke detta nog att komma oss att skänka dem \·::trt
deltagande och viir hjälp: Och sedan e!e hjiirtslitande en
skildheterna - 11\'em kan beskrif"a dem ! _-\tt frEi.n \'aggnn
till grafven lef\'a utan Gud och t. o. m. utan kunska p

\1

o m honom, det iir llöd. ."\tt haf\'a synd, vara med \'eten
r!i'irom: känna böre!an och fö lj derna cläraf utan att dock
\'e ta na go n \' :ig till befrielse: det är stor 11M. :\tt gå
med b:lf\' an och förskrä ckelse till ett o\'isst mål, del ii r
my cket stor nöd. Att gå in i el'ighetel1 utan Gud iir
olF ·ligt. Alt äga kunskap om en hj:ilp, en Fr:il sare, ett
hopp, om en utdg ur all denna nöd och ej gö ra något
fö r att hedningarna skola blifva underYisade därom, det
iiI' minst sagdt of(jrsvarb~ft.
D :i vi nu snart fira jul och ti llsammans med de
\· tu'a af allt \. 1\.r t hjän a sju nga iinglas~lngen: "Am zlan.:
Glid i I/öjden 0 c!1 ji'id på jordm ocli till lIIä1t1lisllorlla
ett godt behag"l sil 11l tom oss ej fö rglö mm a: at t det
iir 800 millioner hedningar, som ej kunna instiimma i den
gtidjesången: ('medan dc in tet \'eta om Barnet i kru lJb an ,
o ch b tom oss gö ra allt, 11\'acl på oss ankommer, att
del glada budskapet: .l dag är eder f udd Frälsaren:
S01ll är A-ris/us.
,Herren, i Dal:ids stad, m;'i na ii f\'en
dem .
.l l/afz'C1l fått för intet: g/F'en för illlet.

Minnesgudstjänst öfV>er mad'j
rerna
T/aj-Lien fu.
,\f

A.

J-11.

Tai-iien Fu, huf\'lldstadel1 i prov in se n Shansi, har
i likhet med många andra kinesiska sti'ider \'l1l1nit en
sorglig ryktbarhet genom de blodbad p?t missioniirer och
infödela kristna, som förra liret där anställdes. Ar 18 i 6
började missionsarbetet i denna provins. Den första
station, som öppnades, I'ar Ta-lien Fl!. Under den för
Girliga hungersnöd , som rasade ett par ii r senare, tingo
missionärerna atdela mycket af de nödhj iilpsmedel, som
utsändts fdn England och .\merika. Från elen tiden
utbredde sig arbetet fr å n år till 5.r.
F ö re boxarupprorets början funn os ö[I'er IO O sta
tioner, bistationer och bykapell , so m stodo i s;1mband
med Kina Inland missionen. ,~\.fI·e n flera andra missions
sällskap \'erkade där. Och i ö fver 20 ;11- har Herren i
sin nåd lå tit e"angelii budbärare i frihet resa öfver hela
pro\'insen i dess tingd och brede!. Så kom sommaren
1<)00.
Boxarllpproret hade utbrutit och tycktes likt en
miiktig orkan g[i fram i denna provins och bortsopa,
Iwad som kom i dess \·äg. Den 9 juli s. å. blef\'o 45
europeiska och amerikanska missionärer mördade i Tai,
iien F u p [\ gU\'ern örens befallning.
D r lika massakrer
:ll1sti'illdes månge nstädes i Shansi, men pil intet stille var
antalet af de mördade
ston. Det var en mörk tid
för Kina. De infödde kristna förföljdes och jagades som
villebråd bland bergen. Dock, d et ljusnade [!ter. Efter
i1rsUng natt tyckes morgonen gry. Den 9 juli I <)0 I 
på cbgen ett å r efter detta rysliga blodbad - anlände
till T'ai-iien Fl! en expedi tion bestående af flera
missioniil'er - som blifvit utsedd att ordna förhållandena
i Shansi. Den mottogs med mycken sts.t och stora i'ire
betygelser. _\l1a dc styrande från gll\'ernören till d e
liigre ämbetsmännen visade den största väh'iJja och till
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mötesgJende. S~l Sll:tlT de Cörberecbnde
ärendena \"oro öf\'ersiökade, upptogs fr ug:tn
om en minn esgudstj iiJlst 0f\'er dem, so m ctir
under förra !iret fingo nedliigga sina lif.
DLirom skri f\-er mr Orr-Ewin g följande:
IlHendenten \":U fullkomligt \'il Iig att
tilImö tesgh alla dra önskningar.
S[l sln.rt gll\'ernören 6tr Veta . a([ \·5r
resa dit bli/\'it bestämd, hade han gihit be·
bilning till Hsien (bo rgmästaren ) att utse
en passande iJegrafningsplats och ICitit be
gTaf,"a kva rlet\'orna af d e hemg[ingna dn
nerna. 'l\'if\'el slHan hade de styrande ofta
förut radp Lio':lt om huru de skulle f[[ en
tjänlig plat:; kirför , och de hade ,;]urligen
lyckats br:l S:lmt gjort h\'iloplatsen för d ra
kära till en \'acker, halft utbnLlsk kyrkog:i rd .
Ti digt en mo rgon reste någ ra af os:; \l[ a([
bese begrafningspla tsen. Den Ug om kring
3 mil (en g.) frå n staden.
Liget \"ar utomordentligt
\'ac kert p3. sluttningen af de östra Jergen med \ltsikt
0f\'er sti tten och staden. :\" åg ra uhr:"Ckte dock sin ledsnad
öf\' er aH martyrerna ej blit\'ir begrn fna pil den gamla
kyrkogården , som ligger mycket n:irnwre staden. Platsen
är ol11gif\'en af en mu r, b:"ggd af tegel;;ten, i ett genom
bruret mönster, Iwilket gör de n fullk o mligt synlig utifran.
Porten ligger mot öster. pJ ömse sidor ii ro träd plan
teracle ä[\'ensom stora blom ster-rabatter. Midt för porten
ett stycke inåt stiiI" ett kinesiskt som marhus med trappor
ptl östra och \'ilstra sidan. Detta har ett pittoreskt slllt
tande tak i ege ndomlig kinesisk stil och ~1r mi\ladt j ly
san de färger. Det ~i r försedt med ett bord och b~inkar
af grön-glaseradt kakel. Ifrån denna paviljong kunna
\"i r:ikna graf\':une af 34 af dem, som förra året bleho
mördade på gatorna j T'ai-iiell Fu utanför gm'ern ö rens
residens. Dessa graf\"al' \"Oro byggda af tegelsten , rap
pade och h\'it!immade samt försedda med ett träkors,
h\'ilket framd eles konllner att utbytas mot ett af sten.
Graf\'arna stå i fyra rader.
Tio män ligga i för sta
raclen, åtta gifta k\'jnnor i andra, nio barn i tredje samt
sju ogifta hinno r i den sista. Det gjorde i sanning ett
djupt intryck att stå cbr och blicka ut öf\'er dessa graf\·ar.
Om \.j ej föntt fattat, ll\"ad det förskr:ickliga blodbadet
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förra ,het innebar , s.t tr:ingde sig \'erkligh eten med all\":u
inpå OS " , när \.j stodo och räknade d e hemgilngnas
11\·iloplatser. StelItaflor med namnen uthuggna i kine
siska skriftecken stodo fr~lInfö r h\'arje rad. H\'acl det
hela beträffar, kan man i sanning sii ga, att man dari
nerna gjort sitt bti sta för att \'isa aktning för de döda,
och att dera s önskan \"arit att i någon mit n försona det
förflutna. Innan \'i bmnade Peki ng hade en ö fverens
kommelse IJlif\'it gjord med L-hong-chang, att en "ming
chi ng" skulle gö ras, d. \". s. att de bortgångnas namn
skulle skrifva s pil !J aner, hvilket af kin eserna betecknas
som en siirskild :irebetygelse till de hiidan gångnas minne.
Intenden te n gick ä[\'e n in hiir på . Yi kommo sil öfverens
om dagen för begrafnings-processionen. De motsatte
sig pet det bestämdaste, att lJanerföra rne skulle utgå från
gu\"ernörens residens , pas taende att utrymmet \"ar för
litet fUr de nödiga förb eredelserna. Vi gåf\'o \'ib i
denna puukt och samtyckte till att processionen skulle
bildas i prefektens (Ja ud;;höfdingens) residens. Därem ot
hölJo \·i fast vid att gudstjänsten, som skulle hållas i
staden, borde äga rum jus t på den plats, cHir våra vän
ner blef\'o mörcbcle . Gu\"Crnören hade hi ttil1s ej \"isat
Sig, och ät\'en lHl beklagade han, att han af sjukdom
\'ar hindrad att deltaga i ceremonien. Efter m[lllga un
derhandlingar beslöts, att minnesfesten skulle
hållas torsdagen d. I S juli kl. 9 f. m. Vi
måste skaffa oss passande sorgdr:ikt och
likasii de infödda kri stna , som \'arit i för
samlingens tjän st. :\Iorgonel1 randades med
det härligaste \"li.der. Stra:.; fö re kl. 9 stodo
d ra biirstolar utanför dörren till \'å r bostad.
Fyra btirare hade vi till Il\" arje stol. Vi
buros sålunda till lal1dshöfdingen s residens ,
där \'j mottogos af provins-skattmästaren och
andra mandariner af högre och ltigre rang.
H"arje bane r, af tjockt röd t siden med namnen
i guldbokstäf\"er , var infattadt i en ram och
bars p.1 en stång. Öf\'er baneren \'ar fäst
nagot liknande en mandarins baldakin - ehuru
mindre af rödt tyg. Som antalet baner
\'ar 19 för missionärerna och ett fö r de in
födda kristna, \'ar anblicken dämf :imnad att
P av iljongen på maptypern8s 1,Yl' kog a rd i TEd-lIen, Sh a nsi.
göra ett mäktigt intryck. Stadens styresmän
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och andra inflytelserib, och ledande personer gåt\'o kransar,
som \'oro pbcerade på små , egendomligt inrättade bord,
öf\'ertäckta och virade med tyg, ()h'er dessa \'ar anbragt
ett tak , öfverdraget med tyg i olika färger. :'IIandarinerna
gingo i spetsen för tåget, och på elen plats, som utgjorde
scenen för förra ~lr ets tilldragel se, höll d:r j~ (h\,(\l'c1s
en gudstjänst, som \-arade en half timme, Diirefter
bildades processionen och ragade i följande ordn ing:
först kommo m~1n med trummor, så mancbrinerna, sedan
buro~ kransarna, därefter 200 infanterister och 50 b.
\'allerister, \'iclare utlänc1ingarna i sina bärstolar och några
af församlingsmedlemmarna,' s~'\ banerförarne och jter
församlingsmedlemmar och till sist soldater. Vi skrcclo
fram[it mycket sakta genom gato:'na, och en vördnadsfull
stillhet dclde bland folkhopen, Kl. 1 anbnde \'i till
kyrkogården, Där gingo vi in uti ett af tälten, som
var ganska stort och gjordt af kulört t\'g, R:1r bjödos
vi på förfriskninga r, te och kakor. Seclan intri"idcle vi
på sjiilf\'a kyrkog rden , el iir yi samlades framför pavil
jongen, hyarest en af mandarinerna uppbste en tal ,
skrit\'et af gu\'ernören för detta si"irskiltla iillfälle, Som
det \-ar skrifvet i klassisk stil. hade yi nog ej först:'ltt
detsamma, om vi ej på förhand f{itt höra innehållet därar.
:'I-hndarinerna ilten':rnde diirefter till staclen och mr Hoste
höll en gudstjänst, som var synnerligen \-äl lämpad efter
det allvarliga intrycket aJ denna högtidliga stund,

Änglavakt.
Af A,
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"J-Ierrms äNg,:l slär sitt läger (J/llltrillg delll, som
frultta
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befriar dem,»

.\r 18<)<) \'ar ej) ontnligt het sommar i l-\..ina, Tor
kan hade varit långvarig, m~innis kor och djur försmäktade
och fälten stodo där så förbrända. Vi hade Unge bedit
om regn, men himlen syntes tilbluten, S11 kom en het,
kvalmig dag i s.lutet af juni, l\ågra spridda moln stega
upp hi"ir och h\'ar, och småningom skockacle de sig till
sammans tiJl s\-arta ålskmoIn , ur Iwilka 11Mtiga blixtar
ljungade och regn föll i strida strömmar. Våra hj~irtan
uppfylldes af tack och lof till a.lla goda g&fvors gifv,lre,
Föga anade vi dock, att det, som bringade Y~1lsignelse
till sa många, nära nog ,'ålbcle en familjs underg:lng,
l ~ tanför byn Chong- chen (omkr. en mil från missions
stationen I-shi) bodde en 111,1 n , vid namn lang, Han hade
genomgått må nga pröfningar o 'Il gjort smi"irtsamma för
luster. I sin nöd hade han börjat söka Herren, den ende,
elen rätte hjälparen, Td af hans tlickor gingo i missions
skolan i [-shY, Deras hem \-ar beläget i den lilla dal
klyftan utanför byn. De bodde där i sina gro ttor. Då
:lsb'ädret bröt löst, forsade \-attl1et i strida strömmar
utför berget och började stiga i den lilla dalen, De
trodde ej någon fara vara för handen men sökte ändå
att få andan den säd, SOI11 nyss IJlih'it inbärgad, Snart
måsle dock tanken härpå fara och de i stället söka
rädc1::t sina liC Vattnet steg med hast, och de måste
skyn rIa undan. Fadern tog det mi nsta barn et (omkr, 3
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ar gammalt) i sina armar och skyndade före för an
komma till grannens hem inne i byn , ':attnet stod re dan
högt : det \- ,11" , d rt a tt komma fram, Han hade ej ko mmit
mer iin h~)lfva vägen , eLi vattnet nådde niira till midjan,
:'IIoclern med de två större flickorna, den ena 12 och
den andra 14 ar gammal, kommo efter men hade s\'årt
att med sina .';ma fUtter behå lla fotfäste, .\tt kom ma
fram till byn \'ar omöjlio-r. Ett afgudatempel låg i när
heten, och fadern skyndade dit och satte elen lilla på elen
höga tel11peltrappan, Vattnet steg honom högt örve r
midjan, En man, ~om hört deras rop, sökte k Olll lll :1
dem till hjiilp men d?,ade ej; han bstade dock ett rep
till fad ern, som, sedan han [J tt rlen minsta tlickan i
säkerhet, ,'ände om at t rädda de andra, Han g ick dem
ett stycke till mö tes och kastade ena ände n af repet
till dem, :'1[0 c!e rn , öom höll den I 2 -:'i riga flickan vid
handen, fattade uti re pet, och fadern drog dem s ~\ fram
till templet. ~Ien hnn var d en älds ta nickan : De ropa d e
men erhöllo j ntel s\'ar. :\"atten hade nu inbrutit. Siiken
tr odde de. an hon omkommit. De \'oro djupt bedröf\-ac\e,
men modern sade slutligen: "Glid är riittfärdig, h:ll1S
vägar äro rätta, Eltom oss böja oss inför hans vilja och
så racka för räl' riidc1ning !,; De till bringade natten i
templet, _-\llt, Iwad de iigt, var förloradt, Inemot dag 
briickn ingen hörde de en s\'ag rijst ropa: ,Pappa», De
tr odde, att de hört fel, men fadern ro pade till baka:
»Ts'ai-feng >: , och till deras gbclje erhöUo de ett s\-ar.
R egnet hade upphört, och vattne t sj unki t lllldan litet.
Fadern gick i den riktning, han hört rös ten, och fann
tlickan sittancle j ett träd, Hon berättacle då följande:
"Då jag -äg , att jag ej kunde följa min moder \ (;Jn
förlorade fotfäste , fattade jag tag i ett närstående nä, l
och kom upp i en gren och lyckalles så hålla mig up pe
öf,'er vattenytan, Jag lyckte mig sitta pil \-attnet. Jag
\'ar rädd och vJ garle ej ropa, :\I!1. nga g:lnger var jag
n~1ra att sLippa ta get; jag stIg dit vid mi n, icb en lju;.;
gestalt och tänkte det var Jesus, De tta upp ehöll mitt
mod, och jag kände mig fön'issad, att jag skulle bli fva
räcl :lad, » _\ndcligen bö rjade det dagas, och hon \','igarle
ropa pa sin fad er, som kom och förde henne till ,in
moder i templet.

}Y1eddelanden
från

Reda/dion.

\Tära \'änner erinra sig, att ett sällskap missio
närer i början af sommaren reste upp till Shansi
på kallelse af guvernören för att i samråd med ho
nom ordna missionens angelägenheter inom pro
vinsen. 'li hafva följt dem på deras väg med det
största intresse. Yi hafva utaf allt, som passerat,
fatt det intrycket, att provinsstyrelsen uppriktigt
sträfvat att försona oförrätterna i det fnrf1utna. Vi
hafva förstått, att, om man undantager boxarligan
och det ultra konservativa partiet, kineserna be
trakta mission s arbetet med helt andra ögon, än
hvad man velat påstå här hemma. Vi hafva med
glädje läst den inbjudan, som kommit från myn
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digheterna till både manliga och kvinnliga missio
närer att å tervända och upptaga den afbrutna mis
sionsverksamheten inom provinsen. Vi hafva hört,
hur ädelmodigt guvernören och öfriga ämbetsmän
antag'it sig de genom förföljelsen utarmade kristna,
återgifvit dem deras hem och erbjudit sig att godl
göra de förluster. de lidit. Eftel.' guvernörens önskan
hafva missionärerna utnämnt en eller flera af de le
dande männen i de kristna församlingarne inom
hvarje distrikt, h vilka hafva att undersöka h vilka
förluster de kristna lidit och pröfva, hur stor er
sättning de böra få.
\ i återgifva här i öfversättning ett bref, som
dessa missionärer tillställt dessa män genom C. I.
JLs direktor (D. E . Hoste) för att tjäna till ledning
i arbetet.
Efter bön och rådplägning haf\·u vi, Orr-EI\ing,
Tjäder, Taylor och undertecknad samt de kinesiska pa
storerna och älds te besl utit att \·älja vissa män inom
h\·arje distrikt :J.tt sköta kyrkan s angelägenheter i berörda
afseende. Jag har redan inlämnat edra namn till det
ämbetsverk, . om har dessa affärer om hand, och uttryc
ker härmed min önskan, att 11Var och en af eder så
skyndsamt ske kan gör sitt biista att ordna förh§.l
landena. Detta är ett synnerligen viktigt \lppdrag, ty
mangas lif och heder hiinger Lliirpil, Därför beder jag
eder ihärdigt alt söka Herrens ledning och hjälp.
Det är nödvändigt under dessa omständigheter, att
I åren så till sinnes. som Jesus I'ar, och ären sy oller
!igen angelägna 0111 Herrens iira sa \l1 t helt bortsen fdn
egen fördel.
Krist na, h\'ar5 anhöriga blifvit mörcbcle under för
följelsen, välja den biista \'igen, om de betrakta dem
som blodsvittnen för Kristi namllS skull och därför ej
anmäla ~ake n för öfverheten, Skulle detta lik\-il \'ara ol:noj
ligt fö r dem, må de inlämna en redogörelse för förloppet
och iiita saken afgöras enli gt lag.
De, som blif\'i t sårade eller pä nago t sätt lem lästade,
men som haf\'a tillräckl iga medel för sin existens, gö ra
dl i ntt förlåta sina fiender och ej anmäla saken för
ö fve rheten .
Skulle de ater ej kunna handla s:'t, må den, om
blif\'it utsedd i hvarje distrikt, meddela saken till domaren,
som först skall noga undersöka den och seda n in gif\a
berättelse ctirom till ämbetsverket.
_\nkor och barn, som geno m fö rföljelsen lämnat '
lI tan stöd, äro berättigade till hjälp, och \'i hafva upp
sjort särskilda bestämmelser för dem. Har någon blif\'it
1I unc!r::ld, uppsätte han en förteckning öf\'er förlorad
!gendom; men dett3. skall ske mycket omsorgsfullt och
fullkomlig öheren sstö'm melse meu sanningen , att icke
~enom någon eder oärlighet Herrens namn må blifnl
mäd adr af edra fiender, i l1\·ilket fall lwarken iimbets
näll\1en eller kyrkan vilja hnf'·a ni'igot med eder 3.tl
kaff::l.
De, som blihit utsedda att sköta de~sa angelägen
eter, mCtste noga undersöka, om allt är öf\'erensstäm
Jande med sanningen, i hvilket fall de må upprätta
n li sta på det förlorade att genom mig öf\'erbmnas till
mbets\'erket. De böra sedan i still het afvakta ersätt
ingens erh :U lancle,
1::opior :lf detta brer maste sändas till alla leda
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möter, so m f:~tt detta uppdrag, att det mft tjäna dem
som ledning \'id skötanclet af dessa angelägenheter.
::'IL]. den treenige Guden leda 11\'ar och en af eder I
Amen.
D. E. E./ostc.

Från .Kl'na Iuland j}/tSSlOlle1Z hafva, inberäk
nade dem, som komma att afresa den 16 dec.. under
hösten utgått 76 missionärer till Kina. Af dessa
äro 16 nya arbetare, alla de ö frig a hafva förut varit
på fältet.
', '

:;:

:::

Medan prins Chun, som framförde Kinas ur
säkt till kej sar \ iV ilhelm för mordet på tyska sände
budet i Peking, von Kettler. uppehöll sig i Berlin,
emottog han en deputation från de tyska evange
liska missionssällskapen) hvilken öfverlämnade till
honom 2 :ne ex. af det )lya tes tamentet, det ena
på kinesiska och det ~ndra på tyska. Han hade
förut emottagit en liknande deputation i Shanghai,
representerande de olika missionssällskap, som arbeta
i Kina.

utctrag ur bref lämnas härnedan från frök
narna ~I. Harms, S. Lagergren och löjtnant J.
Bölling, alla tre i London. samt fran missionär
Stålhammar pEt resa, kinesiska evangelisten Kao till
missionär Tjäder och skolflickan Manao till fröken
Prytz.
Dess utom införas tvenne bref från missionär
Tjäder: ett till sekreteraren och ett till mission,>
vännerna.
London elen

I4

november

I901.

Käre broder i Herren!
,J Herrms frnktan är ett mäktigt stiid, odt fär sitta
barn iiI' lian etl til(j1)'kt ,» Orclspr. q: 26.

Bor fortfarande hiir hos fru Brodie men kommer
att flytta till miss Soltau i morgon och stannar där tills
om mandag morgon kl. 8, då vi bryta upp. Vi blif\'a
en stor skara, som kommer att gå ut från C. r. :/1,1. den
18 dennes, Dessutom komma
missionärer från Prest
byterianska kyrkan och sex eller sju från \'orge att resa
med samma båt. i\{iss SoHal! tror, att niistan hela andra
klassen blir uppta.gen af missionärer. - Bed Gud, att
vi alla blif\'a så fyllda med honom själf, att de, som
icke känna honom, måtte blif\'a dragna till honom.
Hoppas. att Gud giher oss godr "tider, så att vi få till
fälle att studera hans ord tillsammans och att bedja . .\r
siirskildt tacksam , att herr och fru Conway komma i vårt
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sällskap, De synas så uppfyllda af Kristi Lirlek. Trots
:!lla de lidanden, de utstodo i fjol, pris:! och tacka dc
Herren för att de fa j ten':-inda till Kina,
Yi haha haft v~llsignade möten sih'iil i Exeler Hall
som 1M C. I M, All:!. mission~lrerna synas nua så fulla
af tack och lof till Herren öfl'cr ati dörrarna till Ki.na
åter blifdt öppnade , :0'[1' Rlldland, som ar betat 36 å r i
K i.na, kommer att mecl fru och barn jten'ända "hem»,
sttsom han uttryckte sig, Han har nilml. Lint sig silsom
en främling under dessa 3:ne :\r, de 1':1l' it i Engl:!.ncl,
flyttande fr:1n plats till plats,
:"I[r _-\rgento bad missionsl'~lnnerna uppehålla honom
i sina förböner, när han nu :'- terviinder till samma plats ,
lwarest han utstod si gdsli ga lidanden i fjol och på ett
sil underbart sätt blef riiddad friln döden, att I~,risti
kilrlek ma så fvlla honom. att han äfl'en må kunna
älska den man , ~om höjde Sl'ärclet för :1tt afhllgga hans
huf\'lld och hällde olja öf\-er honom och ch1refter tände
bllet.
Eder i Herren tillgi fne
:/faria Harms,

London

elen 16 nOl'cmber

190 r.

Käre herr Holmgren I

Rilt frid oclt 71lzd!
:"lEn tid iiI' sysselsatt fdn morgon till afton , Td.
dagar i veckan, tisdagar och tOrsdagar, gå en af de
engelska srstrarna och jag till en ,. :"IIeclical :'Iission» och
deltaga där i allt förekommande arbete och försöka bra
så mycket sjukl'årcl som möjligt. Vi tma om med att
stanna inne och hjälpa de patienter, som äro i stand att
själfv:J. komma till }) the :-Ied, ?I'Iissiolp , och med att gå
och besöka de sjuka i deras hem, Det ~lr många gånger
ett sI'l'tr t arbete men så kärt. Yi ha sEl rika till fällen att
så den goda säden, Yi tr:.iffa på si många katoliker,
och det är riktigt hjärtslitande att höra alla vill farelser
och lögner, de katolska prästerna och barmhilrtighets
sl'strarna lära dem, De äro förbjudna att h'ssna till Guds
;rd, Kär jag här om dagen tal~de med e;1 liten 13-årig
flicka och berättade henne om Golgata och om korset,
afbröt hon mig och sade: "Please nurce, donat tell me
any thing about those things, l hal'e to go to confessian
to-morrol\'» = Yar s[l god, sköterska, och berätta mig
ingenting om dessa saker, jag maste i morgon ga till
bikten, Och om de nunnor , som unden'isa i den katolska
skolan, visste, att hon lyssnade till dm ord, skulle de
nästa dag slå henne, ,\1' det ej hjärtslitande att tänb,
att äfven de S 111 ft oskyldiga barnen ha att bikta sig, att
de så tidigt få lära all den synd, som följer med bikten,
Det iiI' sil sv:1rt att veta, 0111 I'i böra tala till den lilla
flickan eller ej,
Gud har sil. lagt henne på vårt
hjii rta,
Yi ha bibelSiudier för miss Soltau och mrs Soltau,
teologiska studier för en miss Orcharcl. Så studera vi
hednareligionerna och kinesiska, :'ir Brock fdn Kina
undervisar oss i kinesiska en g:tng i veckan, Yi hålla
just på med "the raclicals ). , :"Ilin tid är således mycket
upptagen, men jag är S ; l tacksam till Gud, för hlad jag
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kan lära, Det iiI' allt d raining o> för Kina, fi.ir det arbete
mlll käre fad er utsett för mig (bl'.
Vi hade ett sddanr skönt bönemöte vid C, r. :"II. i
afton , flera af dem, som gå till Kina den 18, nästa
m~il1dag, tabde, :"11Inria Harm s b land andra, Gud hjillpte
henne underbart, :-lr Woocl hade JUSt haft bref fran mr
Saunder ~ ,
:"I>[rs Saunders har genomgå tt tl'å operationer,
WI11 ni bnske hön, och är ilnllU mycket klen uch då lig,
Och till r3,ga p:l allt ligga deras td smii barn nu sjuka
i milssling, Bed för dem I
Jag förmodar, i'\i hört, att de n-} bröderna Polhill
Turner hyn sig rum i Cambridge för att kunna komma
i niira beröring med de unga, som studera där. De ha
sina möten för Kina i sitt cget rum,
I början kom
endast en student, men nu komma ända till 17 studenter.
Bröderna Pol hill-Turner ilro tl'a af ;,The Cambridge-seveIF ,
och deras hjiineön:;kan ilr att kunna vinna flera unil'er
SitelSmän för Kina, och för detta ilndamal ha de upp
giflit hemlif och allt, MIt Gud löna dem rikligen,
Den 18 nOI'ember.
gå r hade I,j sl'enskar ett bö nemvte på sl'cnska pCt
C r. M, :-liss i\'illiam son I':l\' länlig nog att Uta oss
I',ua i ett af deras förmak, i-i I'oro <) sl'ensbr: Maria
Harms, Inez Berzelius, IöjinalH Bölling, tre bröder till
hörande Helgelseförhundet, fröken p"t1m, jag tror hon
tillhör :"IIissionsförbunclet, en fin sk broder och sa jag,
Vi hade en skön stund tillsammans, Vi hoppas få mötas
snan igen på ett sl'enskt bön emöte,
Jag m[isle nu silga fan'äl, för I'i , kola alla ga öfl'Cl'
till C. I. :-1. för att taga det sista fan'äl af v:'lra älskade,
som lämna oss i dag för att draga ut till Kina, Yår
kära Maria kunde ej resa ut med ett mera l\[I'aldt sällskap,
Varma hälsningar till alla bra i Herren från eder
Jesus förbundna

London

den

20

november 190 I,

I(;ire broder ~
» Frukta icke dit jord,
JIIe7l ji'i:ijda dig och gläds,'
ly sfora ting kall .1-fel'ren göra, " Joel 2: 2 I,

Det har under denna månad, jag varit här, hållit ',
atskilliga r{,inamöten i olika delar af London och uncler
stor tillslutning, Sarskildt var det ett mvcket clvrbart
möte i Exeter HalL
Synnerligen glädj;nde I'a;' Mr,
Sloans berättelse om sin resa i Kina och besök pa olika
platser. Tråkigt nog fick jag så föga del af inneh ållet,
då jag tjänade I'id dörrarne och därtill förstod endast
en del af det, jag lyckades uppsnappa, Emellertid tyckes
sista årets händelser i Kina hafva gifvit ett märkvärdigt
ökadt intresse bland de kristna harstädes för He:'rem
rikssak j detta land, Därom bära de vanliga bönemötena
pa lördagseftermiddagarne här i Ch, I. ::vI:s hem nogsami
vittne, Samlingssalen (den du nog sett) vill knappas!
rymma de många, som med Kinas nöd på sina hjärtar
komma för att tillbringa nera timmar i bön för dettc
land, Det ;ir underbart, 11l'ilken stillhetens och bngtan~
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ande, so m fö rnimmes vid d essa mö te n, tro ts att de oft a
draga langt ut pa tid en, T orsdagen elen r 4- no \·. \'o rO
ett riitt stort anta l missionärer och missionsvil nner sa m
lade på missionshemm et för a tt för sista gå ngen Ill ed de
utresan de fira H errens må ltid, D et \'ar e n stund, so m
nog inge n latt förgäter. Mäktigt va r G uds .i.nde nar
vara nde, och man ' k ~in d e m er än annars, att m,ll1 \'ar ett
i Kristus, oaktad t d et va r e n samling af människor till
h örand e sft olika d en o minationer.
Vid lördage ns bönemöte had e d e missio narer, so m
ej vid fö rega ende mö te n ta lat, tillfalle a tt siiga någ ra a f
skec1sorc1. Så gjorde afven syster :\Ia ri a I-1a rms . H o n
talade om H erren so m hennes herde, hvarfö r ho n med
gLidje kunde mo tse sin resa ut till de t frammand e
landet. Mr. \\'ood talade varmt och uppmuntrand e till
d essa, som nu s nart skull e lämna Engla11C1. Silrskildt
vand e ha n sig till fr. H a rms sflsom fra mli ng', tillönskand e
henne Guds rik a valsign else,
På måndag eft ermidd ag afres te samtliga missiona rerna
med tag från \\' aterl oo statio n till So uthampton, dä r
ba ten viintade de m. Senare ha r jag hi.i rt, att bflte n blif
vit fördr öjd, sa att de fingo nog en da gs va nta n d ä r
stades. Innan afresan frim hemme t här var ett kort
gri pande bönemö te, då gaml e mr. BroomhaU fö r sista
gå nge n fra mlade resenilrern a inför naden s tro n.
K u iiro de so m sagdt ute på sjön. E mellertid ha r
just i gflr och i dag utbrutit ett ga nska svårt vader, så
de ras sjöresa blir kanske svar, om d etta håller i. Bedj en
fö r dem' Frö ken Harms sag så strålande glad ut nar
hon reste. »J'ag ä r så lyc klig », sade ho n. H on sade,
att h on nyss sk rifvit till dig, men bad hon mig framföra
he nnes hj a rtliga hälsnin g så väl till dig som till de öfriga
vänn e rn a, Måste nu sluta d essa rader.
H ä lsa alla vannerna !
Din
Herren tillgifn e broder
Jakob BiJlli1lg.

Ombord fl Stuttgart.

Röda hafvet

d en
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C uds frid:

»Berrm s/wl! strida för eder, och I skolm Itålla
eder stilla, »
Vi hafva rest l 1 /'~ dag pa Röda ha f\'et och hafva
haft fö rskräckligt va rmt; vi hafva 2 å 3 daga r kvar till
Ad en. m td e Carl och jag äro friska , Vi lämn ade Port
Saie! kl. 6 e. m. ::'\ät' vi \'akn ade följande mo rgon, hade
vi just kommit till Bittersjöarna. Dessa trakter tycker
jag alltid äro sä h ögtidliga a tt fa ra igenom. Jag laste
på m o rgo nen i 2 Mose b, berä ttelse n o m I srae ls ba rn
och huru H erren visade sin harligh et, och sedan vid vflr
ge mensa mma morgonbön hade vi sanlIn a text.
Framför Jag sa mma öken, som star omtalad i 2
Mos. r 3: r 8 . Den stora karavanvägen till » feli stee rnas
land, som var den genas te », 2 Mos. r T r 7, passerar rnan
annu i dag närma re P ort Said. O ch samma höga berg,
so m begrä nsa r öknen mo t sydos t, reser sig dä t' iinnu i
dag.
U nd e r de 3 ,000 å r, so m haf\'a fö rflutit, sedan
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I sraels folk d rog fra m hä r, ha r emellerti d hafsvi ken grunda t
upp sig geno m ö kensand en, och sa ha r den grafd a Suez
ka nale n driin a t ut la nd et. ::'\ar 2IIoses förd e folke t ut ur
Egyp ten , hängd e Bitte rsjijarn a annu tillsa mma ns m ed d e t
öfriga ha fvet, och den star ka östall\'in den , so m H erre n
Iii t blåsa , d ref just un da n det grunda va ttn e t fran hafs
bottn en in i Bittersjöarn a, oc h s{t gick Israels folk öfv er:
n~ir sed an Egypti e rn a försökte d e tsamm a, återvände \'atten
massorna och d rä nkt e d em. K ä r ma n sa ha r rese r öf\'er
sja lfva trakten för tilldragelsen och ser all ting, sfl blir
. H erren sa :; tor för ens ögo n. "Saliga iiro d e, som icke
se, och d ock tro . ".
Det \'ar da, so m de tr odde hans o rd och de sjö ngo
hans lof. Ps. r 0 7: 12. Men snart glö mde de H erren s
n1aktiga gärningar.
\ i fr a mkolllmo till uez vid mid dags ti d en samt läm
nade efter en stund hamn en pa v;ig' ut a t Röda !lafvet.
Vi hafva haft fullk o mlig medvind, h vil ket gö r, a tt hettan
h innes sft myc ket mera . u tom oss missionarer, hvilka
ju utgö t'a fle rt alet, ha f\'a \'i e tt l o -ta l tys ka r såsom med
passagerare,
De aro d en vanliga kortspelande, bier
dri ckand e 'oc h skra nande type n, som man m ö ter under
resor i fjarra n östern. I .~ u ez stego tre st:.cken fint ldadda
a ra ber om bo rd såso m passagera re. De ~l r allva rliga och
stilla muselmHn. Jag sk;illll11eS fl kriste nh e te ns viigna r,
na r de elle r a ndra bedning<t r fä bevittna e m opcernas
o hyfsade och plump<t uppfö ra nd e, - G ud tröstad e mig
emellertid, na r jag tiinkte pa ::'\a tan aels utrop i Joh. I: 4 6 .
o, Ka n något godt va ra fran ::'\asa ret )) Samma ut
rop göra kanske muhammeda ne r oc h kineser, nä r de i sii1a
hamnstad er få bevittna västerlandinga rnas ogud a ktiga lif.
Vi missio na rer \'ittna om Jesus, oc h de svara : »Kan
något godt va ra bos v:ts terländingarna? » M en pris ske
G ud, vi kunn a frim od igt inbjuda d em till att komma och
se oc h hö ra om fraI sningen i J es us Kristus, Kasa re t
kanske hade allt skal att anses som ett ogudaktigh etens
näste, och likvid va r d et där, som \'arlde ns Fraisare, J esus
Trots all otro och
Kristus, till bragte sin uppväxttid .
en oguda ktighet, som pä vissa platser kanske ö fve rgfi r hed
ningarnas, äga vi likval i Jesus K ristus gudaktighetens
bemlighet.
Vi hafva haft ratt varmt i Röda hafvet - 95- 9 i
grader F. H oppas det blir bättre i fo rtsattningen,
:\'[ft nga halsninga r till syskonen pfi missio nshemmet.
Vi haf\'a i a fton nyss passerat förbi »de T 2 apost
larna » i suncl et vid Babelma nd eb; det råder nu om aft
narna ett glänsande må nsken. V i hafva mycket roligt
med a tt sjunga och prisa G ud på dHck efter kvälls
\'arden.
I Herren tillgifne
GttS/aj Adolf.
;.;:

Frdtt Kina.
Xedanstäende är skrifvet af Kao, evangelist i
Tongcheo, och ställdt till C. H. Tjäder, Först redo
gör han i detalj för utdelningen af de hungersnöds
medel, han fått att förvalta. Sedan fortsätter han
som följer:
godt,

Som hungersnöden ~ir mycket svå r, had e de t varit
om ma n kunnat utsträcka hjälpen till ä n vida re
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kretsar, så att om miijligt alla kommit i åtnjutande daraf.
Emellertid hafva de, SOIll fått understöd, Ofverallt uttrycl:t
sin st ra glädje daröfver. De hafva först tackat Herren
för hans stora barmhartighet. Sedan Onska de också be
tyga gifvarne sin tacksamhet fur deras karlek M\'ensom
Eder fUr edert stora bes\'ar med utdelningen.
Vi fOrstå, att Herren genom dessa pe nningemedel
velat gifva oss ett nytt prof P:'l sin nåd. Därf0 r hafva
såväl de, som fatt mera, som de, bvilka fått mindre,
fröjdats. Vi hafva däri sett, huru Herren, enligt sitt ord,
hö;', då den fattige ropar till hono m. Herren gager: »De
ropade till Herren, och han svarade dem ,>. f örvisso
haf\'a dessa penningar kommit sflsom svar pa de fattigas
rop. Darför böra vi nu af allt hjarta ta cka H erren. Jag
beder Eder ocksfl att, Sfl snart detta bref konllnit .Eder
tillhanda. framföra till dem i edert hemland, som sanclt
dessa h~lllgersnödsmeclel, denna halsning från mig: » I
aren af H e rren alskade, tr Herren a lskar en glad gifvare,
och salige aro de barmi1arlige, och det ar saligare att
gif\'a [in taga, och vidare: h\'ilke n som har denna varldens
goda och ser sin brodd \'ara nOllställd och tillsluter sitt
h järta fOr hon o m, hmu förblif\'er Guds brIek i hon om. "
Följande språk beder jag Eder ocksa s[inda till gifvarne:
"Säll iir den, 50111 lå ter sig \':lrcJa 0111 den anne; hon0111
skall Herren hjälpa pa olyckans dag. Herren skall be
vara honom och behhlla honom vid lif; han skall prisas
säll i landet, och du skall icke öfverJamna honom ht hans
Iren<.lers vilja. Herre n skall bis ta honom på jukbadden ;
när han är krank, för vandlar du alldeles hans läger. »
Ps. +1: 2-+ samt 2 Kor. 9: 8-13. ,,::-lin Gud ilr
ma ktig att läta all nåd öfverf10da till eder, ptl det att I
uti allt man alltid hafva nog och Ofverlllida till allt godt
verk, 5<1S0111 det ar skrifvet: "Han utstrOdde, han gaf åt
de fattiga, hans rättfärdighet fUrbJifver evinnerl igen. » Och
den, som gifver sad åt san ingsmannen och bröd till spis,
han skall ock ('"ifva och förmera edert utsade och Wröka
eder rattfärdighets frukter, sa att I uti allt varden rika
ti ll all gifmildhet i nfa lcl, hvilken genom oss \'erkar tack
sägelse till Gud. Ty tjansten med denna undsättning
fyller icke allenilst de heligas brist, utan öfverftödar ock
genom mfll1ga ta ksagelser till Gud, cia de geno m prof
vet af denna tjänst fö ranledas att prisa Gud för eder
lydaktiga bekannel e till Kristi evangel ium och för edert
deltagande i enfald för dem och för alla. »
Jag har flera gånger blifvit uppmanad af Eder att
förtrösta på lef\'ande Gud. Var ej orolig för mig. Jag lefver i
förvissningen om nya fUrdelsens n[ld och vill med gladje
fortsätta att löpa på sanningens och fridens \·iig. Jag
beder Eder: bed för mig enträget, att jag må fullborda
d et GneJs \'crk, som bli f\'i t mig ombetroclt, att jag ej får
ralla i en Kains eller Bileams eller Korahs eller Demas
villfarelse.
::-rin hjärtliga h~lIsning till alla mis. io närerna I
Ringe brodern
Kao Jli7lg-s/wfIl.
;.!:

:je
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'.1eSlts j(ristm dr de1lSalllllle i g/I.r oc!t i dag och i

ez:1/:/1el. "
»FOrsamliugsmedlemlllarne och de, som visat intresse
i evangelium i H ai -cheo, haf\'a alla blifYit bC\'arade frfm
att falla i opium lasten eller bOrja spela kort. Dc· tjana
alla H e rre n med nit. Då jag ser deras ![I), ,;junger jag
i mitt hjärta: Halleluja.
l\Iycket ledsamt är det med vår larare, ty [innu har
han icke baltnlt sig. Jag vet intet sil tt: pfl hvilket jag
skulle kunna förmana hon o m, e j heller traffar jag honom
ofta. Han lar icke hafva någo t att lefva af.
N II upph öjas i sanning de kristna i Kim\. Ambets
mannen gij ra allt för att b es.kycJda dem, och ingen v;lgar
att resa sig upp emot dem. - Till hvilken stacl missio
nilr Tjade r an anlander, ko mma mandarinerna , de be
tyclamle mannen på platsen, ja, hela befulkningen ut för
att taga emot honom, alldeles pa samma satt so m när
Jesus ingick i Jeriko.
Bed I1wcket för Herrens larjungar i Kina I Ibland
ar mitt hjarta så surgset, nUr jag tank e r på, a tt d e kunna
blil\'<l frestade till S\·ärl hOgmod . Det ~i r ett fint siltt,
'0111 djilfvulen anvancl e r [ejr att fä d em att falla i sy nd.
FOrra flret begagnade han sig af förföljels ernas stonnar fö r
att f5 dem att fö rncka H e rren. l ~'tr sö ker han att med
upphöjelse forleda dem till högmod. Bed mycket för
mig, att Jesu" m[1 be\'ara mig, sä att jag icke faller
djiifvulens snaror ~"
e/tal/g JIa-Jlllo.
Den larme, .'0111 1.\Ia-nao o mn[ll11ncr, ar Flickskolans
i Hai-c he o llirare, C hang.
Redan , innan vi Janlllade
Kina, hade \'i va ra farh agor rörande honom, och dessa
hafva nu bevisat sig vara grundade. Han Jar tagit till
opiumpipan och iif\'en en tieJ bott i ett tempei och (Wr
slagit på go ng-gollgen \·id afgudatjansterna . Yanner, "ilj en
I icke furena eder med oss och bedja, att Herren m?t
fl terfOra detta sitt vilsna barn, på salllma gftng SOIll I nog
med oss \'iljen prisa hunom, att de andra kristna blifvit
be\'a rad e )

b-än skolans husmoder Iolt-ta-sao har ocksfl anlandt
bref, dari hon omtalar, att under fUrföljclserna förra äret
sökte de t\'inga henne att binda sina f,itter, men hon
gjorde det icke. Hon slutar sitt bref med:
»Jag hoppas, N i beder mycket för mig, att Gud mE!
stärka min tro, så att jag intill dOden icke må Jallllla
honolll.
Lofvad va re Gud, att han gif\'it uss Jesus,
att \.j genom honom kunna haf\'a umgänge i bönen och
hoppet o m himmelen. "

Frida P1)'tZ.
:;:

:::

Si-ngan Shensi elen IS september 190 I .
.\lsbcJe broder!

Härm ed resebref från lYn-c hou. Förl å t, :Ht ja.g jnnu
ej hunnit afsäncla bre f [rfr n Tai-Lien, (lin-ch'eng, Hai- cheo
111. tJ. platser, men det skall komma.
.\r d. öf\'erhopad
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m ed g öro nlftl, :ttt d et ej \ill b lifv:t nå g o n tid öfrig fö r
fö n' ä rf\'ats ge nom iils!;ad c uo ssys kon s h loc! oc h I'i(bre
a tt ilm IJe tsminn en tillerkänna oss cld samma IX'! g rund af
b r e fskri fnin g . .-\nk o l11l1 lO hit förr:t fr e d:tg en oc h hopp:ts
i(bg kunn a lä mna d e nn a stad.
he fallnin g frå n hög re o rt , under det d e kan sk.e i sin a
H a r få tt 6, 0 0 0 tael :tf de från c\merika ankomna
Iljärtan för ban na oss så so m J"::inas besegra re, kä nna vi
nö dhj iilpsmedl en g enom mr D un can , so m har cle m om
o s,:; liksom fö rkro ssad e oc h g~ att utgjuta d ra hjärta n i
hand. Tiin ker nu resa fö r att utdela de m i H a nc h'eng 
bön till hono :n , som all ena kan komma Kin as styres m ii n
a tt i :VIessias mottaga nati o nen s en de r:i d dare fr3, n andlig
distrikte t, e me d an nöd en där \'arit stor. H op p:ts , att
bröd erna nu är o pil \' äg hi t upp ti.ll os s elll. mitt bre f
oc h lekamli g un de rg,i ng ,
E me dan I'j hop pas El h{U b sto rm öte h:i r un d er niista
fr i n l'aoti ng fu af elen 25 :te sistli d n e juni. Dessa pro
sö nd a g oc h må ndag, haha \' i beg ~i n af p re fe kten att ftl
vinser iiro nu fullk o mlig t paci fi cer:tde . Har bed t mr
Stel'ense n lå ta esko rter:t min hustru o ch d e l.ifriga syst ' raga in i d e n kejse rli o'a akad e m ien eller A-UlIg · iiCII, Uess
r:'mli ga salar oc h gil rdar ha f\' a o c: k<i g en as t bl if\'i t re n
rarna hit upp, så ja g ho p p as slip pa a,tt gö ra de n lå nga
gjorda och sriill c!a rill d r d ispo sitio n. Detta :1r de t mest
resan ned till kuste n.
s torar tad e ho tell , I'i, h i t ti ll ~ bebot t, se rlan a fr esa n fdn
Yi fi\. nu :indtli ge n :tndas ut, emedan d e n sta rk a
P eking d e n I ():cle j uni , J ag begag na r sa mma s;1 l1g so m
hett:tn iir ö f\ 'er. Pris s ke G ud I Jag ha r nu god matl us t
ige n oc h j;lr lägga bo rt solfjä dern. Efte r uesö ket i
d en d ö d sd ö m de prins C h uang a11\':1n d e, inna n han d en
20: cle sist!. febr. pä kejse rl ig befallnin g tog si g af tb ga
Ha nch'e ng re,a \i, dU Gu d , till .\fe-ti. o c h diirifra n Wr
a tt hesö ka d e kr is ma i H o n a n, 13edjen fii r os s, iil skadc
geno m h:in g nin g . l-h ro m ller;1ttas :
sysk o n I
1)1 e. m . samIU a d a g a n ko m plötsli g t [iI I P li -chou
.\ Iycke t till gi fn e
en skara af o mkring l aO ry ttar e. an fö rd:t af genera l .lug ,
C. H. 7jädo·.
l e rt nu stä nges a lla srade ns fyra po rtar sa m t be\'a k:t s
st rä n'rt , G eneralen intr:it!er (b rpå lLled e tt dpn a rl t fö lje
i k rig"gwlc ns re m pel t,K ua n- ri -m i:IO), d it prinsen fl y ttar:
han före\' ls,1l' den kejserliga ordern sa m c säger sig \'ar a
P u-c ho u d en 30 a llgll~ t i l C) O J,
!; o mm en fö r at t ~e de nsa m m a gil i , 'e rk;it:ill ig het.
Det sii ges , att prins en 1ll 0 tt sitt ö d e med mori Qch
Kiira m i. 'io ns\iinner ~
resig na tio n , :H l ha n sacle s ig I'ara I'il.<cl ed d , me n att ha n
Jao' skat(:lr m ig myc ke t lyc klig, so m S, t hilr Lh re"l Ot ndock n u doge f,j r sitt fo~ te rla n ( l. Ik Udd [ a ra lun ifo rlll
l:-ftes cl ä rpa de n dö d s d ömde :1 1' n ~i g r a ,'ol da tcr me d e lst e tt
o m k rin g fd n stat ion ti ll stati o n oc h led'l stormöten a , d ii r
rep u p p und er e n hög ta kbj j lke , och S I1~1l' t I'a r ha n ej
I'i m ed G uds d yra ord sök a up l' ril tta, sty rk a , rriista oc h
mera h bn d de le f\':ln des ant al. ()l\l c(le lb~,rt cliirefter fö r
för mana H err e ns l' rö f\a de heli o'a . Tac k, at t I I ecljen
se gb d cs tCl11pel poruun a och de pesc h a fgic k till ho l\'et i
fö r os. !
I o n ,(bg ~ efter m iddag I, C!. 28 :d e denne,;' a nko m m o
;-' ingan, ntc t10men grltt i l' r ks tällig her.
d.ra fyra. \'agn a r lll ed den lilla m iss io ns trul'pen il! J'u
N:i r ma n tän ke r p~i, hur us o m m i"sioniire r n ll he bo
c ho u, och iillgO \ i e tt hjärtligt lllotragande , Pre fekten l.i
n ~lgr a a f prinsa rn ,1s pa lll tser i l'ek ing, d..'i r fö rra a re!.
o(.h di:uikt;; lll a n uari nen Han g (,0111 for fy ra 11.r seda n
so m m:t r de kri s tna d ömrl ~ ,,; till ,löden o ch a frä n arles ,
bar , i.,. \'lt en't og ra nnl aga :\t m o t mig) o c h an dra c.ixlla
ram inncs m~1!l Om ord en i d el. g:l.ll1 b förbun d ets ho k :
och m ilit:ira äm lJ etsm :1n \'()]'o till mötes uta n fö r s La d e n,
D i?! stid bl'si/!e sina fim dcrs Fortar , r ~\l os . 2 :2 : J i ,
samt o r, le t i R Oll! , r "2: 10 : Ji iu är i,,'illl1lt!cll, jag skail
cb r :ifl'en en stor ska ra fo lk var sa ml a d, l en S:i.r. ki ld
7'tdcjg dlla , sä.r t r .lferren ,
ulIPförd pa\i lj o ng hj ö d s jag ]l} re och ko nfe kt m , m, ch
unde rh ö ll s en kon s tund a f d essa I':irc!ar. l{eclan ett
Af de n öclhj iil p ~m et.le l , bl'i lka de b ra ;;\ en "b kr istna
!a.ngt st yc ke utanfö r staden ya r e tt 3 o -tal af de troende
hO!l"am b r, harl'a n u a lla dc troe nd e och kat e kll l1l n ern:l
til l ~t1ide s o ch
tn Q m
nlr a distrikt i Sha n,i och :' he n" i frttt clll o ttaga
CJ)/oll(}.s~·o oss Il/cd s/f"..f[ ,
2: 30 r.-, e! per ma n. SJ ha r t. ex , e n fa m ilj i':t 10
led d [l f d ragspel smusik. Stor I'ar de n ö m ses id iga crlädj en
mcdle mmar fä tt 2 j tael. I SIl ensi ha h 'a ka te k anene rna
l id :'ttersee ndet , uch fler as ögo n gHi nste , fu!; tacle af t:-trar.
~ nd:lst få tt I: '=; 0 ra el ]'er m a n, oa fsed t om d e \'ar iL
e n so m k unde Ij ii m d essa Lira sjiiJa r o c h b gga d em
ii Id..re ell e r yngre, em ed a n u ncl erril tlelse ingåt t. att d e
all a i Je 11 fa m n, tr s!\rlana finna s, h\i lkas bekant 'ka p
tro ell le i Ion g-n ing, Hon an , f:t rt sin g rö da fö rst ö rd g e nonl
1J1 ed Frii lsare n iinnll IJehö fl 'e r m ycket fö rdj up as,
hag el o ch , [Ue des behö fd hjill p . \:1 hopp:l: med första
.\ fö tet i den lilla pa Yiljun ge n \' ar s nan öfye r o ch
kli LUla lJ es ök~ d es.,a
platse r.
r Sha nsi ha r ut d d;l ts till
!;iget p!l. d .g i n l , t:t de n. HI' ilk en p ro c essio n I I : ]l et se n~
rIc tr oe nd e oc h k<l tekum ene rna ina ll es 2,3 ° 0 tae l. T ill
g ingo ll1 ancl a rill e n ~ vanli g a fö relö pare , hl'ara !' en m ed
u to n sd e n ue har g it\'its i'ö lj ::incl e summ o r: till ";in ·c h'engs
d en ~ t o r a röda ba ldakin en (tyg himme J\ o ch e n med en
fattiga 6 0 0 tael. till de m i Hai-ch eo .3 00, i h hl 3 00 , l
d l rhg g o nggo ng , so m elii och cHl (bnade ge nom fo lk
T.in ·c hin 20 0 sa m t i Pu- choucl is trik re t 2,0 0 0 ta e!. ~ö;Je n
mas ~ a n, däre fte . g o ar kläd d a i r1r:1kte r frå n för eg4e nde
hRr \' a ri t g ans ka , to r i d essa tm kt er un de r si st!. I' in te r.
dr na s tie r~ ti el, b:i rancl e förgyllda sk~ 'ltar med o ffi c ie lb
H ö;;rs kö r tl e n :i r s Da rt moge n oc h lo./z>ar bli/zia m)'cket
ti d a r etc. etc.; så pol ise r i p araduniform oc h sold ate r , g od. R eg n har näm l. fallit med kor ta mella nru m ö f\'(~ r
so m buro olika äld re och nyare I'apen, sa mt slutligen
nästa n hela , han si o ch stö rr e d el en a f She nsi under d e
d en n u t ill ö k t~1 skaran af tro ende , med lj ud lig rö st sjun g 
si, ta f:Ta m ii nade rn a, så att hirsen (det ,-ikt iga te af
ande d en e na kri stliga s;lnge n e fte r d en andra, S:'illan
hö" t ä d et) s,unt majse n nI. fl. säd esslag ku n na t "is, oc.h
ha r en å dan p rocessi o n g enom tåga t en hedni sk stads
nu sti fä lte n böljande o ch \'j ntail de på sb ra n.
gnior i Kill a oc h ka nske a ld rig fön i 'ha nsi..
Se h il l' en n y her fd n Sha ns i. K ejse rl iga kill e
Dc vi hd :i n ka , a tt d etta o ffi c iella mo ttagan d e dy rt ;; i~k a post\'erke t ha r j ust öpp na r postk u n t r i T a i-lien .
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Pu-c bou lördagen elen 3 I augusti p;\ aftonen.
Antalet af troende och katekumen er, som hittills
anländt för att ntin-ara \'id l11ission~l11ötet , uppgJ.r redan
till IjO personer. Gemensam aftonbön har hfl lLi ts i
Akademiens stora domsal. H\-em hade kunnat d römma
om något sådant för ett il r sedan, d [l Herren.- helige
slaktades oc h hans profeter driiptes i mas~or. Hans högra
hand kan allting fön-anclla. H:ir en lite n parentes.
Pel eftermiddagen i;amma dag \-i anlände till Pu -chou
(i onsdags) , aflade stadens sex _förn ämsta ill11beL mäl~
sin Yisit. Prefekten tog först til l orda och bad pa
clistriktsmnndarinen Hang-lao-ies \-äg na r om urs:ikt tör
dennes uppförande mot mig sommaren I_89i - Herr Hang
reste sig på ett gifvet tecken af pretekten och gjorde
en bugnino-. Jag svarade, att jag förlät bonom gä rna
och u~tn-ckte sedan mitt beklagande af att Kina tItt
licb så - mycket under förra iiret. genom att så
många af cle~s styresmän \'ari t missledda__
essa frukta
nu . att deras forna förtryck mo t de knstna och deras
rin'g a ktning af missioniirernn skall in bedttns till inten
denten för den i provinsens hufnltlstad inriittade byran
för ä renden rörande uWlndingarna.

l)ucbou tisdagen fl.

2

:dl'a sept.

:,'J issionsmötct :i.r nu ijf\-er och besökarna haf\'a
till sina resp _ bya r , somliga 40 ki lometer af
läasna . Söndagen och g~\l'dagen '-oro bada \-;ilsignebeatel"\"~lndt

rika dagar. Deltagarnas antal har uppgått till öf\-er 200
och utgifterna för mat, tii c kens hyrande etc. etc_ till 72
ta el. Fvra möten hafva hållits 11\-arje dag, kl. 8 och kl.
I I fm. s'amt 4 och 7 em. -- ledda af -olika talare uucler
hvilka Herren själf o-enol11 sin Ande ralade till milngas
hjärtan. En talare pil pekade, att \-i borde tacka Herren
för fyra oli ka slags n åd:
r.
Gud. stora frälsande n i"id genom Kristus.
2_
_-\tt de, som predib_ denna nåd, ännu funnos
till och nu åter kommit ibland o~s.
3. _\.tl \-i här fått en så utOmordentlig lämpli g
plat. art samlas pil, och att d ra bpell ej äro nedbrända.
eller förstörda .
4.
_-\.tt genom eur peiska v'i.nners penningar så
må nga kunnat sa mla;; under h-å hela dagar för a tt lyssn~l
till Herrens ord och dessutom iif\-en fått emottaga nöc!
hj:llp.
E\-angeliste n Cha ng talacle godt och lärorikt.
En annan talade öf\-er iimn et : Seger örver sig
sj;ilf, siign nd e bland annat: "Då \'i i rlag ä ro samlade
i sj:ilt\-a den konfucjanska universicetsbyggnaden, tr;i.nger
sig en fråga inpa oss, lwarför denna llloraitilosofi ej
gjort ett djupare intryck pil na tionen~ inre lif och sam
\-ete och \-j ,-ilja s\-ara: Emedan densamma sakna r den
hilll;llel'b kraft, SOIll sätter indi\-iclen i stitn cl att p:1 sig
fön-erkliga dh text j dag. »
E'-a ngelisten Kao f dn Tong- cheo-fu gjorde också
ett godt inLigg.
I Herren tillgifne
Henrik Tjäder.

Våra n ~a arbetare.

L.~
Sigricl Bengtsson.
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lllaria Harms föddes el. 27 febr. 1871 i Karls
hamn.
Föräldrarna. ,'oro sjöb.ptenel1 A . Harms och
hans hustTll i första giftet, född Söclerlund. - Skol
underbyggnad erhöll hon fö rst i pri"atskol::t och se dan
,id Karlshamns ele me ntarbro,'erk för fli c kor ; vann in
träd e 189 3 pa Sophiahel11mer och erhöll i d ec . 18 90
plats sås om öfverskötersb \'id hinslasarettet i :'-Iariestacl,
hvilken anstiillnillg ho n inneha,d e till r 89<), hvilket å r
hon på hös ten reste till L ondon för arr förbereda sig
för sitt blif\'ande missionsarhete i Kina, dit hon skulle
haha utgå tt ett år tid igare, o m ej oroligheterna under
r 900 lagt hinde r i '·igen. t-nde r \i'i1Hanstiden har ho n
ägnat si g [it enskild sjukvå rd i London. ::iilsom med 
delades i föregående nr af denna ridning , afskildes hon
,'i d vå rt höstmöte och anträdde resan från l.o ndon till
Kina den l8 no\'.
Fröken Harms ,'ar my cket sökt af Herren un cler
sin konfirmati o nstid och erhöll 2 :ne ~'\ r clä refter en kraf
ti g \'iic kelse men kom dock för st 1'<1 varen 18rJ6 till
frid med Gud. ,\ng~'iende sin missions bllel se skrif
,'er hon i sin ansökan: »:'litt .intresse för missionen
,',icktes d e nna ,'ar ( I S98) genom b sandet af missions 
litteratur ; särskil dt Linde jag \'arnH intresse fvr Kina, sedan
jag i boken ' K, ' inn~111 s arbete för kvinnan i Kina', Lltt
'en~ \'id a re inblick uti å ena si cbn huru stort mörkret
och :1 ele n andra huru stort behofvet af arb etare är på
detta fält. l.)nd er bön till H e rren öfverLimnacle jag mi g
helt ä t hans tjänst , om han ,'il Ie sända mig till Kina..
Jag har sedan ~t ill a fVJ'IJiclat honom. Öppnar h an \':lg
gill' jag [istael med glädje, ,'iss om att han är m:iktig
att med sin kraft \lppfvlla det mest svaga och hjälplösa
af sina barn. Ofta har jag sagt till H erre n: jag är för
ringa och odrdig de nna kallelse, men han InI' s,'arat:
h\'ad du har ~tt göra ii I' at t vara stilla. Det i'ir ic ke
du utan jag, som s kall utföra \'e rket. Lita på mi g . »

Entst Ossian Bei1tlIoff är född i Eksj ö den r 2
jan. 18 70. Föräl d rarn a iiro tekniske konstruktören J. E.
Sandelin och hans hustn! Lovisa, numera bosatta i Cpp
sala. Från Eksjö flytt a de föräldrarna till Helsin gborg,
där sonen genomgick 4:de klassen i Realliiro\'erk et, men
han hade sä rskild h[lg för den mekaniska banan. I g9 4
inskrefs h:1n \'id Tekniska skolan i Stockholm och fort
satte sina studier där till d .ren 1896, hvarefter han
\'istades på ett par verkstäder för pra.ktisk utbildning.
'Cppfostrad uri ett gudfruktigt hem yar Beinhoff
o fta besökt 'lf Guds Helige :\nde, men ej förr in i fe br.
1896 öfverlämnade han sig åt Herre n och kom till frid';'
»Fr!1 n denna stund", be rä ttar han sjiilf, )} blef mi ssionen s
heliga sak mycket viktig för mitt hjärta.» K. F. C :'J.
besöktes i mars r8 96 af den nitiske arbetaren för mi s
sionen, :.rr. D. Fraser, so m höll etc mö te , h,'ilk el var
ignad t att viicka missonsin tresse hos unga män. På
detta möte styrktes min tro, att jag skulle blifn1. Guds
,'ittne blan d hednin ga rna, men iinnu \'ar jag my cket
m'iss, och min bön om att få ve ta (~uds yilja blef allt
ifrigare. Ja g fl yttade c!iirefter tillCppsa.la, i hvars 1-'::.
F. U. :oL jag inskrefs s[iso m medl em. Gjorde bekant
skap med nil gra missionsdnner di'irstiicles och l;ilclacle
en liten missions krets e fter samma mönster som den i
Stockholm. ,Min bön var fortfar:mcle densamma: "H erre,
" D et "ar p:l K. F. U.

~I.

i StockllOlm .

E. O. Beinh off.

mig din vilja! " Denna bij n bes varade Gud p~i ett
miss ionsmv te, som \'<u a no rdnadt p1 1~. F. U. :'1. i febr.
18<; i.
H~i r hl ef jag full t ,'is, o m C~uds \' iJja, att jag
skulle ga ut sasom mission:ir till hedningarna. och s:ir
skildt lade Herre n Kinas millioner IXl. mitt hj ä rta. Jag
bidade (-; uc!s ledning, In'il ke n han sednn i fortsiitlning e n
un cle r b~U' t ,·is a.t mig. ;>
Läd ret 189i-rS<; g ge nomgick Beinhoff 2:dra
klassen i Svenska :'Iissionsförbundets missionsskola, och
p ii. hösten r 898 reste ban till GlasgO\\', och har han
därstädes genomg~ltt en z-'lrig kurs på :'1r. John Anders
so ns ;;Bible Training In stitu te ». Höslen 190 0 erhöll han
af sällskapet "Clasgo\\" Seamen, Friencl SocietY" anstill
ninO' såsom sj ö mansmiss io niiI' att \'erka bland skandina
"ierna, so m besö ka GlasgO\\', hvilken anställnin g han
lämnade i sept. det ta J.r fö r att ut g:l till Kina. Efter
aflä gga nclet af den engelska stuclente:o;amen in skrefs han
förliden v~l.r i medicinska fakulteten vid uni\'ersitetet i
C':;'lasgo\\'. Det \'ar niimIigen hans mening att stllClera
medi cin, meda n han ,'äntade pa att dörrarna till Killa
skulle öppnas. Beinhoff, so m l1tg!lr såsom repres entant
för K. F. U . :'J:s missio nskretsar, har und er hösten besökt
fl era af K. F. 'C :'L-föreningarna, där sådan a kretsar finnas,
för att väcka och stärka mtresset för missionen hos
mecllemnarna. .Må Herren gv ra va r \lnge broder till väl
sig nelse bland kineserna!
\ 'h a

Paul Langhans karta öfver Ost.Asien.
Pris

I
krona.
Yi bedja f3. fästa missions\':lnn ernas uppmärksamhet
på denna karta, som ii I' synnerligt \'äl utförd och liimpar
sig att rådfraga vid st ud era nde l af såväl mlSSlOns- som
politiska förhitlbnclen. Flere intressa nta bi kartor samt
statistiska llppgifter ö ka kartans värde.
I Swckholm expedieras kartan fr~1n C. ;\. V. Lund
holms förlag.

Ki n a"

"SvensKa MissIonen
Kommitteen
O. ".
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K. B .E RG H,

dOI~to r,

Tfoll),\s.

• H . DILI.)iER , kapten , S kelle Ctd.
* K. FIUES, Ii i. do ktor, Stockholm.

sekreterare
K. G. ~ L\Gl'\t."ssox ~ illgcl1zcir, kassrtj'ifr'i.'cdtayl'.
G. R EU'I ER C RO~A, /iiillla"t, "iee ordf
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.iU issio n sfest hiiIles
brbn ,-id .F lo raga tan
trerto n c! ag ,ini kl. G c . m., da de flir If) o r utj ä m nad e
sjl aro össv rna in d r a gas och 11\':1 fö r 1 C) 02 u td ela ",. Yi
bedja. d e \'iillne r i ~to c khoJm , IFilka inne hn f\'a sJJ:J.rh ö '- 01'
fö r S. :\1. K ., at t ct'i göra utbyte.
:;:

12:

Andaktsstunder "id
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100:
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iiIcd varmt ta c k till alla gih a re.

Sparbössor ti ll ins:lll1ling af me del f(j l' » S \'t,; I1 ~ k a
.\Ii ssio nen i Kina " e rh ~illes grati, [r5.n .\Jissio n. ex pedi 
tionen , eU b egii r:ll1 (brom gö re s . A d res s : Lis tma ka re
gata n ~ o, Stockholm.
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G. R. ___ .... ___ __.. _____ ._ .. ____ .. ______ " .. _.... _.. __
K. lZ . ___ ____._______ ___
____ .. __ __ __ . __ ______ _"
'I iI! ~I. H"nll s lI li n erh illi fr. E l. Gu:,t. fo nden gen .
K . ;,II. A. ___ .___ ______ _ ______ _._ .. __ ____ __ ___ _
A. D. , Jii nl' i"p ing ___ ____
K ()lI eb i .L cI,e ryd,; l'yrka gen. B . . ___ ___ _. _____ .._
D :o i F Or.:en11l1 .. __ .. ___ .. ____ ._ .. __ . ___ _____ ._.
C. i SY :l l" torps priistgtu-d .___.______ .' __________ ._ . . , __
Sm,i AicJ, orna d:() .. ____ ___
E., Jkpg gell . P. ____ __ ___ ___ .__. ___ _____ ____ . _
St. MöJarps örcsför(;n. gen . G. J. __ _ __ _____ __ _
Säby Dl ~g- gen. d :o
'._ . . __ ' . . _... ___
Hadda -en s mig gen. C. A. J .. L:a S med~torp
I{ollc l, tm erl . rr~ln I-Iusksanw ~eD . :.:, O . ' .. ____ __
]u ogfnl rti n"l tl . i I-IlIsI,sarn3 ge~. S. S. __ _.. ______ __
C. G. H., K l'istdab ___ _ __________ .. ______ .. _ __ _
Ur en syf ö renings sparlJÖS5a gen. L. H. ; K O l'r ~
l,:j:lpill g . __ . _______ ____ .__ ___________ __. ____ ________ _____ _
~L ( :5 Kin ubösq g~n. cl:o ______________ ____ ______ _
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Tra nsport h. 1
K ollek t i R ",I> miS3ion 'h ll' . ______________ ._. _ _.. __
Sk oi barn i .c'\.dcli:. r __________________ _________ .. _____ ___
Oniimud i d :o _.. __ .. ____ _... ____ __ _____ .. ___ _____ .. _.. __
En skörcl cle,t i Li nd es berg ge n. ,\. A. ___________ _
Säb ,' n orm m fg gell . G. A., Uclcsjij _____ .. ..._ ____ __
Bjlt r b iick..; rnt"g gell . L. F. fl.
___ _ __ ____ ___.. __ __ _
L. B., ClI lll b
__ . ___ . ____________ .. ____ _____ ___ .. __
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tör influtna medel till "Svenska Missionen
under November manad 1901.
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r'ö rsäljnin gc n dm 6 dec. i
Landrbl'l1k sab.d e mic ns lokal, :\li'isref samllelsg atull 47 , :!
Il'. Kl. l / t I r f. m. llliss ion ii r :\llgust llerg, kl. r mir!
dagen miSSIO nä r E. Folke, kl 6 e. m. missio nä rern a
Bergling och Linder (skiopti konbild er ). S;l ng af J;r uks
patr on J. Hedengren.
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Underrättelse Ingar, just som ti d n ing n skall
Liggas J press, att \' ~lra ": ' trar . so m uncle !' ,' Olll l1l 'l ren
,'ista t i K ulin g, den 22 o kt. \' 01' i H:lllko\\' pa " iig till
\':,r a . ra tion e r i n orr .
Brer fr all Il ' . ./Jlom, datera c1 t den 4 :e no\·. och af
sä nd r frii l P en a ng m e dde lar , a tt resa n d itintiUs \ritt h r:! .

