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Bedjen för oss .
l'ön.;<lrag yi(j arSlllöld Kri sti h illlLUdsfiirc1 sdag.
Af E. FoIlw.

»Bt:d;i:n, Od! cder skall z!arr/a gzlvd ; sökcll,
ot.:lt l skolen .liulla; Idappcu, odl ede'r skall Z'arda
upp !å I C!, !.y lIVar odt C!1 som beder . halt fiir. oclt
dell so m söker, han limtc1', o(ll.lör dell som klap
par varder upplåtet. » :Matt. i : i, 8.
Af alla de löften, vi hafva af Jesu egen mun,
är detta ett af de rikaste. Han hade aldrig kunnat
lofva mera. Det händer blott al1tför ofta, att vi
genom att begTänsa, inskränka och förklara det
aldrig göra fullt bruk däraf i vårt dag liga lif. Det
är därför af största vikt för oss hvar och en att
stilla oss inför honom, att vi må fatta innebörden
i detta Herrens ord.
I början af det femte kapitlet se vi, att, då
Herren Jesus satte sig, samlades hans lärjungar om
kring honom för att höra hans ord. Det var så
lunda till sina lärj ungar, han gaf detta löft e. Och
hvar någon finnes, som i dag är Jesu lärjunge, ha r
han del i detta ord.
D et heter vidare, att han lärde dem. Då Jes us
lärde, innebar det ej så mycket ett undervisande,
huru hans ord skulle teoretiskt förstås, 'utan framför
allt, huru de skulle praktiskt tillämpas. Då han gaf
sina löften, icke mindre än då han gaf sina bud,
gaf han genom sitt eget lif och exempel en hand
ledning att utfå de fö rra och uppfylla de senare.
Då han gaf sina lärjungar detta löfte, förklarade
han sig d ärmed redo att steg för steg leda dem på
den väg , som skulle leda till dess uppfyllelse. Och
när han nu gifver oss samma löfte, är han lika an
gelägen att få fostra oss så, att vi må utfå det.
F ör att detta mål skall nås, fordras, att vi äro
i sann mening l2irjunga r, d. v. s. att vi äga det
rätta läliltltgasl:1Z1zc!. Detta, säger oss Paulus, visar
sig däruti, att vi inrätta vårt lif så, att därigenom
främjas ett orubbligt vidblifvande vid Herren. I Kor
/ . .);). 'Vidare ha r han satt såsom villkor för ut
fående af detta löfte, att vi äga det rätta lärjunga
intresset. Herren själf säg'er därom: »Söken först
G uds rike och hans rättfärdighet.)) :M att. 6: 33·
Han har kallat oss till delaktighet i sitt rike. Han
har å t Oss beredt äreställen däri. Och, fö r att vi
skola kunna fylla vår uppgift såsom rikeL med
borgare, har han g ifvit oss dessa rika och härliga
löften. I samma mån han hos oss få r skapa detta
lä rjungasinne och verka detta lärjungaintresse, i
samma mån kan han också börja meddela oss, hvad
detta löfte innebär.
Detta lärjungasinne och lärjungaintresse får sitt
särskilda uttryck i missionssaken, och det är också
med afseende på denna, vi kunna vänta att utfå
löftet i all d ess fullhet. Herren ger oss då ocksä
anvisning på, huru vi skola miss ionera. Bedjen.
~öken och klappen, säger han.
Upprepad e gånger
hafva vi vändt oss till missionsvännerna. i hem lan

det med begäran om förbön. Huru glädes ej vårt
hj ä rta, då vi härh emma finna detta kämpande med
oss fö.r evangelii tro.
Alskade vänner, då jag nu snart hoppas åter
vara i Kina, och det kanske är sista gången , jag
här upptl'äder offentligt, vill jag framställa denna
enda önskan till eder: B ed/en fi;'}' oss, ty hvar och
en, som beder, han få r, och den, som ~öker, han
finner, och för den, som klappar, varder upplåtet.
Jag skulle vilja uppm a na eder att bedja särskildt
för oss missioniirer, att vi under denna kommande
tid må stå under den Helige Andes beständiga och
omedelbara ledning, och att vi må så inrätta oss,
att vi orubbligt hålla fast vid Herren.
Det finnes djupa orsaker, hvarför jag särskildt
vill göra detta till ett b öneämne. Under de stri
der, som nu komma att utkämpas i Kina, då ljus
och m örker komma att brytas mot hvarandra såso m
aldrig förr, är det af alldeles särskild vikt, a tt
missionärern a iiro burna af Guds Andes kraft.
Österns kineser ha sina blickar fästade på
västerns riken. De beundra den vetenskap och
konst, som där har sitt säte. De betrakta dessa
rikens makt med förundran. Men, min a älskade,
hvad dc framför allt behöfva se, är, att det också
finnes ett gudsrike på jorden, och att dess hiirlig
het vida öfverträffar all denna världens härlig·het.
Då världsrikena tä fla med hvarandra att vinna in
flytande i Kin a och att arbeta p å dess materiela
utveckling, gifva fonn åt dess nyvaknad e lif, böra
vi ej så mycket mer verka för Guds rikes intressen
och gifva Kinas folk del a f de andliga välsignelser,
vi i så rikt m§.tt besitta.
Tag ville äfven bedja eder att i bestänrlig bön
ropa till Gud om skördemän. Det smärtar mig att
Uinka på vidsträckta trakter på vårt fält i Shensi
och Honan, som ännu äro i saknad af arbetare.
Vi känna djupt ansvaret för dessa 5 ~l 6 million er
själar, so m blifvit anförtrodda åt oss.
P å det sista stormötet i Haicheo kom mo trenne
främlin ga r fram och hälsade så vänligt på mig.
Då jag tillsporde dem , hvarifrån de komma, svarade
de, att de voro från Honan, och att de ryktesvis
hört om detta möte och därför infunnit sig. »Kän
nen I Gud») frågade jag. »Ja " svarade de, »vi till
bedja också Jesus ». De berättade då, huru de kom
mit i beröring med kristna från det närbelägn a
Shansi. Detta hade ledt dem till att öfvergifva sina
afgudar och vända sig till Herren. De hade äfver
börjat vittna om sin nye herre, och viel elen tider
funnas, enligt deras utsago, ej så få ~sanningssö ·
kare » i deras hemtrakt. En skörd höll på att mog'm
i dessa trakter, men tyvärr saknade vi skördemär
att sända dem.
I d e tropiska länderna mognar säden så hastigt
att, om den ej skördas i rätta ögonblicket, så spille~
den ut. P å samma sätt iir det mången gång i Gud ~
rike. Säden mognar så hastigt. Insamlas den d g
ej, så förspilles den. J3edjen därför om skördemän
Jag vill äfven bedja eder i bönen tänka p 2
Kinas infödda kristna. Flerren har under de tv~
sista åren fostrat dem i lidandets skola. Han har
haft sin afsikt därmed. H an ville därigenom ä nnu
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mera skickliggöra dem för G uds folks stora lifs
uppgift: hans namns förhärligande. Vi ha till v år
stora glädje sett tecken till ett allt varmare mis
sionsintresse i våra missionsförsamlingar, och vi bida
efter den dag, då dessa våra trosbröder i Herrens
ha nd må blifva ett rim lifskraftigt utsäde bland
hedningarne. De hafva också k änt behof af att
sammans luta sig för att sil mycket bättre kunna
bistå hvarandra och med så mycket större kraft
verka utåt. Den kinesisk a försam ling'ens ut\'eck
lin g' i inre och yttre hä nseende är af så stor vikt
för Guds rikes utvecklin g i detta land, att vi borde
känna det som en heli g' plikt att med allvarlig och
uthållig förbön kämpa med dem.
Hjälpen oss därför härhemma ge nom edra för
böner! Bären oss dagligen fram för Gud, att hans
namn genom oss må bli förhärligadt.
Amen.

( :hina I nland M ission
Yang-chau
Alsbde missions l'~inner!
»Gell mitt folk får bo på ./l'irlms mark, l !;:Jgga
bOili?lgar Oc!l i !"'/s Jla I/yrlrlor. » Es . .3 2: 18 .
Vi "ilja g ~irna sanda eder e n hii isning, innan I·i
brl'ta upp fran detta v~lrt l;ii ra h em i Yang- chau, d~ir
Herren till Sl'iH på edra biin e r sa rik ligen viilsig na t os;;
och h jalp t oss i v~il'a studier. Vi hafva fålt e rfara, att
a ll a ting :iro mi;jliga för ho nom, Afve n hafl'a vi a tt ta cka
Herren för hiiisa och krafter miclt ibland sjukd om. nöd
och eUncle, H an har i sa nning riklige n fyllt alla I'å ra
be hof, och huru tryggt ii r d e t icke a tt n:ta, at t hall ilr
allt id densamme. H an fö rUndras icke;. Han ha r lofl'at,
att, Ilar vi nu bryta upp fUr att bcgih'a oss af mo t no rr,
ga framfö r oss och bereda vagen oell ald rig lämna e ller
,~if"erg i fva oss.
Huru innerligt vi bedja, att vi alltid m<
vara trogna mot ho no m, så att hans afsikter med I'ara
li f l1l~L blifva I'llllna: "iljen icke afl'c n I bedj a darom:;
Ett brer från I'åra miss i o n ssy~ kon om tala r, at t de
hop pas anWnda ti ll Shanghai flirsta veckan af maj, och
ha fva I'i meddelat oss med Mr Stevensson och \\ Ir H oste,
hvilka anse det mycket Hlmpligt för oss a lt följ a m ed
upp till n o rr. Vi komm a, om G ud vill, att IHmna Yang
ch au to rsdag morgon den I maj och hopp:ls hinna i tid
till Shanghai för att v~ilkomna l-fira kiira syskon. Huru
l;art det skall blifl'a att återse dem:
o m I·i äro upptagna med l'fLra st udie r stursta delen
af d age n, hafva vi icke till fiilI e att höra mycke t 0111 ar
betet utomkring; dock hafva vi alla skal att tacka H er
ren flir all:! le öppna dörra rna ha r i I{j na, och för att
hans ,\nde ;i r verksam på de olika p latserna.
H örd e i dag talas om en i Shalri boende kines,
. o m I'isar e tt sa nn t Kristussinne. :\'amnc\e mans sex
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barn bierv!) mördade under oroligheterna, och han fö r! ra de
en st or d el af hl'ad ha n iigrle: i ersattning har
han nu erhali it en summa penningar, af lw il kell han gifvit
e n femtede l till miss ionen; uch h a r äfve n för mfl tt d en
»boxare ", so m Ill ö rcbd e ha ns barn, ;ltt ko mm a och höra
o m Frälsaren, , 0 111 fö rma l' n~ na fran blodröcb synder.
Bed , :ltt den na »boxa re " m~L blifva nume n för H erren:
För några dagar sed an tog vår kiire Miss i\I ur ray
oss ut pfL en utflykt up pii t floden, V i liimnad e h e mm et
i två afcleln ingar för att ic ke fö r mvcket ådraga oS,o
fo lket;; uppmUrksamhet; de flesta af ~'ss nirdades pfL kilr
ror ned til i båten o h förenades chr tii l ett s ~illska p ; v~Lr
båt I'ar icke e n af de basta men i I' ~lrt tv cke, I'i, som
inte sett några a ndra, a lld eles utmiirkt.
Vi stego in "ch togo plats i sa longen, hvar" tak
bestod af nfLgon slags bast; si d o rna 1'0 1'0 fi)rhiin gda m ed
några sky nk en; stOlar voro pl acera de rundt omkring med etl
bord i midten . :::; tra x efter sedan vi Hinma t stranclen började
c\ e t as ka och regna, och fingo I'i göra ett up peh fd l vie!
e n holme, till s regnet I'ar öfver; under ti den dukade Ii
upp vEu middag, som vi ilade m ed oss.
En lite n skara
af män och kI'in no r åsåg oss frän stranden , men hvil ka
på grund af regnet inte ku nd e stann a ute Iiinge lI tan
silnde bud ti ll vå r båt med e n inbjudning ti ll oss att
ko mma till e tt theh us, s 111 var pa holmen; m e n af flera
sb l n e kade Mis, :.\Iurray och inbjöd i stall et b 'in
no rna ombord på dir bat. Tre mycket gra nllt kUckla
kl'inno r ko m mo, ti ll ika med sina tjiina rinno r, och för för 
s ta gången hö rd e d e talas om den ende, sa nne Guden .
Ingen af de m kunde läsa, \\Iiss i\-Iurray inbj öd dem alt
kon lina och Ll hö ra me ra om F ra isaren. Det ar en
' [Ldan tri;,t a tt ve ta, d e t Herrens ur(\ icke skall kOillI1l~ 1
ti ll baka fafan gt. Vi fEt
på en förh o ppning', Herren
skall gif,'a "körde n. F rter en stund kl:lrnade det upp,
och vi fortsatte va r fard; huru htirJigt det var alt se de
gröna ~I kerfal te n och ba mbudun ga rn a langs str:ln den.
Vid sextiden pfL kvalle n fLterk omll1D vi bem efter en
my cket angenam dag . Till I'år gliic!je ha d e post fdLl1
heml:lndet kommit, och erhöllo vi IlvaL' o ch en n ägra bref.
Miss Murray begar eclra förbcJ ner flir d en~la s tad
med sina 400 ,0 0 0 ill\'anare; He ra af C. r. :.\1:s miss io 
nä rer hafl'a arbetat ha r und er fle ra 51' och .sett jamförelse
vis lite n frukt a f sitt arb e te. D ock har ju H e rre n arven
har Sill lill a ska ra af tro ende.
En M iss H e nry ha r en valsignac\ I'crksamhet i en
all nan del af staclen. Yi hafva. I'mit öfv er ti ll ben ne en
gång och hoppas f;i besöka he n.ne Olll måndag fö r att
taga afs ked ,
H o n bera ttacle oss om en man, som kom till tro pti
G uc1 och begärde att blifl'a döpt, mcn kunde det ick e
be viljas honom clfl, emedan de icke pröfvat hOl1O m till 
räckligt. Surgsen I'ande han till baka till sin bl', dar han
började vittna om H erren och fick utstfL n;\:cke n fö r
följelse Mvcn från sina niirmaste. Hans hustru fijrsökt e
b cga sjillfmo rc\ tv['[ gangcr af sorg, att han bl ifvi t kt-istell ,
och ha ns faeler misshandlade h onom på det grY lllmaste :
under allt har ha n \' arit trogen Herren, och har nu hallS
hustru också ko mmit lifver p['[ Herrens sida . En a f SI'3t
ra mas verksamhet - bland de sju ka - ar arven mycket \':il 
signa d ; hon har cliirigcnolll vunnit in trä d e i förnii mare
h us, diil' de aldrig förr hö rt om Jesus, och har ho n d~i.r
ri kt tiUnllle a tt
ut den goda saelen .
;\u fa rva l, äls kade "anner ; ~"rt rö t te n s icke i edra
ctirj ~( mte

sa

sa
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1(;rböner 1 J\ecljcll sa rskildt f()r OSS u nd er I'flr lå nga reS,1
till Sh'1I1~ i .
" Ha ns baner iJfver o ss :lr k:lr ieb.
fridshalsningar frEm ed ra n: c'darb etare i I-I erren

J/aria TTarllls.
\' il r ad!'. \)lir klcbneftcr:
China Inla nd :\f is.-illll
Hankow
China.

Haicheo den

I i

<lpril

[ ( ,0 2 .

K:lre brncler i T-Tenen'

:Hissio nsm o tet i Haicheo ilr n u afs lutaclt och I'å ra
ka ra gas tu ha återvilnd t till "i na hem. Med g lada för 
van tn inga r sa mlades de hi t, oc h jag tro r, at t d e geno m
Cud s llEtd icke blifvit besl'ikna. Fran börja n och ti ll s lu t
rå dde en fridens och k:irlc kens ande. Tillredelserna skedde
med lif och lust och verkstalldes pa b:ista satt. .'\l la ty ck
tes tjana med glaclt och vilLigt s inn e. :-:tationen sög verk 
ligen inbjudande ut, (lft de t hela var ordnad t. På Iör
cbgsl;sällen elen [2 :te april hade de !jan'an boe nde,
eJ. I'. s. frfll1 D -hsiang och Li n- ch in -c1 istrikt en anlandt.
:\I in man höll nu ett vlilkolllstta l oc h l:tste tillika de sköna
förmaningso rden i [ 'fess .
l (l - I S . De bada följande
claga rne fortsattes m e d ordets predikan , bön och säng.
f (irsta dagen isynnerh e t var h:ir sto r ti llströ mnin g af fo lk.
Inga dop förekommo, men Herrens nattva rd lirades pil
gön cl<:t gsafto n en. :\[å nda gs<:l fto n en var et t I'ittnesbördsmöte
arrangeradt. D e t ar mycket in tressant, ja, i dssa fall
inspirerande att lyss na ti ll de kristn<:ls ber:ittelser om h\'<:Ir
d <lgslifve ts strider och segrar, om bö nh i.i re lser och und
få ngen nflcl. Bland <:I nd ra, so m öppnade sin mun pil sist
n:imn la m ö te, va r uck en y ngre förm öge n man fra n I.in
chin. Han ha r i tre mfll1ad c rs tieJ haft e n förf:irlig vä rk
i ,in tumme. Häromd agen kom hall till oss och bad
om hjalp. Henrik ~ltog sig h 0110111 oc h ope rerade fingret,
el. v. s, han burttog öfve rsta ben et som va r anfriitt och
lö t, oc h har seebn antis eptiskt behandlat detsa mma. Nu,
G ud I'are luf, ar mann en ,n a rt at erswlId fr8.n sitt onda .
.l sitt anfiirande sad e han sig ha sö kt miln ga lakare men
ingen hiäl p fci rnummit. H an berättade I' iclare om den
läkedol1l, han har f~ltt, och o m <len gliidj e , han erfor
ibland uSS. I silt sinne hade ha n beslutat a tt af"änja
sig från o pium vid hemko mst e n. Till sis t anmärkte han:
Kans ke jag tick mitt onda, pa det jag s kulle ko mm a
h it och b li visa d lj use ts v~i g" . Bed om ha ns frälsning! F n a nnan man, också från L in-c hin Oel l ,':ickt ur sin
sy nclaslum me r, o mtalad e , hnru bed räg ligt ha n fö rfa rit i si n
afgu datj änst I-lan \',H anstalld i e tt tempel , ;;om fli tigt
besöktes, ity att guden dä rin ne ;,hö rd e bi.in ", s:irskildt i
sjukd u I11sfa ll. D et ta förhöll sig sft! un cJa: Om natten bru 
kade vår vän smyga sig Ilpp och med et t ,dags gummi
h el t latt fästa små piller pil afgudens kropp. Dessa necJ
[,">110 sedan omärkligt et t da och et t d a . Han s trödde
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uc ksft puker pft det gula papper. so m anv:incJes vi d till
bedjand e t. Kilr nu mHnnisko rna knaföllo och bftdo om
m edicin, h~incle det ofta;;t, a tt de vid uppstigand e t funn o
b5.d e pulver oc h piller [Ja pappe re t, de höllo i handen.
De trodde da, att gude n på ett underbart S:ltt tillskickat
dem det ta. :\Iann en fö rtjanacle stora summor genom den na
list. ja, sa stora, a lt han sl u tligen misstiinktes fö r oärl ighet
oc h cJarför blef gripe n oc h f~i ngs la cl. :\[ en, n~lr han I'ar
borta från templet, sl'aracle gude n icke mera, och häröfv er
fi.i runcJ ra d e fo lke t sig storligen. H a ns tal viic kte stor Illun
terhet.
Undfagnaden bestreds af de troe nde själfl'a . ::\?lgra
bid rogo m ed penningar, a nd ra med spann mi'tl och grön
saker. Maten va r bftcJe god och ri klig, sil t. ex. fanns
de t 40 skfdp. bröd [.;\·ar vid I11ljtets slut. J ag om n iim ner
detta, emedan det va r första gangen, som förplägnin gen
bestods af församlingen. Och icke nog h~irm e d, de an 
tecknade bidrag till höstmötet och fingo ihop tretti o txl
silfver e lle r ungenir 80 h. i svenskt my nt. Vi kä nna oss
uppmuntrade a f denna de ras sto ra beredvilligh et. Vi
hAlla nu pol att utrusta oss för P'u-cheo-resan. Lille Karl
har varit förkyld men är så pass bättre, att vi hoppas
utan ris k kunna taga ho nom med. I allnat fall måste jag
s ta nna hem m a. Den 2o:de och 2 I :sta denn es blir mö tet .
O, att H erre ns vU lsignelse komme Mver hvarje sjä l' Han
~ka Jl gi fv a strömmar i ö d emarken att laska sitt fo lk.
Halleluja! 13r. Blom och S tål hammar äro resta ti ll Honan.
F redrika H. är kvar i Tong-cheo, dä r hon ö ppna't e n
bibelskola .
Fröken Joha nna H undere är h os henne .
Systra rna .\ngvik och Hattrem äro i I- sh'i oc h ha ti lJs:-'n
öfver flickskolan. Den se nare var h ar pa möt e t och
hjalpte till a tt undervisa kvinnorna, Vi vant a dagligen
Emma A. och Emilia U ., de borde redan varit har. ",
Af tidningarn a sflgo vi, att nf'gra af de hemmava rande m i!3
sicll1a rerna sku lle resa ut i slutet af mars. Gud vare lo f,
att de komma! Har gUller a tt skynda med verket, m e dan
dioirren iir öppen. ,- Nej, nu måste jag packa matkorgl,n
fUr resan etc . Henrik halsar eder mycket.
V a r god ha lsa a lla med le mmarna i kommitteen, o ch
m o tl ag sj:llf e n halsni ng f6m
ringa systern HiilJlrT 7)'ädcl'.

Ho nan fil elen 4 apr. 1 9 02.
Kare brode r !

Ji'errms frid.'

Sedan jag sis t skref, har jag nHstan hela (iden varit
pfi resa. Besökte Haicho u och :\I ei (i i oc h för uncler
siilming <:If utd eln ingen 'af nödhjälpsmed e l.
:\terkommen
fr5. n denna resa , som jag gjo rt till häst (e ller s narare Illul
fisna ), kö pte jag e n häst, sft att jag skulle kunn a gö ra
min långa resa i vagn bill iga re, och stä llde färden till
T'ong-·cheo. Hahne fö ljd e med dit fö r att tillsammans
m ed Fr. Ha!lin öfve rliigga om arbetets ordnand e särsk ildt
• Genom sjukdom blelvo dc hindrade p'\ viigen och torde
vara att ,ltcrviin ta :.il t hemlandet.
Xot af I~ed.
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med hiinsyn till de vHntade systrarna. Stftlhammar var
reda n diir och hade si na saker packade, så att vi dröjd e
blott öfver söndagen (och måndagen flir \·iigens skull)
sa mt eWrp:l begftfvo oss i \·ag Illot H onan. Vader och
viiglag voro goda, tills vi passerat Shanchou. Darifrån
gick det Ifll1gsa mt på de uppblötta och sönderkörda v~i
garne. Yi vmte <)Cks~l några gflllger, emedan vagnsaxbrue
h;ir ;tro för korta i förhållancle till de h öga hjul, som
:l.nv;indas i Shansi. Yid framkomsten till Si nngan fanns
det en hel hop saker för mig att styra med. Dl. a.
måste jag uppvakta mandarinen, som infann sig P ~l sta
tionen, så snart han flit t höra om v~u· ankomst. Båck
d~ir och i Yamen \·ar han mycket förekommande , sände
oss M\·en en finare festm ftltid. Di\·erse sv1l. righe ter emellan
de troend e inbördes och mellan d em och hedningar mfls te
jag ;ifven göra mitt b~ista att reda ut. Pä flterresan från
en by, dUr jag \·arit i sådant ändamfIi, \·älte vag nen i en
utfijrsbacke, och, da mulan redan var skrumd af föregå
ende erfarenheter, kunde körkarlen ej hålla henne till
baka, utan hon skenade. Hjulen tappades, soltältet och
gardinerna söndersletos, och några af d c smärre tillbehören
förstördes, men, då ingen åkte och körkarlen sliippte sitt
tag, sfl blef ingen människa skadad. i\'Iulåsnan kom också
helskinnad undan och lat sig fasttagas nedanfö r backen.
Vagnens istfll1dsättande förhindrade emellertid min resa
hit elen dagen. Först på middagen kunde jag resa i dag,
delvis fördröjd af underhandlingar om byte af min häst
mot en annan, men det blef för stor skillnad, så att j~lg
ej hade råd till det. Vi kommo hit i skymningen, och
k'nappast någo n visste om, att jag var har, förrän \·i
kommo in i ett viirdshus he lt niira distrikt-yamen. J ag
iir här i afsikt att höra mig för angåe nde hus och ville
därför uppvakta hsien-mandarillen och meddela honom
min afsikt. Som det var något sent i afton, beslöt jag
\·iinta tills i morgon, men sande Kung med mitt visitkort
flir att fråga, om det var liimpligt att ta ga emot. SEL
snart han fick veta, att jag var här, sade han till om (~ n
fest, men då Kung afböjde det, emedan vi redan iitit,
befallde han fram sin biirstol för att aflägga \·isit. Jag
hann just göra mig i ordning, innan han kom, och vi
språkade en liten st lind, bl. a. om att jag skulle kom ma
hit, men angåend e hu." far jag väl tala i morgon, om
\·i lef\·<l.
Den 8 april.
Jag uppvaktade flera mandariner i Honan fu och
behandlades mycket \·iil af dem alla. Prefekten frågade,
om jag ej skulle vilja förestå en utländsk skola, som han
ilmnade inrätta, eller, då jag atböjde detta, om jag skulle
kunna skafta en annan lärare. Jag lofvade göra mitt
biista. Distriktsmagistraten kunde ej fönnas att afstil från
att bjuda oss på mat ur sitt eget kök hela tiden, och
kom ånyo till värdshuset i går morse, innan jag reste,
för att samtala om den proklamation, jag begärt . Det
beslö ts, att han och prefekten skulle begiira ett edikt
fr~!ll departementet för utländska ärenden i provinsens
hufvudstad för att sälunda kunna ge mera eftertryck fl t
sin egen proklamation. 1:i underhandlade om ett hus,
som var tämligen lämpligt, men ela grannarne satte sig
emot att ha oss diir, vågade ägaren ej låta oss hyra det,
fastan han sjä lf var mycket \·illig. Vi beslöto därför att
v;inta, tills proklamationen kommit ut för att ha nägot

att stcjdja oss på .
T morse Umnade jag Sin ngan och
Gustaf ,\dolL Han ar nu installerad dar och börjar !ara
kUnna folket. Det iir ett hårdt falt, och folket iir siir
deles begifvet pil att baktala }l\·aranc!ra och för iifrigt
splittra sig i partier. I-IelTen gifve \·iilsignelse at det ar
bete, som utförts och kommer att utföras!
Vi ha blifvit fördröjda af regn i en liten by blott
50 Ii frflll Sinnga n, m en jag hoppas, det klarnar upp till,
i morgon. Herren har be\·arat mig \·id god h;i!sa allt
hittills och uppehiillit mina krafter. Jag h oppas nu un
der nägra clag~ll" ffL vara till hjäl l) för briiclerna i Yung
ning. ll\·ilka samlas om söndag.
D en 17 april.
Vi hade ett goelt mc',te i Lung-po med Yung-ning
församlingen. Det fanns visserligen en del tvistefrijn, men
det ser ut, som om Flerren fått borttaga dem , och \·i
kunde med, glädje begå Herrens nattvard tillsammans,
innan vi skildes. Fyra ~sökare", hvaraf b·å \·oro af mig
kända pfl förhand, rekommenderades att vid niista half
Elrsmöte förh öras för erhfdlancle af dopet. Herren hjälpe
dem att lcfva i gemenskap med sin Gud och förkofra sig
F ö re och efter mötet besökte jag en
i hans kunskap. del af de kristnas hem pa vägen till staden Yung-n ing
och rönte mycket hjärtligt mo ttagande. I staden upp
vaktacle jag distriktmandarinen efter alt hafva afböjt hög
tidligt mottagande och talade med ho nom om biista
sättet att förek omma svårigheter viel hnancle af hus. Kort
efter min i'tterkomst till platsen, där jag bodde, återgiil
clade han besöket, och i skymningen gick en utropare
med en »go ng » genom stade ns 4 hufvudgator och för
kUl1l1acle mandarinens befallning', att ingen finge öppe t
eller i hemlighet motarbeta oss vid anskaffill1de af lägen
het, ej heller utbreda lösa rykten om oss bland folket,
ty \·i voro goda OeJl förmanade att göra goelt. - ::.rågot
hus blef emellertid ej denna gäng hyrd t, fa stän ett !amp
ligt, som vi kanske i en snar framtid kunna ffi, var i
fråga.
I g~lr reste jag cliirifrån och stannade öfver
natten i en liten by, e1ilr \·i ej vägade gå till s[ings, eme
clan röfvare sa,des vara i rörelse i närheten. Intet ondt
hände oss dock, men, dä vi ko mmo till denna plats, 20
Ii cliirifrån, h örde vi, a tt i går cjf\·er ett dussin vagnar
röfvats, diiraf tva med en missionärs saker." Vagnarna
voro i v[irdshuset, och jag har sändt bud till manclarinen
om saken samt vantar här för att se utgangen, emedan
iigaren rest förut en annan viig.
Yin-ch'eng den
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april.

Efter att halva lämnat ofvan omskrifna röfveri i
mandarinens h~inder res te jag efter herrskapet Trticlinger
och hann de m följande dag, Yi reste sedan i Sä ll skap
öfver Gula floden, blef\·o hindrade 2 dagar, 60 Ii hiiri
fran, genom regn och kommo först i dag hit.
Hi·irmecl farval ~ Herren. vare med dig och öfriga
medarbetare!
Din i Herren tillgifne

Carl BIolII.
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Shangha i den 15 maj
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KUre brod er i

" Jrill lIåd är dl::;" IIOg,

~J' miu kmft jttl/koJJIi/as

S L A iV D,
\'Hnnerna a tt ifrigt bedja för mis,io nen. Mfltte denna
\":idjan bil ra my cken frukt i nordens Under' . ker d etta,
skall missi o nsintre~s et i sanning tillvaxa och mycket g0 ra ~
fiir att de miilion er, som n l\ sitta i mörk er och di"iden,;
,kl\g ~ a, sko la upplysas a f Guds Ijm och kla rhet.

s7!a/{he!, »

Ut par rader maste jag s:inda, innan vi I:imna Shang
Ini, De andra syskonen hafva ju skrifvit om vftr resa,
så det bmnar jag, D en 5 maj a nkOnll1lO vi bit efter en
i all o lycklig resa, I afton Wnma \"id Sbangh a i och fara
öf\'er Tientsin till Shansi, I Herrens namn och för hans
skull gå vi ås tad, Hans kraft ar mäktig i de svaga. Ett
varmt tack för all vänlighet uncler vistelsen h emma! Herren
löne de kara vännerna hemma för allt, hvad cle göra
för oss "
Oroligheterna i Cb'i-li fortfara, men guvern ören gör
allt för att stäfja d em. Vi hafva gj ort vara framstallnin
gar till de ledande har, huruvida det ej vore bättre att
resa den andra \'ägen, men de råda oss bestämdt a tt
resa öfver Tientsin och tro ej, att det är förenaclt med
någon fara,
Vi hafva ej haft nftgra bref fran syskonen i norr,
sedan vi kommo, m er än vid framkomsten, då bre f var
oss till mötes, Tsui-s'i, en ma n som ti ~lnat hos Folkes,
var ~and af Stftlhammar oss till mö tes ; h an hade bref
med sig,
"Af Herren ledes den mans steg, ll\'ilkens vag Ur
honom kär. » Systrarna Harms och Bengtson \'l)[0 oss till
mötes har i Shanghai, Del \'ar mycket kärt att tr:i fhl
dem, Broder Deinh oCi ko m i mftnclags,
Hinner ej mer. Det ringer till kvällsmat, ch sedan
skola vi bcgifva oss i v;ig, Innerliga h alsningar,
" Han ar var friel. "
I Jesus tillgiflla
Amta

JallSiJlI,

SjeHe nordiska missionsmötet
hölls i Kristiania d en 19-22 sistlidne juni, Mötet \'ar
besökt af cirka 200 svonska, 70 danska, 20 finska och
De lan1l1ade redogörelserna f,jr
.'joo norske deltagare,
de nordisk· llltherska missionssHllskapens I'erksamhet sedan
1897 erbjödo miss ionens vUnner mycken anlecl11illg till
glUdje och tacksagclse för framgflng i arbetet. Största
intresset knöt sig till berUtteisen om norska missionssall
skapets arbete på Madagaskar, d Hr en omfattande \'ackelse
pagått med en underbar kraft,
Under femårsperi oden
had e döpts icke mindre ~in 3°, 000 hedningar. Inalles
har den norska missionen pa }bdagaskar .5 5,000 kristna.
Mellan 16- och 1700 infödde lärare Hro med i arbetet.
En vidtomfattande skoh'erksamhet bedrifves, Skolbarnens
antal är 4 0 ,000, Sällskapets inkomster uppgingo till nära
3 millioner honor under de .5 a ren. Det har 59 manliga
missionarer, af hvilka 17 ;iro stationerade i I.ulu och de
ij friga på Madagaskar.
Diskussionen öfver d e uppsatta missiollss pörsmfl!en
var bftd e liflig och !arorik. Sar kilclt gl~idjande var elen
I'arma vilcljan, In"ilken gfll1g ofter annan gj ordes till mission :;

SJenska fv1issionssällskap.
E-Z1{11Jge!iska Fostel'laJliis·Stljtclsen har i dessa dagar
lltsiinrlt sin 46: e ~lrsrerlogörelse och SI"ensb }{ission;:;·
fö rbllndet sin 24:'::, ur l)~da dessa m& hiir Un1I1as n&gra
utdrag,

E'iJlwgelislul Fosterlands·Stiftelsens
lItlä1ldska mission.
r, lJ1issi01/e1/. på. rle! Ost·Ajrikamka 11It'ssiomfältet,
U nder det Hydda verks:\lllhetsJret har missionsarbetet i
Ostafrika, om man ffilmer Ki,maYli, kunnat fort g:1 utan
::ttt störas af politiska förv ecklingar.
H vad hälsoriJlst:\ndet hland arbetarne angå r, har det
siirskilclt I"arit i Kllnama och KismaYll , som klimatet gjort
sitt menliga intlytancle gällande, Sit nödgades missi ons
pastor 1'h, Engclahl i början af året liimna KismaYll pii
grund af ohiiba, och eld en I"istelse i Ab e,'siniens hög land
icke medförde Yiin tacl förbiittring , åten"ände han i början
af innevarande å r till hemlandet, Mission spastor A",
S\"ensson och fru Regina G ermei hat\'a ock förnämligast
rd grund a f ohiilsa sistlidet ii r nöd g ats före taga en hem
resa. En sm:irb am förlu st har mi ss ionen i Kunama gj o rt,
d ~l Herren den 2l: febr" innel"::trancle år till sig hemkallat
fru L\'dia .'\n clersson, född ThorselI.
Såsom nya arbetare hafl"a utsändts mission spastor
"Aug . Dahibätk och tirarinnan Anna S\"ensson, den förre
för Kunamamission en, den senare såsom hitdclande Lira·
rinna yicl flickb::trnhemmet i Bellesa,
I Abessillien och inom Tigr/området har verksam
heten fortgått so m föntt med e,'angelisation och försam
lings" !hd , öf\'ersättningsarbete, skri ftspri d n ing och under
visning i sk olor och b arnhem för gossar och fli ckor samt
liikaremission "
För Gallamissiollw har det s~irs kildt i Kisl11ayu,
sedan det s, k, kriget upphört, blifvit en li ten ljusning,
Kll1IamalllissiOJlCJl befinner sig ännu uti sitt begyn·
nelsestacliul11, Trots sjukdom och lidande harl"a dock
missionärerna r)"ckt sin up pg ift närmare"
På det ostafrikansk:t missio nsfiiltet har E\angelisb
F osterlanrls·Stifrelsen i nalles 3 j sl"en ska missi on sa rhetare,
I <) män, af dem q
ordineracle, och 16 b"innor, af dem
I r gifta, samt 33 infödda , af dem 4 ordin erade och 2
kvinnor, 566 församlingsmed lemmar, af dem 232 natt
,"arclsberilttigacle, 15 skolor med 385 Urj ungar. l ; nder
å ret iiro 46 d ö pta och 27 upptagna genom konfirlll:tti on
samt 7 döda,

"
il1issiollell i Illdien, E\"angelisb , Foste rlallllsStiftelsens andra mi"sionsfält iir bland go mler och hinduer
i 3:e af Inelien s centralprovimer : Saga!', BetItt Oc/l C/111I((
-waJ'a.

Den

truktan~l"iirdit

hungersnöd , som uncler

~r
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hemsökte cn stor del ~f Indien, har naturli ge n sträckt
sin~ \'erkning::tr ;1fven in på ~lr H)O J. S~irskil dt p3 viSS~l
~f stationerna har det cliirför varit e n mycket stor hjälp,
att det ännu fann,<; ll ilgot kvar af de nödhj älps meclel, so m
genom l11issi o n sl'~i Enemas öfl'erflödande kärlek sil rikligen
ställdes till missio närern as förfogande under nödåre t.
,\f sto r lJet:'delse för arbetet i sin helhet är seminariet
för utbilcbndc af skoIUrare och e\':lngeli~ter. -"[iss ions
konferen sens orclför:lnde, pastor A. G, D~niei sso n, har
1';Hit dess föreståndare. Semin~riet är förb gd t till C hind
\\":l r<1. Vid ,hets slu t I'oro i k:lteketklassen se,; elel-e r.
.\rhetet inom semin~riets båd~ klasser har utan afhrott
fo rtg3tt i samma :ill1nen S0111 uncler iörcgående il r.
Eleverna harI-a ej haft tid för sil m ycket en,ngclisarions
arlJete, som de fingo gör~ undcr hungersn öde n, Dock
b~fl' a de gjort n !\got, såsom att, utdela ::?, S00 skrifter och
tU samtala med ue mottagande. I-har~nnan fredag hafl'a
elcve rna tun'i, pre(likat i kyrkan,
ender å ret har e n kristlig J"ngliugaförening bildats
i ChiI1lhl"a.ra, hvilken kommer tillsammans h'-arje lörcbgs
k v~ill.
Den räknar f.. n, 2 2 m ed l e m111~r. -"'Wtena h:lfv~
nu hörjat håilas i seminariets sal. Vid dessa möten g ifl-es
ills k illigt till uppbyggelse, srlsom bön , l:lsning af Gud s
ord och d ng. En lämplig se min:lrieb:-ggnad med ;incla
måJsenliga bostäder för liirare och eleler har uppförts.
Hvacl arbctarnes hälsotill st~ind ang,lr, har det lämnat
mycke t ö frigt att önsb. Det I-,H icke hell er annat :ltt
vänt:l efter det ansträngande arbete, de h:lft att utföra
undcr n ödåret. Pil g rlind :lf hälsosLiI haha ock inne
lar:lnde ,\r mi.-sionärerna L, E. Karl;; so n och J. Ruthqvist
med familjer, ze nan~lllissioniir en fr. 1.ydia Sylwan och
lii r:lrinllall I'id bamhemmet i Sag:lr, fr. H:lnna Samuelsson,
nö dgats företaga h em res~. Andra .såsom t. e,;. ze nana
missioniircn fr. Ragnhild Persson och fru Ingegä rd Franzen
h:lfl':l \'arit alll':lrsa mt sjuka,
.\f de iörtlt i hembndet I-arancle missioniirerna 3ter
',iinde pasto r M. Rensaa med fru och zenanamissioniiren
fr. Vil'iRinm<ln sistlidne höst till missionsf:iltet. S,isom
nya aru et:lre utsä ndes samtidigt ingeniör Josef Ekstrancl
och pr:lk tiske :lrb era ren Alfred Johansson sa mt zen:lna
missionärcrna Elisabe th I'on \\-olck e r, .\nna Hjenberg,
Lydia Sandberg, Hanna Joh:lnsson och Lina Bergström.
rå det indiska missionsfiiltet har E\'ange liska Foster
lands-Stiftelsen f. n . 43 ;;vcn ska :lrbetare, I l) miin, af dem
I S ordinebde, och 24 b'innor, af dem 13 gifta S:lmt 38
infödda m edhjälpare, 24 män och 14 hinnor, 948 för
samlingsmec\lemm:lr, af dem 272 nattv:lrdsberiittigacle ,
r I skolor med 300 goss:lr och 2 r 8 fhckor , su mma 5 l R
s~mt rS 9 söndagss ko lba rn,
U uder å re t hafv:l 98 llpp
tagns genom dop , -J. ge n om konfirmation, I l hafva
uteslutits och 13 afliclit.
Sti ftelsen har under året Iraft en inkomst till ln
bndska missionen på kr. 67:4 98: rK och till utl ä ndska
mission,afclelningen pil kr. 379,927: l I ellcr tillsamlll:ln
kr. 447,425: 2 9 .

S'(Je,ltslw, missioltsfiirbllltdet
har Iledrifyit I'erks:lmhet p å samIlla fiilt som under före
g{l.enc!e å r,
Mcd I'ä lsigne lse h~r Herren krönt arlJctcl p[t dcn
yttre missiollells fiilt. I KOllg(l har Kil/go)'!' statio n flrdig
byggts och \crksamh ete n rUr kommit i full gång. Med
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denna st:ltion har förUllndet såle des 7 hllfl"l ldst ~tiol1 e r,
Utstationerna äro 68. Vid 1901 :h s slut arbetade p~l
detta missionsfält 15 missionsarbetare och 15 mi ssio ns
kvinnor. Dessutom iinnes där en e\'~1l1gelistkår af So
infödda tro encle män,
Ehuru uuder :lret rätt många
församlingsmedlemmar b lifl'it uteslutna, har dock antalet
iörs:lmlingsmedleml11ar ökats med l J 5, s,'t :lit antalet n u
är 1,7 7i. I 70 s kolor U ll( len'isas ej mindre :in 2, S 7 I
m~in, kl-in nor och barn,
Ut:ln lI'ifl'el skall Herren af
den sådd , 50111 (Lir uts!ls, Lita oss fl se en härli g skörd.
Ett "ikrigt arbete har missionär Lama11 , biträde! at
e,'angelisten Dal'id lIIalangiclila, fullb ordat under sin
I-istclse i hembudet, i det att han fullbordat öfl-ers~ilt
ningen af g,lmla testamentcts skrifter sam t reviderat nya
t stamente ls skrifter och psaltaren,
Förbundet ho rpas,
att Brittiska-l!tländska bibelsällskapet skall ombesörja
tryckningen hilraf. Hiirmed är el[l ett af det betydelse
fullaste arbete fö r nedrc Kongos evangelisering afslutad t.
Gnd aLlena skall h:lfva äran härför!
En stor förlust har SI-enska missio nsförbundet,
mänskligt sed t, gjort genom missioniir jöns Larssons
bortgång från :lrbets fältet. Han var en plikttrogen och
för Herrens s:l k \':lrmt nitälskande broder. En lucka. i
arbet:lrn~s led i Kon go har r1ärig enom uppstått, som ej
iiI' så lätt att fylla .
På förbundets andra sto ra mission;;fält i östm Kina
har missionsarbetet :'tter kommit i full gång e fter det
hemsk:l upproret, som gjorde ett afilräck i I-erksam heten.
Men det ilr ej nog därmed, :ltt arbetet :'1.nyo kunn:\t
upptagas på de gamla stationerna, utan nY:l dörrar hafl-a
öppn:lts, och det synes, som om en ny dag skulle in
bryta för det sönderslitna I'äldiga riket, -"lissionärerna
hafva begärt att få begagn:l sig af dcssa lyckliga för
h8.llanden och rycb in på nya pbtser för :ltt uppt:lga
nya verksamhetsfält,
För den skull hafva cle begärt
penningemedel för uppbygga nde :lf nya stationer.
Förbundet har i Kin:l 4 hufnrds ta tioner: \\'u chaI13
(föreståndare J. Sköld), Sh~si ( förestilndare F, _\. Wenn
borg), 1cha11g ( föres til ndare K. \\' . Engdahl ) och Sungjlu
(fö rest fll1darc S- Tånnhist),
I TVllchallg har församlingen uncler å ret ökats med
46 äldre och 3 ba rn, Tdl af mecllemmarn:l h:lfY:l dö tt
under året, och tl'å hafl'a nöd g:lts uteslutas. Förs:lm
lin ge ns medlemsantal l-ar I'i d Il rcts slut I 10 p erso ner,
fönItom de döpta ba rnen. Däri är o då också de med
lemmar inberäknade, som döpts pi bist:ltionerna. \ -issa
tider under arbetsåret har liflig heten varit rätt stor blancl
de troende, mcn t rögllct och slapphet har äfven förc
kommit.
I Sllasi börjades u nder hös te n en clopskob, 30m på
gick till jul. I d enna unclelTisades fem manlig~ jl e r~oller,
och dessl1tom unden'isades silrskildt kolportören Shis
hustru. Hon jämte fyra af de 1l1:lnl.iga dopbndiclaterna
bJefl-o döpta på juldagen , Herren I-älsig ne och be\-are
dess:l nydö pt:l, a tt de en gå ng ma fii komma till hans
himmel. Den, som ej blef döpt, jämte en annan fortfar
att mottaga undervisn ing för dopet.
Ichang, Missionär Engdahl har fått clöp~ 10 l
Tangyang och 2 I :il clre och 2 barn i Hoyong. Dessa
I'oro af el' angcli stcrna och församlingen rekommenderade
till dopet s Illo ttag:l1\clc, I I c hang döptes söndagen cftcr
jul 3 män och 4 kvinnor samt 2 [Jarn, iiIIhörande kristna
för;ildrar. De linder året döpt~ äro alltså 38 äldre och 4
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barn. Forsamiingen räknade \'id årets slut i 2 medlem
mar, de dop ta barnen ej inberäknade.
I SltllKPtt har af missioni"ir S. Tånnq\'ist under ,het
en liten forsamling grundlagts. Den best1ir af tre per
soner, hvilka doptes där forra hosten. Den ene är en
gammal man, som alltsedan verksamhetens borjan varit
viinligt stämd. De lvå äro yngre män, h\"ilb synas vara
mycket ordentliga och sansade. .vIåtte Gud rikligen \"iil
signa denna fOrstlingsfrukt I »Vån hopp är att snart Ll
dopa flera, ty \·i haf\'a icke så iå aJh'arJiga sobre',
skrif\'er bro T 2innqvist. Ja, miltte de troendes hop snart
förokas med mLll1ga varma och nitiska själar till gbdje
fOr missionens vänner och till iira fOr Gud ~
Forbundets inkomster har under året uppgillr till
kr. 264,300: 33 och utgifterna till kr, 269,972: 84.

farliga böner.
~ Jag skulle önska, att ni \'ille an vända en kl'arts
timme alla dagar att bedja fUr hednamissionen», "ade en
pastor till några unga man i församlingen; »men sen till ,
huru I bedjen, ty jag sager eder förut. att det kan kom
ma alt kosta er ganska myckeb,
~ Kosta oss ganska mycket l ) utropade de unge män
nen m ed förvfll1ing.
oJ~D, fortfor läraren, »när Carey började bedj« fUr
v~irlclens omvandelse, kost ade det honom icke så litet.
Han måste gifva ut sig i arbetet,
Och det kostade
ganska mycket afven fUr dem, som bädo med honom,
Brainerd bad för indianernas omvändelse, och efter några
ars troget arbete kostade det honom hans lif. Tva stu
denter i Nloodys sommarskola, borjade bedja Gud, sädens
Herre, att sända flere arbetare i sin skörd. Och se, dd
skall kosta Amerik~L manga tusen unga man och kvinnor,
hvilka såsom svar denna stund göra sig redo att ut
ga på skördefältet. Varen vissa, att det ar farligt att af
hela hjärtat bedja fLir euds \'erk pa jorden. Ty I sko
len snart finna, att man icke kan bedja och undanhälla
sin personliga med verkan, sitt arbete, eller bedja och
undanhålla sina penningar. Ja, att I m.åsten gifva eder
helt ät denna sak mecl lif och allt, nar Gud begynner
höra edra bönen.

David Zeisbtrger var en af Brödraförsamlingens mera
framstflencle missionarer bland indianerna i :\"ordamerika,
'Efter 67 fus outtröttligt arbete i missionens tj:inst v2ln
tade han lugn t på Herrens stund, »Blott en sak gLir
mig ~innu orolig;" sade han, »det ar indianernas nu
varande tillstånd,») Dessa ord spredo sig snabbt från hydda
till hydda, och snart samlade sig alla till sin miistare
med den b(jnen: »Fader, förlflt oss all t, hvarig'enom vi
vållat dig sorg, Vi vilja skänka Frälsaren våra hjärtan
och lefva i denna viirlden uteslutande för hon om", Då
reste sig Zeisberger frim sitt sjukläger och v~ilsignadc dem
innerligt. ) Friilsaren är nara: snart skall han komma
och hamla mig till sig», voro han~ sista ord, som kunde
fullt uppfattas,
Sörjande stannad e indianerna kvar vid
hallS sjukb;iclcl och sjöngo allt erneIlanät en psalmvers för
honum. Den 17 nov, 1808 afsomnade hall stilla, [lVar
vid alla d e tillstädesvarande under strida ta reströmmar
kn~iböj cl e och bfldo,
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Härligt att vara med.""')

inför en gcrnin ga rs tid sålder, icke såsom en mot
sä ttning till tron, men möjligen till en ensidig dog
matism, en tid sålder, då bergspredikans idea l och
problem sk ola komma att mera allvar1.igt sysselsätta
kyrkan än hitintills, och häröfver fröjdar jag mig.
Man har stundom härhemma en känsla af som om
kristendomen hölle p å att kvärvas af ord. Man har
därför en oförnuftig böjelse att tiga och bara gö ra
något, hjälpa o. s. v. Oförnuftig - säger jag - ty
man gör naturlig tvis nå got, äfven när man förkun
nar ordet.
De akademiske fri villige hafva en god plats i
de kristn as, ja, också i sina ännu oomvände kam
raters hjärtan. Studenterna borde sluta sig till Jesus
Kristus; de söka det höga, låt dem söka det högsta.
Det högsta menskliga är att blifva en kristen. De
skulle följa den kraft, som ä r den bästa.
Men det bästa med de frivillige är, att de hafva ·
en plats i J esu hjärta.
I fri villige, betjänen eder af alla medel till ut
veckling, men förs t och sist stån faste i tron och
g:tn så framflt unde r korsets ban er. Sägen till hed
ningarna, att Jesu s är verldens Frälsare!

En kristen gripes af en intensiv åtr;l att föra
andra till Kristus, att de måtte blif"'a delaktiga af
den lyck a och de n hjärtefrid, so m han själf äger.
Det k ommer öfver honom med sådan kraft, dtl han
t. ex. reser i en Jernvägskup c : Aro de medresande
lyckli g'a e ller olyckliga, och man måste hafva för
drag med honom, att han icke kan tiga.
P~l G olgataberget skall Herren borttaga den
slöja, som beslöjat alla folk, och d et täckelse, som
tackt alla hedningar. Döden skall uppsluk as och
tårarna torkas af. Det är hä rligt att vara med och
föra Golgatabudet ut bland hednin ga rna och reali
sera rikstanken. Låtom oss vara med! Kunna vi
icke sjLUfva gå ut, så Hitom oss sända de bäst ut
bildade och de mest bildade - Kristus väntar, att
också de bildad e skola stalla sig' under hans fana;
me n först och främst de fullt troende. Rationalis
men gifver dåliga prester men omöjliga missionärer.
Att sända ut någ on till hedningarna , hvilken för
nekar kri stendomens m ysterier, är lik a galet som
att taga en lam eller en kr y mpling med på en
pol a rexpedition. Kristendomen åt alla folk slag!
Ingen, som känner dess kraft, kan tvifla på att den
skall framträng'a till dem. H vael under om det
skedde reda n i denna generation! Störs ta möjliga
lycka för de flesta möjliga. Lätom oss realisera
detta genom att föra evangelium till dem och gifva
alla, så vidt det beror på oss, lika möjligh et till
Haj-el/ou (södra SHA NS I.)
frälsning.
- H vem är lyckligast, elen, som gifver, eller
Torsdagcn dCl! I :5(a maj I C) 02.
den, som får? Ett vanskligt spörsmål. N atu digt vis,
den, som gif\'er! Därför \'ar Jesus under allt sitt
Kara miss ionsl':lnner!
lidand e lik v~lI lyckligast på k orset. Hvem ä r lyck
lig'ast, hedni ngen, som omv~lndes, eller missionären:o
» Gi'm ut i hela z/är/den. » l11arr. 16: 15.
l\Ir Studd sade en gång: » J ag har nj l1tit lifv'ets alla
fröjder, men ingen kan jämföras med denna enda
Vftrens missionsmöten ara nu (jfver. Det har k:in(s
själs frälsning ». H a n hade nämlige n fått föra en af
sina närmaste vänner till Kristus. Tänk på evig som en oHncllig förman att ffl predika J eSllS K ristus och
heten - att f A mö ta någo n, som man fått föra till honom l;orsfäst i lokaler, ,:.ifl'erfulla af uppmii rksamt lyss 
Jesus. Och tänk på hedningarnas öde, om vi ej föra nande kineser, och veta, att de förstEt allt, hvad man
evangelium till dem. Björnson sade en gtlng: Om SUger.
S(indagen den r -1 :cle april och mandagen den 14:d e
I verkligen trodc1en, att e \'ig' salighet ell er osalighet
berodde på detta p ersonliga anammandet af tron, var mute h;ir för dislrikten Hai-chou, [J.siang och Lht
så skullen I drifvas såsom af en eld för att fa alla cltht; den 20:d e och 2 I :sta för distriktet P '/t'C!lOlt i sta
till Kristus. Björnson sade ej detta af lfver för den med delta namn och den :2 i:de och 28:de april
kristendomen, men d et gaf mig en myck et sta rk i kld-ti.
- Från sistn~imcla plats aterkom jao- hit i tisdao's
impuls i den riktningen att få själar fräl sta. Jag
har hört präster och delvis äfve n lekmän, och jag e. m, ,\ntalet af narvarancIc (roende och tntresserade ~
har förundrat mig öfver att de slagit sig så till ro öfriga åhörare ick e inberäknade - uppgick här i Hai
i detta afseende. Del vis har jag äfven gjort det chou till 70, i P' u-chon till omkr. 100 och i lVki- ti till
sjtilf. Lätom oss därför skynda. Jesus 'vill det. .30 personer. Som detta var första gå ngen vi i dessa
En ilmarsch för världens frälsning - vore det väl distrikt tillämpade själfunderhållande pri nciper vid stor
mötet, \'01'0 deltagarna ej så mänga som vanligt men, såsom
för mycket.
I akademiske frivillige, I viljen sätta in någo t vi hoppas, drifna af battre be\'ekelsegrundcr. Icke mindre
för Herrens sa k. Det är detta, som drag er mitt :in 24 tal (= 62 kr.) hade sam manskjutits till utgif
hjärta till Eder. Den kristna kyrkan står helt viss terna [.jr mötet i Hai-chou. Dessutom har f,jrsamlino'en
har antecknat sig för 30 tUl till c1 et blifvande ilöstm0tet
i
oktober och p'u· chml flirsamlingen för .3 8 tal elle r
*) er nl fiir ed r:lg :tf o'ngncp rc,l J J:tl.l<:en \'id de l okad e·
omkring 100 kr.
Ini sl':1 111 iss iollsmt.Jtct i I~ri s l iania dCLl 23-24 juni detta :lr.
I dessa bäda stora distrikt finnas

S 1 N / J.1I S L A iV D.
elldast tz"iill1tC af utliindsb. missionsmedel aflönacle eva n
gelister. :\ll ö frig verksamhet, t. ex. predikande, tillsyn
öf\'er de nykristna, uppklistrande af traktater m. m., utfC>ra
de troend e sjiilfl·a. Jag söker sUindigt h511a framför d em
Kya tes tamentets själfuoclerhftllande förebild. Vallnerna
i P'u-clwu h oppas o m l1§gra ilr själ f\'a kunna köpa
ett styde jord och bygga sitt eget kapell samt af!ön<l
egna e\·angelister. Försa/lilillgm skal! /te/ler a/dr(f{ förr
klt1l11a smult titl}((ldas oc!t ti//l/äxa i illre oc!t yttre styrka.
Från Fu-ch o u rest e jag söder om de sto ra ber
gen till il/el-ti. R e dan e fter 3 Ii:s marsch ( 15 kilom eter)
erhäller landskapet en ansenlig höjd 0f\'er sUtten, och
m o t syd\'äsl ser man i fjärran den gula fl od en lik en
silf\'erorm slingra fram flirbi staden och fäst ningen Ttmg
k/mil, cWr vara tre provinser slUta til lsa mlllan . Inall es
besöktes ett ti otal byar, oc h Ijuflig v~1.r samvaron med
vissa af de troende, h os hvilka Jesus fätt makt i I!jiirta
oc h lif. D e nna di r ha \'i haft sorgen behöfv a utesluta
fyra pers ner ur P'u- eho u-församlingen.
Frän dessa nejder fortsa tte jag Lirde n mo t ös ter.
I byn Ku-li fic k jag en nitisk kris ten bo nde, vid namn
Cltllng, till \·ägvisare. rå e. m . andra d age n af \'år nird
började det Iiinge efterWngtade regnet falla som svar
pfr vära buner und e r mutet, och under hällregn mastc vi
fo rtSätta marschen till mörkrets inbrott. Fle ra djupa dal
Sänkningar lDed bac kar af den slipprigaste lera försl'ftracle
betydligt framåtskridandet. Vi kunde nu ej Wngre tura
om alt rida; asnan kunde knappast :; tfl pa bene n m ed
va ra baddpfr~ar på ryggen. Sanningen att siiga, gj u rd e
både hon och vi flera kullerbyttor i de branta backarna.
GenOl1lvfrUl och n ersm o rda frElll - hjässan till fotabjället
måst e \·i till s lut själfva bära b:lclclpåsarna uppför t\'anne
svfl ra branter, dar vår t sniilla riddjur nätt och jämt kunde
drifvas fram med tOID sadel. J ag har kna p past varit ute
101' maken i Kina. H vad so m upp ehlill vårt mod , var
vissheten om alt vi gjord e Guds vilja uc h ta cksamheten
till Herren fUr det härliga reg n, som föll. En liten sång:
».Ie-slt ting-o ». »Han leder mig, hvad himmelsk tröst »,
fr öj dade d.ra ~innen under vägen.
I en by, där vi hvilade några ra minuter, ta lade jag
till e n man oc h sade: ;;Böra vi ej vara tacksa mma m o t
hirnll1elen~ Gud, som sander ett sflclan t valsignadt regn )"
Han sva rad e i föraktfull to n halft p11 ha n: »Vi bry oss
icke om nflgon himlllelens Gud uta n li ta pEl templens
lergudar. » Som lIlin tro hade blifvit ganska pröfvad förut
under dagen, ty cktes liilamodet nu alldeles uttömdt. Fre
steben att med några haft uttryck kvasa tiH d en upp
ro riske otros hjälten \'ar stark, me n Herrens Ande segrade
och gaf nfld att i Vänlighet h ålla ett litet förm a ningstal i
stället, lll'ilket arv en sy n tes göra in tn' ck p fl mannen, så
att han ätertog : »Vi landtmiin aro ju s5. o kunniga oc h
förstit sä Litet. » H e rre, friLls hans odödliga sjal ! Dyre
Fr:ilsare, gif oss my cket af elen heliga karl ekens e ld i våra
hjartan, IlVi/km ej strömma!' l(Unna fördranka !
S trax före mö rkrets inbro tt ankomma vi till IJyn
Pell-c!m (cypressbyn), där vi rö nte e tt hjä rtligt m ottagande
af de tro ende och Engo umbyte af torra vadderade l;la
der.
R~itt må ng,t voro samlacle vid aftonbönen.
Dc
kristna ha har upprattat en gosskula 12 b rjungar.
Följande dag utsäg jag tren ne grollo r för min familj o ch
mig till so mmarbos tad. D e troe nd es hu.,trur oc h c!,jtt rar
äro nämlige n i stort bellUf af lind e n 'isn ing - i l"u-cho u
församlingen tilllles all nu ingen kv i nn~l' N yssnamnda by
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iiI' belagen t vfl däg~resor mo t sydväst fr{lO I-fa i- cho u bo rto m
d e hliga berge n. T~ ecljen, att \'fl r vistelse dar, vill G ud ,
fr 5n juni till septembe r mfl bli krö nt mecl my cken väls igne lse
-frä n Herren! Efter en n atts hvila var jag file r på vag,
nli m ed tv~lnn e fö ljes!agare. B rode r Ilt-Sillg-ua7lg, ele n
e ne a f dem, sl;ulle hialpa till med pred ikan i Mei-ti. P~l
afton en sa mma dag anko mmo vi till staclen Rlti-ckmg.
Sedan vi ta git in på va rd shuset, s ~inde jag mitt \'isitk o rt
till Y a lOen uc h begarde företrade hos den n)' utniimnd e
clis trik tsmand,lrinen Hsiao, 35 fl r ga mm ~J1, fr J n pro vinse n
Ngan-huei. Han siinde en betjant och flera bärare till
värdshlI set med halsning, att jag ov illko rligen skulle I;o mma
oc h bo i Yamen öfver natten sa mt ä ta l1lidd~l g tills a mmans
m ed h on om. Sagclt oe h gjo rdt, vi packade in vfl ra siing 
klader och Wljde med. Var \'ärd visage oss stor \"illvilja.
Middagen var utsökt och gäst rumm en priik.tiga, oc h hvad
ballre \'ar, jag fi ck tillfälle att under samlalets gäng fram
h ii iia kristend o mens vtilsignelser. Han lofva de uck att i
likhet med m3.nclarinerna i P'u-cho u, Lin-chin Ill. fl. pl,lt
ser utfarda fullmakt för de kris tna att uppklistra tra kt,lt er
i byarna. Pa så sätt blifva byarnas hufvudllliin frlagda
a tt tillse, att (raktaterna ej nedrifvas, hvilk c t uncler d e
sista ma naderna ske tt i stor ska la.
Följande mo rgon, sedan »tien-sin», k nfe\;t, int~lgits ,
sade jag farväl oc h fortsatte de aterst:le nde -1 0 lien (20
I;ilo m.) till Mei-ti. Afven nu regnade det. J '{l eftermid
dagen konullo vi fram oc h välkomnades a f bröderna .1':110
RIt-liu och Lo CltiJl-c!Laug. K ilgra a f m ö tesd eltagarn e
had e redan anbnclt, och de ö friga ank u mmo pa afton e n.
Efter kvällsmaten höll jag v:ilkomsttal. P å sö ndagen hade
vi fyra möten, ledda a f o lika talare. Kl. _! e. m. firades
H e rrens natt\·a rd. Nas ta dag hade \'i uto m andra mö
ten äfl'e n försa mlingsmöte oc h efter d ess slut predikan
Mver: " Det Kristliga gifvandet ». De närvarande ~In
teck nade sig- sedan för 1-1- tal att användas för lllis
sionslllötet i höst. P il kI'allen iJ lef det »syndabebilllle lse
och vittnesbörclsmöte;, . Det talades o ck ·fr om bflcle sy nd
och nitd . Både underliga oc h intressa nta sake r kommo i
dagen. Kiinner, att jag ej bör sluta d e tta bref utan att
läta mission ens v:inner veta ntlgot om syster F . Hallin s
f. d. eva nge list, Lil/.-ts'uen-rm. Detta pa det a.tt I m ~i n
my cke t bedja för h o nom. Gnder flera 51' har han, så
ddt vi kunnat flirst:l, troget tjänat Herre n för~ t i (:in
ch'e ng och sedan i Mei-ti. Furra SO IllIll~lre n und er nö cl
hjiilps utdelnin ge n föll han i girighetens sIlara och för
snillade omkring 80 tal gelwm att förfal ska omhander
tagna r;lI; en skaper. Denna summa har han do ck nu a ter
betalt. Efter samrtlcl missionärerna emellan ha vi sett oss
nöd 5akade alt tills\'idare s kilj a ho no m från s in el'angeJist
befattning. A fve n andra syndafall af liknande natur ha
egt rum.
citlao och t /eli i I-sh'i h a Mven mfrs t skiljas.
Li i C ha o-i-c hen uch lao i Lin- 'hin ha strafbts pfl an
nat satt. 0 , hurll djupt ro tad iiI' ej kine::;ernas huf\'llcl
synd usannheten. Becijen mycket fU r dessa, a tt de
ma k<2 l!llllil till sann finger o ch bli upprattade ! -
A rets predikotllrer i dessa di strikt :iro so m fölier: fö rsta
söndagen i lll'arje kin esisk må nad beSl)ka vi Li1l-~·!ti1t (_! sv,
mil aWigse t) för att undcl'I'isa de troe nde uc h m ed dem
fira H e rre ns nattl·arc1. :\nclra sö nd agen besökes JJ'/t-c!U!/I
(u S I'. mil aflägse.t) för sa mlll~l :indam51, och på tr edie
su ndagen {/ -slang ( 2 Sv. mil al'lagsel ). l',i den ~IOl ,l vfl'r
marknad en ;[Illn,l vi :ifl'e n slfl ujljl \':ut tiltt, f<cm llIan h ug t,
oc h ltuppas o m nagra dagar fcl pred ika liket:; urd un der
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dess sida dukar. Herren har hurt min,l blJner fUr pro
"insen HONA)l'. Br. G. A. Stål hammar har öfvertagit
stationen Sin-an och är redan ditflyttad. Br. C. Blom
har utsett hus i Honan-ju. Han reste härigenom för
n{lgra dagar sedan på v~ig till T'Ollg-dlOlt för alt hjälpa
systrarna under missionsmötet. Bis/ån oss med edra för
böner i detta viktiga arbete!
l\Iin kära hustru och vår lille Karl äro vid god
hiiba oeh sända hj;irtliga hälsningar. Om någon undrar,
hvarfö r jag hittills skrifvit så sällan, så finnes svar härpa
i 2 Kor. I I l;ap. 28 v
Allas eder ringe rnedtjänare

C. Hetlrik Tj"äder.

*
Chao-i-ehen den 23 april 1902.
Käre Broder i Herren I
»Delll SOIll med .'org hafva varit skilde från hög
tiderna skall jag församla.)) Zef. 3: 18.

ett par kineser, jag och Karl
~iro just på
Vi v;ig hem trån missionsmutet i I"ll-cheo. Henrik tog en
annan v~ig (ifver bergen för alt utse lämpliga grottor å t
oss till sommarbostad. Om lördag hoppas han, v. G.,
intraffa i Mei-ti för att leda missions mötet dilr föl
jande söndag och måndag.
.
Väderl eken har denna vår varit mycket ombytlig och
följaktligen minclre hälsosam. Den ena dagen ha vi haft
ända till
25 gr. i skuggan och den andra så kallt,
alt man måste kUcla sig i stoppade kl~ider. I går j', dde
en orkanlik storm med kukl, som tvingade uss alt suka
logis efter alt ha rest en och en half sv. mil. Dfl vi
\'aknade i morse, hällregnad e det, och vägarne voro så
g'odt som ofarbara, sades det. Vi stanna alltså på v;irds 
huset har i dag. Hoppas det blir vackert vader i mor
gon, så alt vi kunna forts~itta resan hem.
En ganska stor skara både man och kvinn o r hac!e
infunnit sig till missionsmötet i P'u-cheo. Ko-ta-ch'mg,
som nu ;ir portvakt och evangelist på missi nsstationen
dar, hade arbetat och pyntat af alla kra ft er fur att ffi
det trefligt flt oss alla. Sitt eget lilla rum upplät han å t
mig och Karl att bo i, en ovarderlig hjälp, enär vi nn,
dä tillHiIIe gafs, kunde fä litet ro och stillhet. Henrik
bodde på. v;irdshuset, 3 min. vag därifrån, tillsa mmans med
mannen. Mangen bö nesuck hade med anledning af ifra
ga\'arande mute 11ppstigit till Gud, och han , som hör och
Wrstår vårt hj Hrtas trangtan, svarade med viilsignelse.
Gen m sina tjlinares mun gaf han mången undervisning,
förmaning och tuktan såval som hngsval ebe. Evangelisten
H sieh frå n Hai-cheo talade (jfver: » H vilken som ha r,
honom skall varda gifvc t, men hvilken som icke har, frå n
honom skall tagas äfven det, han menar sig haf\'<I." Hen
rik pflvisade den H. And es trefaldiga ambete enligt J oh.
16: 8-- I I.
Ko-ta-ch 'eng hade till text: " Om I leh'en
efter köttet, skolen I d ö, men om I döden kropp ens gcr
ningar med Anden, skolen I lef\·a. " På söndagsefter
middagen hölls bibelsamtal; :lmne: bättring . l\Ifll1ga skrift
ställen anfurdes och betraktades, säsom: Mat t. 3: 2, 8, l I;
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Marc. I: 14, 15; Ap. G. 2: 38; 3: 19; Ii: 30; 2 K or.
7: 10; Upp. 2: 5, 16, 2 I, 22; 3: 3, H) m. tl. Någon
sångöfning förekom ocksii. En a två gilnger om dagen
kallade jag kvinnorna tillhopa och höll »söndagsskola»
med dem. Pfl hvita tygstycken hade jag med stora skrif
tecken Hltit skrifva bibelsprftk, som jag sökte inpränta både
i hjärta och minne pä dem. Det senare gid; ganska
lätt. De lärde sig sålunda Joh. 3: 3; I Joh. I: 7, 9;
Jak. I: 22, äfvenså ett par tre nya sånger. Herren har
lofvat framg ång åt sitt ord, och därvid vilja vi hålla fast
gent emot alla fU rnuftets invändninga r. Flere bland kvin
norna gjorde ett godt intryck pil mig. Herren känner
deras hjärtan. Några af dem mindes mig sedan hösten
1897, dä jag i Sällskap med min man företog en resa i
distriktet. En gllmma sade: »Ni och K'i-ta-sao bodde
hos mig i vingärden, mins Ni icke det? » Det var verk
ligen roligt att bli påmind härom och att se, att denna
själ ännu frågade efter Herren. Den lilla kristna för
samlingen i P'u-cheo, f. n. bestående endast af män, sy
nes ganska lifaktig. Visserligen ha några pil. grund af
obotfärdigt lefverne mäs t uteslutas och andra ha nekats
tillträde till H errens nattvard, men på det hela taget för
nimmes en frisk fl ~i kt därinne. Hl. 4 ställen i distriktet
uppehålles gudstjänst hva rje söndag. De kristna bo näm
ligen vidt åtskilda och kunna ej komma tillsamman på ett
ställe. De 30 täl silfver, som h opsamlats till Iifsförnö
den heter och öfriga utgifter för m ötet, nändes dessa fattiga
vänner knappast röra, det skLtlle bilda en grundplåt till
elt kapell. Herren bevare al ltid sådan håg och bered
villighet hos sitt folk! Han är ju mäktig alt låta all Ilåd
öfverf1öda .
Vi äro alla så innerligt tacksamma till Gud, som åter
vattnat markens gröda och likaledes beredt jorden för
bO!1!ullssadclen. Hedningarne ara naturligtvis sina gudar.
0, att de besinnade sig och komme till sans! 1I1en då
uppstår den fragan : h mu skola de, som in tet veta, som
ej eliS till nalllnet kanna Gud och den, han sändt, Jesus
Kristus, vara i st[llld hartill? \ck, när skall Herrens kun
skap betäcka detta land? Väktare, hvad lider tiden?
Hai-cheo den 25 april.
_'\ftonens skuggor ha äter s~inkt sig öfver jorden.
»Sfl g,'tr en dag ~in j1'l~Jl vflr lic! och kOll/lIIer icke 1IIer. »
Hvilk en allvarlig tanke! Herren gifve oss alla nad att
z/äl am'anda hvarj e stund t d-Ianden \'id pl ogen och
hj ä rta t i himmelen» hurde jag o fta sägas i min barndom,
och så. bö r d et vara.
Till Herrens pris kom mo vi oskadda hem i går i
skumrasket, men nog hullrade och fr uso vi pa v;1gen.
N~istan hela cftermicldagen regnade det.
. tackars min
Henrik, SOm var så tunnkladd och måste nirdas i sådan
kyla och vala öfver de h uga bergen, där luften är ännu
kallare. Måtte han Gara ej [Idraga sig sjukdom ~
l rflclhuset har döden gästat, medan vi voro borta.
Mandarinens niira 90 ä riga moder har hadankallats, och
han själf mflste enligt lag genast nedl~i gga sitt iimbete fö r
att i tvenne ar sörja h enne. Mandarinen var en viii
ment men sträng fader för sitt folk. Om hans vishet
att döma har mycket ta lats. Kortspel och annat spel
var af ho nom stl'angt förbjlldet, och den, Som ertappa
des darm ed, fi ck lida :;tralf Själf lefver han ett i yllre
mälto exem plariskt Ii f. Del är med saknad, vi se ho 
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nom lä mna sin
efterträdare t

befattning.

H u ppa,; han ffir en \'ärJig
Den

2

maj.

Här ligger mitt bref annu ofullbordadt, men i dag
måste jag med Guds hjälp göra det ntrdigt.
Mina farhftgor för Henriks hiiisa ha nu förbytts i
tack och lof till Gud för hans Urleksfulla omsorg. Frisk
och glad utan ens lite' snufva hem kom han i början af
veckan. Lungblöt hade han omhändertagits af snälla
vänner, h vilka fr an topp till tå iförde honom torra kläder.
Jag kunde ej annat iin I!jiirtligt skratta, när Henrik beskref
sin lånade dräkt, i all synnerhet öfverplagget, en väldig
skinnpäls.
M ötet i Mei-ti var godt.
Henrik håller just nu på att underhandla om plats
att slå upp preclikotältet på. Den stora varmarknaden
här i staden är snart inne, och min man, biträdd af Lin.
bröder, hoppas ffl tillfälle att predika evangelium i tältet
nara marknadsplatsen för sft många som möjligt. Vi bedja
om rik frukt haraf, Guds eget namn till ära.
I går f. m. <tflade Henrik visit hos den afgångne
mandarinen för att betyga sitt deltagande öfver hans mors
frånfälle. Det var riktigt rörande att se honom, säger
min man. Han bar en 11\'it grof rock och en hvit bindel
om hufvudet. När H. inträdde, knäföll han och gjorde
t\·fl»K 'eu-t'eo :> . Så ar seden. Han grät som ett barn och
,yntes mycket nedböjd. Icke underligt dil återseendets
hupp saknas. Samtliga syskonen hiimppe äro friska. Br.
Bl om reste härigenom på väg till Tong-cheo i går, där
möte skall hållus n~ista söndag. Han .. ch'e ng boarna äro
inbjudna dit. De ffl sitt eget möte sedan, nar br. Berg
ling kommer. Härnast, om Gud \'ill , skrifver jag kanske
fran bergsgrottorna i Teh-shu-ts'nan - Cypressbyn. Nästa
torsdag, Kristi Himmelsf.dag, tallka vi siirskilt på Eder
och äro i anden med E der. Guds frid bevare allas våra
hjartan! »:\.r Gud för uss, hvern kan vara mot oss) "
I Jesus förbundna

Hilma Tjäder.

Konferenserna i Oin-cheng och I-shi.
Lö rdagen och söndagen dea l () och 20 april hade
"l vElr första konfercns e lle r »stormöte » med de infödda
,: ristna har. Vi borde hillst haft ett sådant möte strax
:; fter vår ankomst, men d et var dfl rätt kallt för kv inno r
x h barn att komma in fr ån landet, hvar[()r vi uppskötu
Jet till denna tid, dfl folk et ocksfl har ledigt från landt
)rukssysslor.
Med bafvan hade vi lllotsett dt sfldant möte, biifvat
'ör hvad som säkerligen skulle l;olllllla i dagen af svag
l(~ t, otro och sy nd, bäfvat ocksEL vid ta nken pfl hl1l'u
nycken visdom och brlek hilr beh öfdes och i kiillSI~lI1
lf ege n oförm åga.
Endast 63 p ersoner \'oro niirvarand e jämte utOIll
,tiiend c, so m iifven k01111111l till sa l11luan k"l11s l cr na ,
Kl. 7 på lördagsll10rgunen började \'i k O li rerenscn
Ilcd halsnings- och GÖn emöte. Jag Uste Ps. 13 q : 23,24
)ch påpekade, huru \'i för all kUllna ta verklig viilsignebe
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af var samvaro Gorde ställa oss in fö r Gud och med
David bedja: utramaka mig, Gud! Ett godt bönemöte
följde, hvari båd e kvinnor och män d eltogo .
Kl. I I f. m. samlades vi å ter fö r all höra Guds ord.
Med ledning af Ebr- 3: 12 , 13 -- »ett ondt otroshjärta
-- - förmanen hvarandra» - sökte jag väda församlingen
till syndakänsla och visa på de synder, som mfthända just
nu vore eller varit gängse.
En har fallit tillbaka i opiumlasten, en annan har
af frukt an för lidande drifvits att tillbedja afgudar eller
åtminstone up psätta sådana i sitt hus, en tredje har kan
sl,e gjort sig skyldig till sabbatens ohelgande, lögn och
fals khet, eller bundits i girighet. Tvedräkt har förekom
mit och kanske mil nga andra synder. Man är blind för
egna fel och klandrar sina bröder. Vidare, huru mänga
ouppfylda plikter: .Man har försummat läsa Guds ord
och besöka gudstjänsten, hålla husandakt och undervisa
de sina i ordet; man har uraktlfttit at t vittna för vänner
och grannar om Herren, man har brustit i karlek och
saktmod och heligt. lif bland hec\ningarne för att vinna
dem. Må vi bli rätt förskräckta för synden men komma
med frimodighet till nädens tron och få barmhärtighet af
honom, som icke kastar ut någon.
Under nära tvi\. timmar sutto d e kära vännerna och
lyss nade stilla och uppmärksamt. Ma n ser icke Iatt tec
ken till rörelse i en kine's ansikte, men jag trur, att de
under denna stund voro infö r H erren och läto honom
tala till sig.
Strax efter middagen hade vi ekonomimöte. Detta
leddes af Chang, församlingens äldste. De troende be
strida själfva alla utgifter för sina konferenser, hvarför de,
di\. de komma tillsammans, skjuta ihop medel för detta
andamal. Inkomsterna vid delta möte blefvo täl 10,9°,
hvaraf sedan blef ett öfverskott pil Uil 2,08 = kr. 5: 33
att laggas till lånefonden, hvilket föJ närvarande val be
hö[ves. För hös tkonferensen, 10, I I oktober, tecknades
till en början täl 7 = kr, 18: -.
Kl. 4 e. m. had e vi det egentliga förs,a mlingsmö tet.
Detta UmnacLc ett sorgligt resultat: tvä uteslutna ur för
samlingen, den ene för uppsåtligt afguderi och afrall, den
andre fUr girighet och förarg elseväckand e lefverne i all
manh et, sa mt tio personer uteslutna fr1\ n Herrens bord,
somliga för afgudiskt beteende under förföljelsen, andra
för opiumrökning. Alla erkände sin synd och visade ilnger
samt voro nöjda med sitt straff.
Kl. 8 var möte för syndabekännelse och vittnesbörd.
D et var dock ej mil nga, som yttrade sig. Bland dem,
som gj ord e det, \'ar C'ang-sheo -ngen, som berattade, all
hans I I -årige son nyligen blifvit ihjälbiten af vargar, som
d ock af tillskyndande människor hindrades från att äla
upp ho nom. Fadel'll ansåg denna. o lycka . som ett ;straff
för sina sy nder - han var en af dem, hvilka . uppsatt
afgudabilder i sitt hem, eller riittare lå tit uppsätta, ty det
var egentligen hans vuxne son, som gjorde det.
Söndagens möten började med morgonbön kl. "
hvilken ledd es af Tsao-ching-ho, var nye evangelist, en
snäll och rätt begäfvad man. H an Uste om Kaleb, huru
ha n vid 85 å rs iiIder »hade samma kraft till att strida
och till alt utgå och ingil » SOIll vid 40 år.
Kl. T I predikade Chang o fvc r Rum , l: I 6, ",Jag
sUilllllles icke vid e vangdillnu .
En ganska god pre
d ikan. D iirpä bibel fö rhör kl. ,3 e. m., ledt af under
tecknad.

S J iV J jv[ S L A iV D.
Vi genomgå ett kapitel hvarje söndag, utfräga d e t
och förklara d et. Då fordras af lwar och en att kunna
redogöra för inneha Ilet ocl! möjligel) läsa n§got utantill.
Delta ar ett godt sätt att göra de troende hemmastadda
i bibe ln. Kapitlet för denna dag var det sköna Luk. elfte.
Kl. 6 samlades vi omkring Herrens bord, denna gång
blott en liten skara på grund af de sorgliga förhi'dlandena ,
oc h efter kvällsmaten, kl. 8 på hUllen, afslutades kon
ferensen. C hang gaf då några minnesord ur Rom. 12:te
kapitel. Han hade för vitna, sade han, att särski1clt lägga
på minnet afskcdsord af missionärer, ty det kunde ju vara
sista gfll1gen, ban såg dem, och då ville han komma ihåg
de sista ord, han hört af dem. Han mindes, att, då jag
reste frftn Kina 1899, var mitt afskedsord till församlingen
just d etta kapitel. Da missionUI' Hoste hade konferens
med de kristna i norra Shansi, predikade han, sista gän
gen Chang hörde honom, öfver 19 versen i detta kapitel:
» hämnens eder ic ke sj:ilfva, mina alskade». Detta var
mycket goda och praktiska \'inkar, Chang gaf. Erterftt
lade jag de kristna på hj:irtat att troget hålla husandakt
och namncle om egen välsignelse, erhflilen genom hus
andakten.
Så var vflr konferens tillända. Vi gjorde en »kong-i "
ge mensam buglling för h varandra, ty somliga skulle
återvända till sina hem mycket tidigt följande morgon,
och sii skild c.~ vi åt. En god ande hade r~ldt under hela
tiden och ett ödmjukt l:irjungasinne hade förnummits hos
de flesta. "r-Ian, som i dem har begynt ett godt verk,
skall fullborda det intill Jesu Kristi dag. ~
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F öljande lördag- och sö ndag skulle vi hafva ko nferens
med de kristna i I-shL Men det blef snö och regn un
der fredags natten och lördagen, så att ganska El kunde
ko mma. Med de få, som kommit, samlades vi dock på
lördag morgo nen till bönemöte och bibellä,ming. KI.! I
predikade Chang, och på. e. 111., då vi annars skulle
haft Wrsamlingsmöte, h öll jag i stallet en bibellasning 0111
anglarna.
Som det var så få , kunde ju inga beslut fattas med
ar~eende på församlingen, utan jag beslöt att låta detta
hvila, tills Hugo Linder ko mmer. Under söndagen had e
vi några fle re deltagare. Clrang och jag turad e om ~ifven
dil att leda mlitena. På aftonen hade vi vart sista möte:
för bebnnelse och vittnesbörd. .'\ tskilliga medd elade nu
erfarenheter fran förföljelsetiden. Boxarne hade .il1 icke
kommit till I-sh'i, m en det hade varit meningen, att de
s kulle komma. Guvernören -O -hsien hade sändt befallning
0111
iordningställande af lilla bost~ider flt dem, och man
vantade dem . hvarje dag. Hvarför dc icke kommo, vet
man ej, men vi tacka Gud, att de uteblefvo ; nu aro at
millstone de stackars kristna där skonade till lifvet och
vår sta ti on står oskadad, fasUin en mangd lösegendom,
tillhörig Linders, bo rttagits. U nder detta möte kom d ock
nflgot i dagen , S0 m gjorde mig mycket ledsen. Det be
fanns, att många af de kri"tna dar bragts att förneka
Herre n, :ifven om de id e fullt förstodo innebörden i sitt
hancllingssiitt. Sie-tien- shuen, Som vi kalla »Josef" skildrade
fUrl o l'l'ct. De had e blifvit uppkallade till mandarinen och
af honom förelagda att af.,;v:trja l~iran, annars kunde han
icke bes kydda dem, om buxarne ko mm e. Därvid Iltbredde
han ett stort stycke papper, h varpfl han tecknat nflgot,

som slalile föreställa Jesus pa korset, och befalde dem
att trampa på denna bild, sa skulle det räknas, att de
d~rmed lämnat den utländska religionen.
Detta gjorde
de då, menande, såsom en af dem uttryckte sig: "Jesus
bor ju i II im ilie/m, icke gör det honom någon skada, ,ltt
jag trampar pil denna bird, som bl o tt är papper. :> En
annan kristen, vid namn Li, berättade om huru mandari
nen gick tillväga med honom. Först fick han naturligtvis
knäböja, dit mandarinen fragade honom, o m han slutit
sig till utländingarne och l:iste böner. Li svarade: »J ag
följer Jesus samt sjunger och beder till honom. » lVI an
darinen sade då: »sjung en sang för mig. » Li sjung da
första versen af 5 I i vår sångbok, som iir en älsklings
sång särskild t för de ny o mvända. Versen lyder i öfver
sättning:
Syndens bärda mig trycker nGT,
O, Herre Jesus, fr:ds mig'
Intet godt hos mig jag scr,
O, Herre J CSllS, fräls mig!
O, min Gud, misskunda dig!
Nu af hjärtat jag ångrar mig.
Borttag synden evinnerlig!
O, Herre Jesus, fräls mig I
Då han slutat, sade mandarinen: »Nåväl, om Jeslls kall
frälsa dig, så gör d e t dig ingenting, om jag siar dig » 
h \'arpa han befallde, att man skullc gifva honom 50 slag,
hvilket ock skedde. Härpa förmåddes han liksom de
öfriga att trampa på Kristusbilden.
Ett mycket märkligt förhållande, och som dc troende
uetrakta som ett Guds straff, il r, att dcnna mandarin kort
tid d~irefter blef lam i sina ben och :ir det annu. Jag
sände mitt visitkort till honom och lät efterh ö ra hans till
stand , men \'ct icke, huruvida han upptog detta illa
eller vill.
Det var ganska många af de kristna i I-sh'i, so m
sålunda förnekad e Herren. Vi se, huru djavulen Iycl;a
d es framställa sakcn helt oskyldig för dem och salunda
bringa dem pa fall. Jag tror icke, att nagon af dem i
sitt hjärta sade Herren farv:iI. Skall icke ändå han, so m
med sin kärleksblick aterförde den svage Petrus och gj o rde
att till oc h med hans fall blef till v~i1signelsc, aeven hjalpa
dessa upp och stadga deras steg! Vi vilja tro det 
och i var män glira, hvacl vi kunna, för att uppratta dcm.
Herren gifve oSs den rätt'l andligheten och ett sakt
modigt sinne!

Axet IIalmc.

f 'ong- choll-fu elen

l

maj

I

9°2.

Käre broder!

Nåd och frid!
Här har varit en fö rfarligt clyr tiu, men nu ha båd e
sadcs- och köttpriserna fallit. Folket häromkring :ir nu
fridsamt i fi.iljd (ft tminsb)n e till slor del) af den för f, rs
växten särdeles gynsamll1a viiderl eke n. Da vi fi)rst kUI11Jn u
hit, rädde en envis turka, och man fruktad e e tt nytt
il llnge r~Et r.

S I lV IlyI S L A lV D.
Nils t;! sGndag blir h:,r stormiite.
Blom h;!r lo fl';!t
komma oc h hjalpa oss. Jag kiinner an sv;! ret ganska tungt
1tt vara den, som skall Wresta en statio n sfldan so m denna,
:I:ir dct fi irut funnits gift missio närs familj och oftast flere
;ttlal\llska bröder. Nar vi mötte Henrik i Ki1tg-tsi~/at(l7I,
,a frågade han mig, om jag var villig att gå hit, och jag
;varade ja, emedan jag visste, att det ej fans någon annan
jtt ski cka.
Om icke Karl Blom vill e ller I;an vara här, sa få I'ä l
'ag och fröken H lJndere stanna, kanske ända till cless Bergs
;omma, eller om vi kunna ordna pfl något annat sätt.
Jag ville helst slippa att ha ansvar för en station
.ltan i st:illet vara fri fö r att endast undervisa kineserna
Guds ord. Det ar m ö nga hemma, som vilja under
lålla evangelis ter. Det :ir ju att gbdja sig at. Men enligt
nin tanke borde man först ha medel att grundligt und er visa
'lem i bibeln, ty hur skall man eljest ffi några evangelister.
Likaså bland k vinn01'11a. Hur skall man fii några bibelkvin
lOr, om man ej fö rst kostar pä dem någon undervisning?
En af församlingsmedlemmarne i Uin-cil'mg (Fellg),
;om f. n. ~ir vår brefbarare, berättade för mig, att han
lar ege n jord m e n har ej räd att själf bruka den. lVlitnga
1l1dra aro lika fattiga, så a lt de omöjligt ha rad att under
lftlla sig själfva i en e ttårig eller två tt rig bibelkurs. Och
ll'ad angfir kvinnorna, så :ir det naturligtvis annu mer
lmöjligt fö r dem. Om man hade rad att kosta på dem,
;o m aro lliraktiga, ett tvåflrigt bibels tudium, så att de finge
~n stadgad kunskap i Guds ord, det tror jag skulle 11ll
n er an n ågonsin vara behöfligt. De skulle oc k da kunna
rara beredda och villiga att p å egen bekostnad utså den
,dia siiden.
En lång och vidlyftig pro klamation lir u ppsatt äfven
lar i staden angfLCnde infli-ra nde af ves terliind sk liirdom.
IIandarinerna har tycka om det, och en ofantlig mass a
lö cker flir inhiimtancle af dessa knnsbper ha ankommit.
Hj iirtliga hal s ningar till kommitten.

Fredrika.

T o ng- cheo -fu den 24 mars 1902.*')
Kara missionsv:inne r!

Guds frid!
I ingen annan är fr älsning, ty det iir icke något
nnat namn under himm elen blancl mHnniskor gifvet, i
:vilket vi s kola blifl'il frälsta.
Herren manar mig att skrifva en h:ilsning genom
·Sinims Land» till många missionsvanner, hvilka jag Iarde
änna under mitt besök hemma i Sverige. Det iiI' nu e n
1ng tid, sedan jag res te hemifrån, jag har hunnit fram
om ma till vårt fält och \'flra stationer, och jag har redan
arit hiir i må nga månader, och glad för att jag
om ma rIter hit till Kina; jag trifl'es så val har.
Herren har varit m ed oss och bevarat oss alla steg
':i r steg. Vi hafva funnit våra missionsstatio ner oskadade
II det yttre, om också på somliga af dem fttskilligt a f de
varlämnade sakerna blifvit bortstulna. Och vidare halva
i mött vå ra kristna kineser samt hafva fått samlas med
e m inför Herren kring hans ord. Det är stor nfld at
;ucl, att vi pa detta satt fätt återupptaga vflrt arbete

mtt

"~'I

lk tta brcf, som kom red. till hnn (l" endast för n:igrn d"gar
i<e:d.

'da n, i131' s;'11cdcs Y:lrit 4 tn:ll1adcr på väge n.
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und er så gyn samma yttre f,·jrh~tllanden. Afven fnlket oc h
m y ndighet e rna visa vn nlighet oc h tillmötesgåe nd e: Gud
ha r verkligen så underbart öppnat dörrarna till landet ;
intet hindrar oss att förkunna el'angelillm o m fräl snin ge n
i Kri stus, sa my cket vi fii. nad till. Det gäller blott att i tro
och kärl e k kasta ut nät en sam t med Herrens n åd draga
in dem ; Je sus vill göra sina la rjungar till människo fis kare .
Jag har besGk t a lla våra statio ner utom Mei-ti,
so m ligger uppe i bergen. 'Cnder elen gangna tiden lwfva
m å nga bland församlingsm ed lemmarna visat svaghet, men
i mångas lif har också Herren blifvit förhärligad med fri
modighet. Under reso rna bland stationerna har jag gladt
mig flt den versen i Joh. 3: 17 »Ty icke sande Gud sLn
Son i varlden fö r att döma världen, utan på det att värl
den skulle varda fr~ilst genom h o nom )O . Det ar sil. go dt
att veta, att Jesus ej fö rkastar n äg-o n utan erbjllder sin
fllllkoml iga fraisning åt hvarenda manniska, så lange det
annu heter i dag. Under ett bibelsamtal härom dagen
betraktade vi de orden: » kärleken tror a llting, kärleken
hoppas aUting», ~ifvensom kärleken tillräknar icke det onda.
Äfven o m många förne ka t Kristus, så förblifver han d oc k
trof<ls t (2 Tim . 2: 13), oc h det är så ro ligt att ve ta detta,
när man besi nnar människans skröplighet.
Jag har älven 'besökt Ho-tsin , vår grannstation. Diir
blefvo två engelska bröder med deras hustrur och barn
samt t vå ogifta sys trar dödade under sin fl y kt. Endast
e n eller två mil aterstocl för dem till provinsgrän,en, oc h
h a de de hunnit passe ra denna, hade de varit räddad e.
Jclg bnde d et allvarsamt att beträda den mark, dar för
ett Ör sedan så hemska uppträden had e iigt rum. jVu
var allt lugnt och ingen yttrade ett on dt ord. Jag res te
sa mma viig, som vftra syskon färdats, fram mot Gula flod e n;
11I'a rest de fingo gifva sina lif, visste jag ej bestamt, men
Herren var nara hel a "agen. För närvarande har en ny
engelsk broder jämte hans hu stnr återupptagit arb etet i
Ho-tsin. Folket h:tpnacle vid deras ankomst i december
må nad.
»Aldrig trodde I'i, att någon missionär sktllle vaga
komma tillbaka hit ", sad e de, o ch att till oc h med e n
b'inna hade mod nog att resa dit, det bragte dem fllll
komligt ur jämvikten. Den lilla fö rsamlingen har haft d e t
trångt naturligtvis, men Herren har hj Hlpt sina barn att
öfve rvinna, prisadt vare hans namn. För niirvara nde hftlla
myndigheterna på att bygga. en ståtlig grafplats såso m
minne af de e1 öda de missi o närerna. D eras kroppar hafva
naturligen aldrig a terfunnits; de kastades i floden, sedan
de legat vid v~igen i långa tider.
»Det varder sftd t i
vanära, det uppstår i h~irlighet. Det varder sfid t i svag
het, det uppstår i haft. »
F ö r niirvarande ar jag i Tong-cheo-fu. Jag stär just
i b eg repp att resa ned till Honan för att bos:itta mig dilr
p å en af vara stationer. »Svenska missione n i Kina » h a r
ett stort distrikt nere i Honan 3 5 s vens ka mil i längel
och 15 mil i bredd, d. v. s. ungefär sil långt so m frfm
Stockholm till Jönköping.
Jag kanner mig sl'ag och o tillracklig fö r detta arbete,
m en Herren förm år göra stora ting.
Jag sänder halsningar på detta sätt til! mänga kiira
"anner hemma, hvilb. Herren ledde mig till att liira känna.
Vårt gemensamma arbete för Kinas frälsnin g skall ej vara
förgäfves.
Herren Guel skall snart blifva förhärligad ä fven
här ute i österlanden gen om s tora skaror, hvilka liimna
mörkret för att fö lja Kristus i gudaktighet och renhet.
Det är saligt att fEt vara medarbetare i e tt sftda nt stort I·erk.

80

S I iV I il1 S L A j\ D.

»Lammet. som iir slagt,irit, det är värdi~t att taga
makt och rikedom och visdom och starkhet Odl pri.'i och
iira och lo f. »

Många hiilsningar till alla.
En ringa broder i Herren s tjUnst.

G. A. Stål/laIll1llar.

}Y1eddelanden
från

L-~
-,--_

l?edaklionel7.

Öfverfallna af röfvare. Det är med myc
ken ledsnad vi erhållit underrättelse om att våra kära
syskon Bergling jämte Sigrid Bengtsson den 27
maj strax utanför staden Hai-Iuh öfverföllos af röf
vare. På samma gång vi känna djupt deltagande
med syskonen som fått genomgå sådana svårig
heter och lida ekonomiska för1ust~r, öfverflöda våra
hjärtan af tack och lof till Gud, att han så nådigt
bevarade dem, att ingen af dem led någon svå
rare skada till lif eller lem. Herrens godhet va
rar evinnerligen.
Om förloppet. vid öfverfallet
skola vi närmare meddela i nästa nummer. Her
ren för sina heliga underligen, men alla hans
vägar äro godhet och sanning för' dem, som
frukta honom.
?vIen Herren har kanske något
att säga missionsvännerna genom denna tilldragelse.
Manar den oss icke till allt enträgnare förbön för
vara syskon ute på missionsfältet, vare sig att de uppe
hålla sig på resor eller på stationerna. När missio
närerna säga farväl och någon tid efteråt är för
bönen för dem så liflig, men efterhand mattas den,
och vi bära dem mera sällan inför nådens tron.
De behöfva dock, att vi dagligen bedja för dem
om Guds beskydd, hjälp och ledning och att Her
rens ord genom dem måtte hafva framgång och
varda förhärligat. IVIå Herren så lägga sina sände
bud på våra hjärtan, att vi ej kunna glömma dem!

*

*

Från de öfriga syskonen, som voro på resa,
hafva vi hört, att de den 3 r maj voro i Shih-tien
och sålunda lyckligt kommit öfver bergen till Shan
si. Anna J anzon, som var klen i dysenteri, då hon
lämnade Hal-Iuh, var fortfarande klen. Broder Lin
der hade äfven varit klen men var bättre. Hettan
hade varit mycket svår under några dagar.
Vi anbefalla åt vännernas forböner syskonen
T/LCodor och Se/alle Sandberg, il1art'a Pdtersson,
iVahm' LZ1lder med 2:ll C barn, J. B liihug' och fIl c:;
Bcrselties, som i slutet af månaden skola anträda
resan till Kina. Må Herren på dem fullborda sitt
löfte: » Ty med giädfe siwlen f utgä oclz med ./n'd
skolen I 7Jarda ledsagade.
lV[ission~irernas

adress :
China Lnland :Mission Pingyao '/0
Taiyuen-fu via Peking .
iv' C/;i71a.

Redovisning
Kina"

för influtna medel till "Svenska Missionen
under Juli månad 1902.
N:o
452.
453.
45<1.
'15 5.
ifS6.
457.
4S8.
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460.
461.
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Kr. 0.
Tnl stac\ & Sysslebäck __ .. _. ___ ..... __ ... __
4°: - ;
Koll el, t i Lindesberg gen. A. P ... ___ ... __ .. __ .. ____ _
2I: 17
Kinaviinner i Frödinge & H v~ nstad gen. L. K._
5°:
Kollekt i Arbog~ gen. G. B. __ ... ____ .... ____ _..... _.
3: 8 I
Ur sparbössor ge ll. d: o .. __ __._ ..... __ . _.. ___ .... __
14:
Småskolebarn i Ku:nln till in fö dde arbetare gen.
H. G..... ____ ..... ___ ...... ._______ ._ .. __ _.. ___ _____ ___
P'
C. A., A spe nsiing gen . A. A., Linde ______ . __ . __
S:
20:
N. J, Bornhoim ___ ... _ . ___ __ . -- ....--- ... ---- ... -K. S., d:o ___ ... .___ . ______ _ __._ . . __. _______ ... ____ _.
8:
Onämnd, Sk1n e .... _..... __ .... . ____ ____ ._. _____ . ____ _
27:
100;
Barnamissioosföreningen i Göteborg gen. E. 0 .. __
Jeremia 32: 27 __ . __.. . .. _______ ... ___ . _........... _. _.
800:
A. E. , S"ensbo, Krylbo: sparbGr'elll .. _.. __ ..... _..
S:
Gen. III. S., !lIora _____ __. ___ .... ____ .. __ ... ______ __
S') ..
Efter ,,[lidna H. B. gen. S. B._ .. _________ __ . __ _..
100:
" 7 Juli >_...___ _.. _.... __ .... ____ __ _.______ .... __ ._ . ... __
5°0:
15:
DreC,cryds arbets röre n. gen. J. N., Brötjem~rk ._.
Kollekt i Björnö gen . K. J . H. _______ .. __ . ______ _
10: 55
p ' 75
»EIsas kedja > gen. III. B. __ __. _____ .... __ .... ___ .. _._
»Fars ring" ... ____ ..._.. __ .... ___ ____ . __ _. ___ .... __ ... _
JO' 5 e
Gåf"a ____ ... ___ .. _____ . __.___ ... __ . ________ . .. __._ .... _..
S:
C. F. A., Jönköp ing ____ :..... _..... _.. __ ____ ___ ____ _
4; 2e
Till K aos underMIl gen . C. O. K., Link(;ping.. _
So:
10;
,V. F. gen. M. F. B ., Öc1e;;hi;g ._ .. _....... ___ . ___ _
Mor i Svembo gen. d: o. ___ _____ ... c ••• _ . . . . . _ .• _. ___ _
2:'
23:
Fr. Funii s "finner i Göteborg gen. H. P .o . - - - - - - I S:
Sen al::, k0r.net i Sedil.lg'jö genom O. 1\ .... ___ _
H. D., '\1 annas .... _.......... __ ... ___ .... __ ..... __ ._ ... __
SO;
10;
S. J., H åga, Lindesberg... __. __.... __
___ .. __ .... _.
Stora IIlUl arps öresförening gen. E. 0 ..... __ ... ___ .
S°:
, El sas mi nne . gen. K . ;VL B., Köping ___ . ___ ... _
SO:
10;
. K ollekt i Gamleby Kyrka gen. P . J. H._ ... ____ . _
Sl'arbössemedel fr. Lindes krets gen. A. A ..... __
72:
20:
Fr;\ n S., Linköping, gen. A. K. __ ... _._ .... _. __ _... _
Greb0 m fg gen. L. A. "\V. _____ ... _... ____ .... __ .. ..
5°;
A. H., Karlstad . ___ ._ .... ___ . ___...._... .. __. _____ .. .
I S:
K. & J. B., Tran E,s ______ . __ .. __ ____. ____ .. .. _..... _.
200;
Östergötl ands AnsgariiCören. gen. C. O. K .. ____ _
200:
100;
Gen. d:o till Evangelistens u nderhåIL_ .. ____ ... __ _
Gen. <\:0 till en bibelkvinnas d:o __ . ___ .... __ ._.. _.
S°:
100;
Fyrviippli ngen i 'Vi sby gen. '\,T. G..... _______ ....
Rönefören. i D alb )' gen. A. L., till S. Bengt;;sons
unclerh ?dl ._ ..... __ .... ___ .. _.. _______ . __ ._ .. _...... _____ _
12 5; 8<
Min barndoms sparbös> a __ . __ .. _____ __ .. _..... ___ __
3°; 6:
F. 111., Stii llberg .... _. __ _....... __ .... __ ._ .. _..... __ .
IS;
R . P., Lindesberg ___ o _o. __ _ _ __ _ . " ___ ._ . . . . . . . _. _ _
S°:
Fdn vnrmer i SkGfdc gell. A. E. ___ ............ __ _
3°: - .
Söndag5ägg __~__. _________
jO'
3'
Sparbössemedel från Slren gsere,l h. 28: 9 [, fyll.
nad kr I: 09 ... _. ___ ._____ .... __ ._..... _............ __ _
3°:
A. A. Linde._.. _... __ .. _... _._ .......... _.. ___ __ ___ . ___
S°:
A. P. c\:o ....... _. __..... _... ___ .__ ........ __ ._ ..... __ ...
SO:
Ur en gosses sparb. ~c n. K. B., Tr~tn ~, ;; __ __. __~ __
10:
Kollekt gen . H. I., Fridhem, Elgar,'L _______ ... __
6: S(
Nacka mfg gen. III. F. ____...... ____ _ _. _______ . _.. _.
41:
C. A ., Stockhohn, sparoGsso mede l. _____ ... __... _...
6: 9:
Kollekter gen. J. B.._. ___. __ . ____ ._ .... _.. _. ____ __. __- _ ..-....,,-"---'
29: 9
- - S- umma kr . 3,3 8 7; 3
Fr~n

o

_._

2:

8:"

o • _____ •

_________ ••

' ___ •

_______ _

Med varmt tack till hvarje gifvare.
Och du skall hålla veckohögtiden åt Herren
din Gud, och rätta dina frivilliga offergåfvor efte
den välsignelse, Herren din Gud har förlänat dig
.5 Mos. r6: ro.

Rättelse.
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Pryts' utre sa blef, led sa m t nog, oriktigt red ovi sad i' Sinill1s Land ft
Juli. I . tiillet för 500 kr. (se N;o 43 6) skulle det , ·:tr;1 55 ( kr., hvi
l,et hiirmc ,! rii ttns.
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Innehåll:
Carl
. \. raria

H on ta lnr, fastiin hon är dö,!' - Brcfafcl elningen : Brel fr'H1 Sigrid Be ngtson, Rob. Bergling,
Blom, L. H. L indcr, G. A. S t :'''ha l11 m ~ r, Sek ine och Teodor Sa ndberg, Nacmi L i,aler,
Pc tt l! r~.-;olJ ,

JakulJ Böllillg ot:h lne?: Ber/.c liu5. -

för "'svenska ;~issionen

No tiser. -

Reuu\·jsuil1 g.

Kirra"', 'stockholm, ~ästmakaregatan 30, 4 tro

SI}: 1 Af S L.d j\l D.
ordet. J ag- har i dag läst om Abrahams lydnad,
det blef. då så lefvande för mig, hvilken välsignelse
som följer med lydnaden, och, prisad v"re Herren,
han vill själf gifva kraften till att följa honom i
)-ion talar/ fastän hon ar död.
lydnad dag för dag.
Jag måste berätta dig litet om en resa till Hua
cheo.
Bibelkvinnan Pih, evangelisten Li och jag
Kära missionsvänner !
foro åstad en lördag morgon, kommo fram samma
För första gången står vår mission vid en erraf afton och blefvo väl mottagna i en troendes hem,
i Kina, i det Herren till sig hemkallat vår no;ska som hade bedt oss att komma. De skulle hafva
syster Johanna Hundere. Jag hörde om hennes död , ett slags stormöte där söndag och måndag. Ehuru
för några veckor tillbaka, och I kunnen no öer förstå , det snöade på söndagen, kommo i alla fall ganska
att det. därför på mig gjorde ett gripande intryck många kvinnor, och vi hade rik anledning' att tala
att en tid därefter få ett bref från henne själf, skrifvet med dem om Jesus. Måndagen var det ett stralande
utan tanke på sjukdom eJler död, men seende framåt solsken, och på förmiddagen samlades vi till frilufts
med glädje att fii fortsätta det arbete, till hvilket möte, både män och kvinnor; vi voro då mellan 5
Gud kallat henne, och som hon så nyss begynt. Det och 600 människor samlade. Många komma ju af
var icke mycket jag såg henne i Kina, men da jag nyfikenhet för att se mig, men bröderna sade, att
frammanar hennes bild för min själs öO'a, stannar det bland männen var stort begär efter evangelium,
jag. vid hennes stilla, saktmodiga ande,b glada till och detsamma märktes tydligt bland kvinnorna.
Vi stannade där öfver nästföljande söndaO' och daO'
f~rslkt och alltid tjänan~e. sinne. Hon säger ju i
ligen
hade vi skaror af kvinnor både för~'och efte~
Sitt bref, att hon skulle vilja ropa ut i hemländerna
0:n den själanöd, .hon såg omkring sig, och jag del middagarna, många komma långa vägar på sina små
glfver eder det I hopp, att en röst från himmelen bundna fötter. D å vi hade varit där ett par daO'ar
skall väcka eder till varmare förbön och mera blefvo vi bjudna till en gammal kvinnas hem. Dä~
samlades också många; först voro vi samlade i ett
brinnande nitälskan för Kinas folks frälsning.
Bedjen då äfven, att Herren åt oss, som ännu stort yttre rum, men sedan kom vår värdinna och
lefva och få upptaga arbetet i Kina, må gifva den ba? mig komma in och sitta på k'angen. Husets
lydnadens, kärlekens och själfförgätenhetens ande, kvm nor och n~gra andra samlades där omkring mig
som vår syster fått mottaga, och som möter oss i och bådo, att pg skulle lära dem. Mitt hjärta fylldes
af tack och lof till Herren, då jag hörde, att de
detta bref.
hade
förstört sina afgudar i detta hem. Det slog
Den Io:de okt. afreser jag, vill Gud, för andra
mig
sä,
då den gamla kvinnan sade: » Vi förstörde
gången till Kina och tager detta tillfälle att bedja
våra falska gudar i går, VI' vzss fc det z'ck e fö m !» ,
eder äfven innesluta mig i edra förböner.
Jag kände det, som skulle jag vilja ropa ut dessa
en gammal kinesisk kvinnas ord bland Guds folk
.lam; qj Sandcbrrg'.
i. hemländerna. De.t var så kärt att lägga märke
t~ll denna gamla kvmna på mötena, huru hon för sig
*
sJälf upprepade, hvad som blifvit sagdt, för att kunna
komma ihåg det. En dag, då hon var inne i mitt
T'ong-cheo den 26:te mars 1902.
~um, sade hon : » N är jag skall äta, vet jag icke, hvad
»/ dill säd s!.:oia alfa .lor den s fo ll.: 'l/(ilJ1;~'lladc Jag skall säg a, men då tager jag min »uan » (kopp)
7' {f rda . ( ' 111 [dan du hörsa m made /mit. rös!.»
·
. och säg'er bara »Jesus ». Jag sade då, att hon skulle
säga: »tack, Jesus !» och sedan hörde jag henne be
I TvIos. 22: 18.
rätta detta för sin dotter, som var gift och bodde i
e.n annan by .och uppmana henne att dagligen bedja
I Jesus älskade syster!
till J eSllS. V I voro äfven i flera andra hem, och
r .
Det har helt visst förundrat många, Gu~s Ande arbetade ibland oss, Jag är så tacksam,
a,~t h ,mas ~derton provinser redan åter äro öppna
att Jag fick komma dit och se något af Guds verk.
for .evangelium och dess budbärare, och vi se ju Detta var min första missionsresa i Kina, då jag var
tydligt, att detta är skedt af Herren, lofvadt vare ensam utländing. Det är ju blott med stammande
hans namn. Hvilken näd att åter få vara bland tunga, jag kan förkunna hans dygder, men Herren
detta kära. folk. 1\' u är jag just på den station, hjälper också i det.
som :rar ditt hem den månad, du var på fältet.
De hj ärtligaste hälsningar från i Jesus tillfreds
Frednka (fröken Hallin) har nu möte med kvinnorna, ställda
jag hör dem sjunga: »Jesus bjuder oss att lysa ».
J ag ~ar varit ute på verandan en stund, gått fram
j olta/lllo l -h m dr'l'I' .
och tillbaka och betraktat den stjärnklara himmelen
och så gick jag in för att skrifva till dig.
'
Till Herrens pris kunna vi säga, att vi må
godt. Hans barmhärtighet varar evinnerligen, och
hans troh.~t är .stor. Han förer framåt steg för steg,
och det ar saligt att få fröjda sig i det välsignade
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.'"\lsbdc 1l"Iissionsvänner!

ider

Guds frid!

» Gud är vår tillflykt Ocll starkiut, C1l Ilfälp i nödens
ZJd! bepröfvad».

Det är nll omkring en månad sedan min kära '.{aria
-{arms och jag lämnade Yangchau för att i Shanghai möta
·å ra syskon fr ån Sverig e och tillsammans med dem
'a ra upp till p rol'insen i Korr. Det I'ar innerligt kärt
~tt få välkomna dessa våra syskon, och, ehllrtl det var
örsta gången, som jag sammanträffade med några utaf
lem, känd e vi oss lihäl sisa m tillhörande en familj. Man
.r då icke främmande för hvaranclra.
'Vi stannade ti.ll
ammans under några dagar i Shanghai för att göra för
,ereclelser för resan » Inland ,.) .
En mycket kär sl'ensk syster Elsa Johanson hjälper
JI p å hemmet i Shanghai f. n ., och hon gör allt, hvad
ton kan för alla, som komm a , och är hOll synnerligen
lad att få mottaga sina egna landsmän och landsmanin
ar, bevisande dem mycken kärlek och tillmötesgående.
I:r<; Roste, som är föreståndarinna, är mycket älsklig
ch snäll. U nder tielen vi \'oro där, uppmanades vi
fta att sjunga Sl'enska <inger såYäl vid bordet, som då
i brukade sitta tillsammans 0111 kvällarna i samlings
.1Iumet.
Kristi Himmelsfärdsdag hade äfven vi ett särskildt
önemöte pl svcnska, och utom oss, som tillhörde
. "vI. K., I'oro äfven vå r kära syster Johanson samt en
roder Nyström och hans hustru, lwilka 1111 också äro
å väg till Shansi.
Våra tankar och bön er under denna stund gällde
irskildt eder, kära missionsvänner, som vi visste just
.\ \'oro samlade till årsmöte hemma i Sverige, och
. djup et af dra hjärtan nedkallade vi Gnds vä lsignelse
:ver ede r och arbetet därhemma för detta mörka land
irnte. Tankarna gingo till baka till stunde r, då vi sjtilfl'a
~de gLidjen att få vara med på dessa möten, och vi
) mlllO iifven särskildt ihå g d ra vänner, som nu på !'m;
ötet afskildes "fJ r mission s kallet och stå väntande att
gå till cletia land.
Resan upp till Tientsin I'ar mycket behaglig. Vi
Hie ingen storm, hvilket för denna väg är ganska
·anligt.
J ag samt 4 af de andra systrarna blefvo lämnade
ter i Chefoo, emedan b å len gick förr , än det sades, d å
gingo i land för att hälsa på våra \'iinner där. 'Oj
riste därför vänta lIuder ett par dagar, tills nästa bå t gick.
l bå da 7II)'cket till Herren, att vå rt nppehåll iChefao
ulle blifl"a till det bästa, och vi kände alla, att han
Ide någon afsigt därmed. Vi hah:1 ärven <lll :1nledning
t tacka honom för denn:1 erf:1renhet, ty jag är viss, att
aldrig skola glömma all den brlek och vänlighet,
111 på alla siUt kommo os s till del af vä nnerna där.
'! betalade dra hiljetter till Tientsin, och vi fingo icke
.s nä mna att betala nå got, af hva d de försåga oss med
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för resan. I Tielltsin fingo syskonen Berglings o ch jag
stanna under n[igra dagar, till följd utaf att lilla Edla
insjuknade. Herren hörde dock dra böner för henne,
så att hon ganska snart blef återställd, och vi kunde s11
fortsiitta vår resa, Genom bref från broder Bergling
hafven I allaredan hört, hvad ·som mötte oss i närheten
af Huai-ll1h, då vi öfverföllos af röfvare, hvilka stulo
vå m penningar m, m. Strax innan öfverfallet skedde,
hade Fru Bergling och jag, som då åkte tillsammans i
den andra kärran, ett mycket dyrbart samtal om huru
trofast Herren hade varit emot oss under gångna tider
och tillika huru förvissade vi vara, att han hade kallat
oss att utgå till detta land, hurudana förh:111anden vi
än skulle komma att få genomgå, och huru kort vår
arbetstid än kunde komma att blifl'a här. Vi yttrade just,
att Herren är mäktig att sända så må nga flera att upp
taga våra platser, om han skulle behaga att hämta oss
hem på ett e ller annat sätt . Vi käncle Herrens niitTaro ,
och hans frid och kraft genomströmmade oss, så att vi
voro likasom beredda för den stund, som genast följde
härp<!. Vi hörde p lötsligen högljudda röster och larm
från brocler Berglings kärra och förstodo genast, att
det \'ar fråga om att göra oss skada. Under den stund,
som följde , då röfveriet pagick och en af tjufvarna stod
ö[yer oss med knif, hotande att döda oss, om vi rörde
oss, var det I'erkligen unde rbart att känna Herrens när
varo och det på ett sådant siHt, att hjjrtat bevarades i
stilla frid, endast bli<:kande till IlOnolll, som allt förmår,
och utan hvilkens tillåtelse ingenting kunde hända oss.
Det I'ar tillika underbart, huru nå defullt dir ft lska nde
Fader vakade öfver lilla Edla, som var hos sin fader i
den första kärran. Hon blef för en lå ng stund lämnad
ensam med dessa män omkring sig. Han sände en
så dan djup sömn öfver elen lilla 2- å ringen, att hon ej
besväracles af hl'ad som som pågick omkring henne. Vi
vara ej vissa, förrtin broder Bergling kunde komma
tillbaka till henne, om hon var lef\'ande eller död, eme
dan hon var alldeles tyst och stilla. Det I'ar äfven dyr
bart för mig att se, huru Herren styrkte vilr kära syster,
Frn Bergling, vid tanken på den lilla, och huru hon fick
den nåd, som just behöfdes för detta ögonblick. Vi
ropade till Herren, där \'i lå ga på knä i sanden, och
som tjufven, lwilken vaktade oss, syntes förstå en liten
kort bön på ki nesiska, yttrade han till oss, att de ej
skulle taga dha lif, om de endast fingo våra penningar.
Vi blefl'o icke heller p å nRgot sä tt s kadade, utom broder
Bergling, sam fick några knifhugg, lyckligtl'is icke så
djupa, utan han är redan mycket bättre, så att vi hoppas,
om Herren vill, snart kunna fortsätta vår resa. Den ene
af männen, som körde våra kärror, blef så rad, men båda
sårade förbundo s genast, då vi komma hit till missions
stationen, där vi mottogas med den största kiirlek och
vänlighet af alla. Vår kära Maria Harms, som var kvar
för att in vänta oss, fick nu praktik att förbinda de
2:ne sårade. Våra andra vä.nner hade rest samma dag,
oc h de äro IllI g anska långt före oss.
Här i Huai-luh äro f. n. flere missionssyskon, som
under förföljelsen hade att genomgå de hå rdaste prof
under fl ykten från Shansi, och de hafva gemens:1mt med
oss prisat Herren, som denna gFingen räddade vå ra Ii f,
för att I'i skulle få tjäna honom en liten tid inom detta
land. Jämfö rclt med hvad dessa vänner filtt genomgå ,
så är ju denna vår erfarenhet ett intet, och hvad som
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har LJifvit taget ifr[in oss, är dr Fader i Himmelen,
som är rik öfyer alla dem, som åkalla H onom, mäktig
att fylla . Hall z:et så " äl, Iwad hans barn behi:if\'a, sit
vi må ej frukta, hY ad hälst som kommer i dir väg, ty
han har själf sagt: ».Tag skall ingalunda Jämna dig, ej
heller någonsin öf\'ergifva dig».
Första morgonen efter vår ankomst hit lästes 34:de
psalmen, hvilken jag nu sänder till eder, bra mis5i ons
vönner, och beder eder pit samma gitng, att I viljen
prisa Herren med oss för hans särskilda llärZla1"O och
hj:i1p samt för den särskilda kraft, han förm 1lr att g ifva,
just då vi äro i behof däraf. Bedjen nfven mycket för
oss, älskade vänner, att \'å ra lif måtte öfverallt bära
vittnesbörd om IlO1l01ll, och att själar må vinnas inom
detta land! Innerliga h:ilsningar från bra Maria Harms,
syskonen Berglings samt
Eder i Jesus fö re nade

Sigrid Bengtson.

*
I RÖfvarehänder.
Af Rob. Berg/i/1g.

Öjvo/allet.
Vitr första tröttande dags resa i de kinesiska klumpiga,
ofjädrade kärrorna höll på att nalkas sitt slut. Redan
hade vi rest en half timmas tid i mörkret, Inilket alltid
i Kina ör mer eller mindre obehagligt, d å vi körde in
in i en djup ravin, hvari vi näppeligen pil. 2 fots af
stand kunde urskilja ett föremå l från ett annat. i\Jen
hvad gjorde det, då dra förare uppl)"ste oss om, att vi
blott hade en l/S sv. mil kvar till Huai-Lu, hvarest vi
hoppades fri. träffa de syskon i vårt sällskap, som rest
före oss, såväl som k.ända och okända eng. missionärer,
hvilka vi sport skulle finnas där. Dock, ett annat möte
m;lste dessförinnan äga rum.
Plötsligt höras ett par
m:in framför oss i ravinen på kinesiska tillropa körkar
len för första kiirran, hvari jag satt med lilla Edla sof
vande i min famn: » Stopp där 1» »Det går ej att komma
förbi, om ni har något att bära», svarar denne. "Nu
af kärran » ropa männen, som nu hunnit fram lill ho
nom, och innan han visste ordet af, grepo de hans hilr
fläta och ryckte honom ned på marken. N&gra hugg
och slag till \'oro nog för att tysta honom Han trodde
sin riieldning ligga i att låtsas \'ara död .
Sedan körkarlen' kastas åt sidan, hoppar en af röf
yarne upp i min öfvertäckta vagn och börjar famla efter
min hårfläta.
») Det är barn här, gör dem ingen skada!» utropade
jag bedjande. Intet tydligt svar ga[s, utan grep han min
hf\rfläta för att få mig helt och hållet i sitt viilcl. Hvad
han tänkte, då min fläta tillika med mössan, h\'ari den
var fastsatt utan motstånd följde med, vet jag ej. Ett
tillfälle a.tt komma ned af kärran gafs mig emellertid.
därigenom. Dock innan jag nått marken, grep han mig
på nytt, under det han feberaktigt tref\'ade i sitt sköte
efter något vapen atl skacta mig med. Utan tvif\'el hop
pade han ej upp pil kii rran utan vapen i sin hand, men
i sin förvåning öfyer alt få flätan i sin hand, l11J.ste
han ha tappat d et. Själf föll han ock ned af vagnen .

Oviss 0111 afsikten \ar att döda. ell er röfva oss,
ned jag mig ur hans hand och sprang bort till yag
nen bakefter med min hustru , syster Bengtsson och mina
2
gossar i, Iwarvid jag hacle att lämna lilla Edb i
sticket.
»)Vi ha r!lkat illa ut », tillhviskade jag dem . )Vi iiro
antingen i röfl'are- eller bo\arehänder. ») Härunder skrek
lilla Edla . ~ Hvar är mitt barn? 0, Jesus, Jesus, mitt
barn, mitt barn! " ropade min hustru, och under något ögon·
blick ropade vi alb 3 till Herren. "Men lå t oss ögon"
blickligen fly", sade jag, »ty äro de röfvare, skola dE
ej skada henne, men vi skola etl kunna ropa på hj:ilp, och
ämna de döda oss, kunna vi ej riidela henne. Det äl
bäst i hvarje fall att söka fly. » I nästa ögonblick y:u
Morris i min famn, och min hustru jämte Syster Bengts'
son hoppade af kärran, elen förre med lilla Wilhelm pt
armen.
Vår flykt blef ej lång. Tre steg bakom vår vagr
stod en af röfyarne med en bössmyning riktad mot oss
Med dämpad men befallande röst ropar han: ))StoPf
där! Om I gRn ett steg längre, skjuter jag er ». D:irp~
\'i nkade han till oss att sitta ner eller knäfalla för ho
nOI11.
Min hustru och syster Bengtsson sutta ned.
Sedan jag smugit mig bakom min hustru på andr,
sidan om vår eftersta vagn, sökte jag nå fram till mir
kärra för att se, om jag kunde rädda lilJa Edla. Mel
vägen var stängel. Bakom kärran, Iwari Eclla var, höll(
röfvarne på att uj)Jlsprätta och genomsöka våra saker
Edb var föröfrigt tyst.
c\ntingen so f hon, eller va
hon död.
Medan jag stod cHir i mörktet ocb lyssn ade till
hyad som försiggick, blef det klart för mig, att det va
vårt gods och ej våra lif, som söktes. Det föll mig cUl in at
söka rädda vå r reskassa, som jag hade i en liten väsk
i eftersta kärran.
Tyst smyger jag mig upp på del
efter henne me n just uppkommen gripes jag i armel
af en af röfv:\rne, som rycker mig framstupa, hvarefte
han förgäfves söker utmed min rygg efter flätan. n
griper han mig i hårroten, men mitt h;'lr var, Gud sk
lof, sil kort, att han icke fick något ordentligt tag diir'
Han gaf mig d,! en knuff i ryggen och röt med däm
pad röst: )Tag fram silfret»! ~"' i skall gärna f.
allt, vi ha, om ni blott ej skadar oss, min hustru ocl
mina barn - » . »Tag fram silfret») , ryter han ånyo, lyt
tande en 7-8 tums dolk öfver mitt hufvucl " ]'l, r
skall få allt, jag han>, svarade jag, »blott ni ej skada
min hllstru och J'nina barn». »Här :ir allt, jag ~igep;
tiJliigger jag, öfverriickande väskan till honolll. _ . »Ta
fram mera!» ryter han - >Jag hat ej mera att ta fram >
»)Tag fram det bara, s:l mycket ni har», röt ha
och slog mig med skaftet af sin dolk. Min upprep:\c1
försäkran, att intet mer s iJfe r f:\nn s att få, besvar:
des blott med allt svårare hotelser. Med spetsen af si
öh'er mitt hufvtld höjda dolk hackade han mig uncle
tiden för att skärpa allvaret af hotelserna.
Då han såg, att inga hotelser kunde förmå mig ;) 1
söka efter mera silfver, började han visitera mig, h\'ard
han påträffade min klocka, min portmonnä och en ar
teckningsbok, so m han allt ref fran mig. Sedan han st
lunda försäkrat sig om, att jag icke hade något försvan
\"ilpen, släppte han IY,i g.
.
U ncler hotelserna tilldelades jag, förutom ej sit t
lindriga slag, 6 hugg. Däraf träffacle tre kläderna endas
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ett vänstra uenet 2 tum of\·anför knii\·e cket, ett högra
öfverarmen 3 tum ned anför axeln, och ett berörde helt lin
drigt hjässa n.
Sedan jag hlif\'it lössläppt, började samma röfvare,
som unrlersök t mig, att ned kasta \·3ra sak er fd n kärran,
medan en annan efter hand uppskar oc h und e rs ö kte dem.
Flere saker kastades därvid i rygge n på syster Bengts
son och min hustru, som hela tid en tillika med Morris
s uttit eller legat på knä bakom k:1rral1. D å de rörde sig
fö r att undg~l att få korgar och l!idor i rygge n, höjdes
ögonblickligen en knif öfver deras hufnIden, men ome
del bart därefter \' 0 1'0 röfvarne humana nog att tillåta dem
flytta sig e tt par steg. Afven min hustru och syster B.
blefvo visiterade, o m de buro ringar, armband eller ti ck
ur, men, då såcbna ej upptä c ktes, lämnad es de i fred.
lVIin hustru bö nföll för sina barn och ti c k till svar, att,
om rö fvarna tingo 50 täl, s kulle de ej röra dem. Syster
.B. fö ll på knä och med bänderna lyftade mot him
melen uad hon sin första bön på kinesiska . Hära f blef
vakten obehagligt berörd och uad henne vara tyst, så
skulle de ej röra henne.
Knappast var plundringen öf\'er, d å \·i hörde ljudet
af vagnar, som närmade sig oss. Röf\·arne tingo nu
brådto m.
En gaf order till upp bro tt och i ett nu för
sv unno de med a lla våra pengar, dira 4 bästa väskor,
en hel del paket och en massa sm1i.saker.
Det oaktad t \'ar min glädje obeskriftigt sto r, d å jag
efteråt fann, att h\'arken syste r B . eller nflgo n af de mina
hlifvit sårade.
Lilla Edb fann jag oc k sofvan de i all
sköns r o med huf\'lldet liggande mellan burkarne i vår
matk o rg.
Sedan \'i hopsa mlat dra i smutsen omkringkastade
saker och stufvat rlem på v:lra kä rr or fo rtsatt e vi, som
liga af oss utan skor på fötte rna, fram till mi~sjonssta
tionen, hV:1.r vi om l/l timma rönte de t me~t sy mpatiska
mottagande, *)
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Alskade broder och medarbe tare !

iV/M och frid!
Innerligt tack fUr brefvct af febr. 17. Det gläder
mig att böra, huru Herren hjalper. F ö rvisso skall ingen
ting beböfva fatt as oss, om det än s tund o m ser knappt
ut j skäppan, elle r Herren synes vända sig ifrån sina bön
fallande ba rn.
Sista räkningen frän Shangh ai \'isade ju
föga öfverskott dä r att börja hartalet med, m en »i den
stund, oss hjälp behöfves», kan han hjä lpa ge nom manga
elle r genom m. - Här har varit o vanligt kallt och reg nigt
i 14 dagar nu, så att landtbrukarne börja frukta fö r skör
den af den na orsak istallet för torka. I viss t afseende
äro vi dock tac ksamma för den svala \'iiderleken, ty för
fröken Hundcre, so m ligger sjuk, skulle varme nu vara af
mycket stor fara.
När jag för något mer än en vec ka
sedan kom hit fö r att leda församling e ns vårmö te, som
hölls lördag, sö nd ag och måndag fö rlidn e, fann jag henne
till sängs i följd af under natten fö rut inträffad blodstört
ning.
Fredrika H a llin och jag sä nde genast efter en af
de norska sys trarnc öster o m fl ode n samt bud till d:r
*) Broder Bergling erhöll sedan pen ningar nf manuarine .. i Huai
luh och kunde eft er u;lgra dagars uppehåll fortsätta resan. No t (If R ed.

SJ11ith i Singan, ocb fö r Ofrigt beha ndlade Vl henne efter
bästa fUrstand.
H o n hade ju fö rst haft ~ tark blödning
uch hostad e alltfort upp blod samt \'ar ytte rligt kraftlös,
urstånd att ens lyfta en hand e ll er vrid a pä IL U f\'tl d et,
kund e ej häller tala annat äll e ns taka ()rd i e n mycket
s\'ag hvisk ning. Fröken Hattre m ko m pa fjard e dage n,
men från d :r Smith ko m blott bref med fö reskritte r an
gående skö tseln på femte dagen. I fö rg å r, sjund e dage n,
sy ntes en kris pågfl, och vi fruktad e Wr recidiv, men den
gick töJ bi, och blod hostninge n upphörd e i gäl' med undan
tag a f ett par gånger i mo rse. För närvarande synes ej
nago n direkt fara fö refinnas, men dieten är ju så viktig,
och vi fattiglappar ha inga förrad att tillgripa. D ock
hoppas jag, Herre n skall hjiil pa, sa at t det ej behöfver
utveckla sig till lungsot, fastän henn e~ kroppsbyggnad nog
a n tyd e r troligheten af detta.
U nder mötesdaga rne var d e t bra svå rt, ensamma som
Fredrika och jag voro att s kö ta henne och alla anord
ningarn e. Fredrika blef ocks1!. öfvera nsträ ngd, h ennes fötter
svullnade, så att hon, sedan frö ken H a ttre m ankommit,
mås te hälla sig pft sitt rum, åtminstone ej gå uppför trappan
till vindsrummet, där fröken H uncIere ligger. Mötet var
emellertid godt, o m ma n frå nser, att det va r litet oklara
saker metlan ett par grupper af troende trän \V einan
distrikte t. J ag tro r, att detta allt blef undanröjdt, inna n
vi sk ild es å t, oc h hoppas, att förmaningarne till kärl ek och
endräkt icke föllo på v:igen. Omkring ett ljugo tal kvinn o r
och dubbel t så må nga man från Hanch'eng, H o)'a ng,
Pllch'eng, Tali, Ch'aoi, \Veinan , Lantie n, Huacheo och jag
tror Ch 'inghsien vo ro niirvarande. Till följd a f den nyss
öfv e rståncln a hungersn öden voro de för fattig a att nu gifva
någo t mera än till omkostnaderna fö r mötet, men för att
till hösten kunna ås tadkomma mela, köptes tyg och klipp
tes i styck en, hvilka utdelades till de nän'ara ncle att sys
För att de tro e nd e skulle kunna hållas
till })sparp ftsar».
tillsammans på de olika platsern a, bestä mdes, att de en
gång i mi't nad en skulle samlas inom sitt distrikt, på s ta
tionen i Tongcho!t för T ali och norra landsbygden, hos
en a f de kris tna i H/eiNan, i I:f/ladlCo, I gi'tng i staden
och 2 gånger i ett opiumasyl ungefar 30 Ii d ä rifrän och
dess utom särskildt I gång i månaden hos en af de tro 
ende norr om Weifloden, hos en sökare i Ch'{loi pa lands
bygden.
T 'ongchou, \\'einan och de båcla förs tnämnda
platse rna i Hua-cheo skulle om möjligt tillses af missio nen,
Ch'aoi och elen sista samlingsplatsen i Hua-cheo af fri
villiga predikanter, lwilka församlingen bemyndigade dar
till och gaf respenningar. Måtte H erre n gi fva sin \'iilsignelse
till detta fö rsö k att ffi fö rsa mlinge n har att mera deltaga
i arbetet och kanna sitt ansvar! Allde nstund jag för
fröken H:s sk ull ej kan lä mna stationen ännu för att gö ra
den påtänkta runclresan i distriktet, har jag sän dt ut vår
vän Kao i\fing- slmen i stället att vara bo rta o mkring 10
daga r.
Han sy nes lef\·a i Herrens gemenskap och har
my cket sinne för Guds ord, me n ensamheten har nog ej
i allt varit nyttig för honom. Han ii r ju tin g att ha sil
stort ansvar, isynnerh et beträffand e hanclhafvanc\et af sina
gelikar, vi ha ej mycke t att välja på och \'oro ju fö r resten
ej i tillfalle att välja, nar han mfls te ö fvertaga stations
angelagenheterna.
Här behöfs en energisk och kärleks
full man att förena de stridiga elementen samt satta de
befin tliga krafterna i verksamhet.
H vad ka n man göra
vid ett tillfalligt besök? Jag ö nskar, att August Berg vore
här igen snart, t) man vill ej gärna infö ra nya anorel 
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ningar, och på samma gång kan man ej glira samma
arbete salU han eller på salUma sätt som han.
Vi lifriga I11fl godt, och allt är lugnt här, fastän det
är rykten angående upploppen i södra Honan, hvarom
Ni väl hört därh emma. De voro riktade mot katolikerna,
fUraniedda af den utpressade skadeersättningen och deras
öfversit teri.
Hälsa sa varmt till kommitten och de hemmavarande
missionssyskonen !
Din i Herren tillgifne

Carl Blom.

*
Din-ch'eng d en 14 juni 1902.
Käre broder!

Frid!
Jag har nu den ledsamma underrättelsen att med
dela, att vår syster J ohanna Hundere tagits ifrån oss.
Herren säg väl, att hOll var mogen, och strax lät han
lien gå. Hennes sista sjukdom såväl som heImes före
g~lende Iif ibland oss efterlämnade Ijufliga minnen, och
jag är tacksam , att jag fick vara sft mycket vid hennes
sjukläger. Det var väl hennes sista uppgift att genom
tålamod uch stillhet vittna om Herrens bevarande kraft.
ända i det yttersta . Hennes tankar dvaldes mycket vid
arbetet, särskildt vid Honan, där hon hoppats få vara
med om att öppna en ny station i Lingpao, men hon var
så villig att äf,-- en lämna detta, då hon förstod, att Herren
kallade henne till sig.
Efter första blodstörtningen tycktes allt gå mycket
bra, fastän krafterna återvände ytterst långsamt, men efter
14 dagar hördes misstänkta rasslingar i bröstet och upp
hostningarne blefvo illaluktande. Senare blef halsen mera
smärtsam, och snart visade sig tydliga tecken till sårbild
ning både i struphufvudet och i svalget. På sistone
svullnade körtlarne under käkbenet och voro ganska plåg
samma. Förlifrigt led hon ej mycket utom af den tröga
andhämtningen , som de sista dagarne ytterligare försd'tra
des genom att sårbildningen frän svalget spred sig tili
bakre näsöppningarne och tillstoppade dessa. Den 2 :dra
juni något före kl. 1 på morgonen, precis en månad sedan
första blodstörtningen, fick hon en ny sådan. Vi vantade,
att hon omedelbart skulle få gå hem, men anfallet gick
öfver, och hon lefde ännu öfver 2 dygn tills d. 4:de
på f. m.
Vi hade det ovanligt stilla vid begrafningen, fastän
mycket folk samlats. J ag fick tillfälle att inför dem vittna
om det saliga hoppet, och många syntes högtidligt stämda.
Det var ju också nflgot ovanligt att ej bränna rökelse
ell er pappersfigurer, ej ha mnsik eller klagan utan i stället
sfmg och bön samt fö rmaning vid grafven. Det var
också den första ntländing, som dött där i staden, och
många undrade nog på, att vi ej kunnat förhindra det.
En man kom pft eftermiddagen, sedan begrafningen försig
gatt, med en knippa rökelsestickor såsom en g~lrd åt den
döda. Jag afböjde ju det men fick tala litet all varligt
om ett battre satt att behaga och hedra henne.
Ett par dagar senare dog modern till Liang, en af
de troende i staden, och, som han hört, att vi fotograferat

var döda, sa ville han också ha ett kort taget af sin, och
det fick han . Det kan ju ej skada all visa hedningarne,
att äfven vi vörda förfäd erna, fastan vi ej dyrka d em.
Just i dag fick jag bud från Yungning, att en af de troende
från sydöstra Shanchou-distriktet tagits frän hustru o ·'h
barn genom döden·, samt att hans mor och yngre bror
äro svårt sjuka i samma epidemi, som tog honom burt.
Det är en svår pröfning både för familjen och försam
lingen. lVIåtte Herren uppehålla, styrka, stödja och stad
fästa de sina! Efter de yttre förföljelserna synes nu en
<Innan hemsökelse öfvergå oss. Herrens vilja ske! ~H\
den lända oss till godo!
Vi vänta nu på syskonen, som äro pa väg upp. De
borde kunna vara har hvilken dag som helst, om de ej
försinkats efter vägen. Men det lär val vara svårt att ffi
dragare nu under skörden, sa att det måhända drager ut
ännu några dagar.
Tjäders har nu flyttat upp till en bergsby i Puchou,
dels för att komma undan hettan i staden och få sitt
hus reparerad t, dels för att kunna undervisa kristna och
sökare, särskildt kvinnorna, som hittills fätt föga hjälp dar
på trakten. Våra norska systrar, Fredrika och Emma
Andersson 1I.ro alla i Tongchou; de torde behöfva hvila
en tid nu. Vi ara alla tämligen friska, men min hals
är dålig, så att jag ej kan predika, knappast tala i vanlig
ton för någon längre stund och aldrig sjunga. Bed för
oss alla!. Hälsa hjärtligt alla syskonen !
Din i Helren tillgifne broder
Carl Blont.

Shansi Pingiangfu den IS juni 1902.

»Därför, milla älskade bröder, varen fasta, orubbliga,
öfverflödande i H errells verk alltid, z'e/ande, att edert arbete
icke är fllfällgt i Herren. »
Alskade medarbetare i Jesu Kristi evangelium!
Nåd och frid fran den, som är, och som var, och
som kommer!
Ett par dagars uppehåll för ombyte af fortskaffnings
medel gör det möjligt fUr mig att 1111 beratta litet frfm
var resa. Den har fört oss öfver ljusa höjder Oel1 genom
djupa dalar i mer än en bemärkelse; dock kan jag ej
annat än utbrista: Godhet Oel1 barmhärtighet ha i sanning
följt oss. Det synes mig, som om vår motståndare \'arit
i verksamhet att hindra vår färd till Shansi, men det har
gått ~ en dag, ett ögonblick i sander». Den ena staden
ha vi genomrest efter den andra, och människorna ha
statt sasom slagna af förvåning, då de sett de förföljda
missionärerna ii ter strömma in i landet.
Den första motgangen drabbade mig och bestod i
förlusten i Genua af resbagaget för sjöresan och därmed
också flera för mig särdeles värdefulla smasaker. I bagaget
fanns dessutom tandplomberingsinstrument, fyllnadsmateriel
m. fi. artiklar i den branschen till öfver 300 kronors
värde samt hela min reskassa. H e rren hörde bön, och
jag fick i Shanghai nnderrattelse, att bagaget var flter
funnet och siindt med niista bät. iVlen Herren vill e ater
pröf\·a: den dyrbara kapPs~ie ken bortröfvades tillsammans
med Berglings saker, pennil1garna voro då uttagna, endast
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[ kilometer från Huai-Iuh samma dag, som jag lämnade
:Ienna stacl. » I-Ian hetcr Underlig », men ' Herren har
.illstadt det, och han handlar alltid i kärlek. Den andra
notgången bestod i att kaptenen på den kinesiska kust
lngaren lämnade fem af vflra systrar kvar i en af
lamnarna på vägen till Tientsin. Vi, som voro ombord,
iro öfvertygade, att det skedde af ovilja och oroade oss
,id tillfället mycket för systrarnas skull. Men Herren
ljiilpte dem i allt, så att de ej voro utsatta för den
ingastc svårighet, tills de upphunno oss. Sedan splittrade
juldighet ibland barnen sällskapet i två delar.
Den
ist a delen af sällskapet blef öfverfaflen af röfvare, med
emma rna blefvo sfirade och utblottade på resmedel, och
lera af oss i första siiilskapet föllo uncler vägen offer för
,n nu allm~int gängse sjukdom, som mycket utmattade
'ss och Wrsvflracle resan. Vi äro dock nu alla friska
,ch tacka Herren, att vi blifvit bevarade under alla kända
,ch okända faror: Det har varit smiirtsamt att be
öka de nu öde missionsstationerna. Jag har vandrat på
amma väg, dar omkring 10 missionärer, män, kvinnor
,ch barn, behlgda med jarn till fots fördes fram 10 sv.
iii till martyrdöden i Taiyenfu. J ag har st.c'l.tt på ruinerna
fter branda missionsstationer och kunnat utmärka rummet,
ar jag för ej lange sedan i all trefnad intog förfrisk
ingar i en älsklig familjekrets. Dessa dagar giista vi de
ya missionärerna i Ping-iangfu, en plats, som mer an
ndra \'mit utsatt för fiendernas raseri. Vid förmiddagens
löte tingo vi' vara tillsammans med flera, som på sin
ropp bära Jesu Kristi marken. [3 personer harifrån
lefvo under förföljelsetiden märkta med ett kors i pannan.
'lera blefvo dessutom slagna med spön. En bibelkvinna
lef så illa tilltygad i händerna, att hon nu ej kan öppna
cm mer än till haiflen. I en familj dödades 4 personer.
.tt par andra blefvo ocksfi dödade under förföljelsen.
lock är antalet af dödade kristna ej så stort, som den
)rste spejaren, obekant med platsen, uppgaf pa hösten
900. Det gjorde mig mycket godt att höra en gammal
ogen evangelist predika öfver ofvan citerade text. l\'I ycket
" som frestar till slapphet i tron, kärleken och nitet.
(ar i norra Kina är stamningen gent emot missionärer,
födda kristna och evangelium i allmanhet ej så god som
mellersta och södra Kina. I många fall ha katolikernas
'verdrifna ers;ittningsanspråk fiir förlorad egendom upp
,ta t mandariner och fotket til:! hat och ovilja. Sorgligt
t s;iga ha arven flera i de protestantiska församlingarna
Ijt exemplet och förtjanat pa sina förluster. Själafienden
tr i girighetens snara neddragit mången, som i nödens
.I stod fast och stark. Penningarna hafva utkrafts af
lI1dlande och joreWgare, och, cHi afnirer och dylikt stå
istan stilla, har mången nödgats sälja jord och egendom
r att kunna betala den extra skatten. Aterverkan pli
rsamlingarna markes tydligt. ' Mänga ha ocks1\, dels af
lktan , dels af okunnighet om handlingens verkliga inne
ird, pa ett eller annat satt förnekat sin tro och däri
,nom skiljt sig från församlingen. På vårt eget falt ha
inga ersättningsanspråk kunnat förekomma och stäm
ngen ibland folket är mycket battre. Dock blir det
,'en hos oss ganska stor utrensning i församlingarna.
behöfva hålla blicken riktad uppåt och framåt och
'-tgkomma, att Guds rike kan cj g5. tillbaka, det går
lmåt, äf\'en om det går i tysthet och obema.rkthet. Vi
dja mycket, att vi skola [a se Guds rike gå [ramEL t med
1kl ;l[ven h;\r iblancl oss.

I

Forts. den 19:de juni.
Vi ankommo i dag på middagen till Cin-ch'eng och
mottogos varmt af syskonen Hahne. Br. Blom var oss
redan till mötes 7 sv. mil ifrån staden. Så ilro vi d5.
framme på fältet! Herren har varit god mot oss! l'.<Ifl
\'i nu ffi nåd att dag för dag förhärliga hans namn.
Syskonen och deras små äro alla [riska. .\11 t är sig så
likt här. Axel ' Hahne är stadens läkare. Vargarna äro
mycket glupska och djärfva i denna torkans tid; de gå
ofta in i byarna och taga barn här i närheten af bergen.
Br. Hahne sköter flera barn, som blifvit räddade fast illa
tilltygade. Fröken A. Janzon stannade i Ping-iang för
att invänta de systrar i Berglings sällskap, som skola resa
till D in-ch'eng.
Nu farvid ! »Herren är med oss, v5r borg ar Jakobs
Gud!»
Eder i Herren

L. H Linder.

*

*

Sin-an den r Maj 1902.
Kare broder!

Guds fridl
»De?l, som sår i sitt kött, han skall af köttet skörda
förgängelse, 1J1e7t dm, SOIll sår i anden, hall skall af an
dw skörda n'igt!if. »
Jag sänder de hjtlrtligaste hrilsningar till eder alla
där hemma. Gud har bevarat och ~ hjalpt mig ända tills
i dag, och, när jag ser tillbaka på den gångna tiden, sfl
har jag så mycket att tacka och lofva Herren för. Till
sammans med broder Carl Blom anlände jag till min nya
station den I April, så att jag har varit här en månad
nu. Det är ej ni\stegfirdsviig från T'ong-cheo-fll och hit,
hela 8 dagars resa. På vägen hade vi en dags snöväder,
sft att vägarna \'oro r;itt svåra, men så kommo vi lyck
ligt hit.
Under förföljelserna blef missionsstationen rätt illa
fltgangen, men myndigheterna hafva delvis låtit äterställa
b~'ggnaderna och rummen.
Alla systrarnas saker, så när
som på ln'ad de förde med sig till grottorna öfver som
maren, äro bortstulna. J a, här i Kina bor man bland
ett röfvarefölje; de behöfva fraisningens evangelium, och
Gnd gifve oss nad att så lefva iblallddem, att lifvet i
Kristus måtte blifva uppenbaradt!
Efter ankomsten stannade broder Blom några dagar
hos mig. Han gjorde ett besök intill Honan-fu Wr att
söka skaffa hus, men det var omöjligt. Just nu har det
varit oroligheter nere' i ?\Ian-yang-fu mellan kineser och
katoliker, och ända hit har oron spridt sig i folkets sin
nen, Vi hafva därför hållit oss stilla, tills förhållandena
blifvit lugnare. I öfrigt aro mandarinerna mycket van
liga samt göra allt för att lugna folkets sinnen. Seder
mera reste broder Blom till \'år andra missionsstation hilr
i Honan, Y'ung-ning. Honan-fu ligger 3 l/t sv. mil öster
om Sin-an; och Yung-ning ligger 8 sv. mil sydväst om
Sin-an. I Yung-ning höll broder Blom stormöte med
församlingen, som där ej är s:t liten.
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Jag har sasom mcclhjal pare i arbetet en e\'<lngelist,
som heter Ko ng. Jag tror, att han är en uppri ktig och
\'armhj iirtad kristen. Han ar en evangelist i ordets egent
liga mening. H an är ute och predikar pa gatorn a i
staden samt reser omkring p11 marknad erna . Sådan har
han varit, anda sedan han blef omvänd. Värt stora di
strikt i H onan behöfver höra evangelium ; utat landsbygden
råder naturlige n stor okunnigh et om kristen domen.
I Sin-an-församlingen finnes blott ett par tre försam
lingsm edlemmar, men flere visa intresse att höra Guds ord .
Jag har haft d et mycket godt hela denna första
månaden, och jilg tror, att Herren skall hj;i1pa i, fortsätt
ningen. K är man kommer sft ha r pä egen hand, kanner
mall sin sva ghet mer an annars.
Jag har varit fri sk och kry h ela vintern, och iir det
myc ket att tacka G ud för, af venså befinner jag mig godt
i de kin esiska fö rhålla nde na. H ela mft nader - ja, allt
sedan jag lämnade U 'in-ch'eng för två manader sedan,
har jag lefvat på kinesisk mat sa mt mår fiirtraffligt daraf.
Jag siinder mänga halsningar till brödern a i kommit
teen; halsa afven till syskonen där hemma.
J ag förblifvcr din tillgifn e broder i H erren.

G . A . Ståillammar.

Den 29 Aug.

190 2.

Alskade missionsvä nner !
O mbord p å. färjan m ellan Malmö och Köpen
hamn ville vi samfäldt sända eder en si sta hälsnin g .
Fosterlandets kust lig ger solbely st bakom oss. Så
ock minnena af allt, hvad det gifvit oss , af släkt och
v änn er, af fröjd och g lädj e , af tro och h opp. - En
liten skara af anhöriga och missionsvänner hade
samlats vid ?vIalm ö hamn för att tillsäga och till
vinka oss ett sista farv ä l. Skola vi månne återse
dem och alla de andra . som med intresse och b ö n
följa. oss med sina tankar ? Vi veta det ju ej, men,
o m ock morgondagens händelser ligga oskrifna
framför oss, så veta vi dock, att kärleken, som
enar oss, »kunna ej e ns starka vatte n utsläcka »,
och i det rätta fädernesland et , som »vi alla söka »,
väntar återseendets glädje.
Gud v ä lsig ne ed er alla !
Edra i arbete t förenade:
Teor/or
lVa o /li ././"der.

j akob JJijllill/J".

Oc/I

SeI':/lIt Salldbe7;;'·.

jlfa J'/a Pettersso71.
111( 03

B erzelius.

En stor missionskonferens med deltagare frEm
hela varlden har nyligen hällits i London . Den stora
Exeter H all var under mötena alldeles full satt med in
tresserade ahörare.
Den frflga, som behandlades, var
fö ljan de : . »På hvad sa tt skola vi bringa fö rsamlingarna
(de om \' ~ln da hednakristna) på mission sfältet till att blifva
sjalfulJderhii llancle i missionsarbete b> . Denna fraga ;[1',
som man ser, af mycket praktisk art. 1\Ian framh öll som
basta medlet ti ll fråga ns lösning fö ljande : Att d e infö dda
un dervisas i hancltverk och åkerbruk, i odlandet a f nyttiga

vU xter och deras försiiljning, i a nliiggand et af mind r·
industriella företag : varning, sömn ad, banda rbeten od
h\'arest sådant kan sk e, mindre fabriker. Darigen om skull,
man omsider uppn a det efterlangtac\ e resttltatet, att för
samlingen pa missionsfaltet bl efve oberoend e af andra.
gafvo r och hjälp.

*
I Korea finn as för nUrv,lfand e 3 0 0 erkUnda för·
samlingar, som stå under olika missionssällskaps led ning
Dessutom finna s nästan lika må nga, som oberoend e a
missionssällskape n hftlla möten h varj e vec\;a och med hjälp a
fril' illiga bidril g utöfvil en icke obetyd lig mission!'\\'erksa mh et
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under Augusti månad 1902.
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. O nilmnd . __ __ __ _._ .. _.. _.. _. ___ . _, _,, __ , __ , _, ._ ... _. _....
Tackofl'er ._ .. _.. __ . __ ._. __ . _. __ . _. ___ . . ____ ._.. __ __ . _. ___ _
Onämn d _._.. __ . ____ ._ .. .. . __ ... __ . _..... __. __ ._____ ._ .. __
C. E ., 'Vaxholm __ _. _.. _.. _. ____ . __ . _________ . __ __ __.. _
Jpgs mfg till August & Augusta Bcrgs utrcsa till
Kina ge n. K. P . . __. __ .____._______ . __ . __ ____ ._. ____
V. \1., H el5ingborg .. .. _.. __ ._ .. _.. __. ___ ____ __ ._ .. _.
A . E . D .. Göteborg ___ ~ ___ . ____ . .__ .____ ___ ._. _. __ ._
Östra h,iracls kri stI. ungdom sförbund gen. G. J. __
S. & E. spnrb össemedel gm G. 'V. __ _ ____ .__ .__ _
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Summa kr.

:Med varmt tack till hvarj e gifva re.

Den dag f ag' ropade s 71arade mig H CT7'm .
inga) mig· mod, och l m'u sflil f ck kraf t.

.T.

