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G'ordoll.

. Vårt arbete att predika evangelium för hed
nmgarne omtalas i första hand som ett vittnande.
Herren säger: »Och detta evangelium om riket
skall varda predikadt i hela världen hll dt v ittucs
hörd för alla folk, och då skall änden komma. »
(Matt. 24: q). Härmed öfverensstämmer Herrens
ord i pingstlöftet : »I skolen undfå kraft, när den
Helige Ande kommer öfver eder, och! skolt?u ,mm
11lzJza vdtnen både i Jerusalem och i hela Judeen
och Samarien och intill jordens ände. » Apg. I: 8.
~1en att vittna för världen och att vinna värl
den innebär icke nödvändigt detsamma. N är för
samlingen burit vittnesbördet om Guds nåds evan
gelium till alla folk, skola kanske ännu stora folk
massor förblifva det himmelska budskapet ohör
samma. Jag vågar därför påstå, att församlin a en
ingenstädes fått sig anvisad värfvet att omvä~da
världen under den närvarande nådehushållningen.
:Må i~gen häraf taga anstöt, då jag på det efter
tryckhgaste betonar, att, fastän vår uppgift icke är
att föra hela världen till Kristus, den utom all fråga
är att föra Kristus till hela världen. NIissionsarbetet,
grundadt på återlösningen, har Kristus till sin medel
punkt; d. v. s. vi taga vår utgångspunkt vid korset
och :öra oss därifrån utåt till jordens yttersta grän
ser I stället för att söka gripa jordens yttersta
ändar och förmå dem att komma till Kristus. Är
icke skil~naden mellan dessa båda uppfattningar myc
ket. tydlig) Vär~d~ns hegär gå icke i riktning mot
Knstus, men Knstl åstundan är riktad mot världen
såsom det är skrifvet: Han »vill , att alla männi~
skor skola blifva frälsta.~ Skola vi icke komma
hastigare framåt genom att följa strömmen än ge
nom att gå emot densamma. Det är anmärknings
värdt, att alla utsagor och bud, som röra missionen,
framställa denna ordning med Kristus som medel
punkten. Sålunda säger skriften: »bättring och
syndernas förlåtelse » skola »predikas i hans namn
bland alla folk oclt fö rst z'Jerusalem »; detta Jerusa
lem, där Kristus blcf korsfäst och uppstod ifrån de
döda, och vidare: »Men I, blifven kvar i staden
Jerusalem, till dess I varden beklädda med kraft af
höjden:D (Lukas 24: 47, 49); i denna stad, där Anden
vardt u~gju~en, och där .Kristus genom den Helige
Andes mtradande och mneboende i församlingen,
hans kropp, för andra gången och p å ett nytt
sätt blef människa.
" Här är vår .utgångspunkt. Om vi uppställa
for oss den uppgiften att föra världen till Kristus
hafva vi emot oss världens hela otro och likgiltig~
het oc~ fientlighet. Om vi handla efter den gifna
befaUnmgen och föra Kristus till hela världen, skall
den mäktiga drifkraften af hans eget inneboende
;,; Ur boken Den H eli ge Ande i missionsarbetet.

lif och a f hans kärlek, bära oss framåt i vårt ar
bete. H är är den grundsatsen sann : »Bdr, odz
du skall blif7;a bu ren.» Bär Kristu s till hedningarne,
och du, skall blifva buren af Kristus, upplyft, styrkt
och dnfven af gudomlig kraft i ditt arbete. Diir
~ör, låtom oss iakttaga den gudomliga ordningen :
Icke »I ~kol e~ vara mtlncn f ör 1IlZg », utan »I skolen
vara 1l1 m a mttuen .» Vi skola icke stå i världen
och vittna för Kristus utan slå i ! ( nstus och vittna
för världen, »Gud är mitt vittne », skrifver den af
nitälskan brinna nd e h ednaapostein, »huru jag läng
tar efter eder alla med Jesu Kristi kärlek» (egent..
lige~ i J esu f{n s!z' IZ/drta) (Fil. I: 8). Icke filan
tropI, kärleken till människan. utan kärleken till
Kristus, utgör missionens sto~a motiv. Den när
maste väg en till den sörjande mänsklighetens hjärta
går genom hans hjärta, som kallas smärtornas man.
Därför föredraga vi »Kristus för världen ». såsom
det sann a evangeliska lösensordet, framför (let ofta
upprepade »världen för Kristus »,
Detta betyder icke, att vi ej tro på världens
omvänclelse. Vi b ekräfta uttrycklige n, att vi hysa
detta hopp. K ristus kan ick e se sin själs arbete
och mättas, och S kriften, som ej k an varda om intet,
ska ll icke uppfyllas, förrän Immanuel blir erkänd
och tillbedd " från haf till haf och ifrån älfven intill
jordens ändar» (Ps. 72 : 8). Ordningen och sättet
att ernå detta g udomliga slutmål utgöra den enda
frå.gan. Det gifves något som vi kunna kalla pro
fetiskt eller snarare historiskt perspektiv (fram
tidsutsikt), ty profetian är endast förutsao'd historia
och historien endast uppfylld profetia. Det är ur
aktlåtenheten att taga hänsyn till detta perspektiv,
som framkallat allt missförstånd i frågan. Genom
profetians framtidsvyer kunna vi skönja de ljuftiga
herg~n af en allmän rättfärdighet och frid: Men
där ligger mellan oss och dem en ofta icke erkänd
dal, och till dess att insamlingens tid'" som bildar
denna dal, blifvit genomfaren, kunna vi icke kom
ma till det ljufliga landet och fröjdas i uppfyllelsen
af det gamla löftet: »Och det skall ske i dacrar
to>
'
som komma, att det berget, där Herrens hus är,
sk~ll ::arda ställdt ll'pP öfver andra berg och upp
hÖjdt ofver andra hÖjder, och alla hedna/oll.: skola
stJ'ölll ma dth (Es. 2: 2).
.
»Stig upp på ett högt berg, du Sions glä dje
bud ~ !
Må den trötte missionären morgon' efter
morgon åtlyda denna kallelse och vederkvic1~a sin
sin själ med framåtskådandet till den tid om hvil
ken det är skrifvet: »de skola icke lära 'hvarandra
och säga den ene till den andre: Kännen Herren;
ty de skola alla känna mig, både små och stora ».
Men unde~ det vi så skåda framåt, låtom oss icke
förbise vittnandets och pröfningarnes dal. Frestaren
tog J eS~I,s med sig »Upp. på ett ganska högt berg »
och erbjöd honom alla nken i världen om han ville
tillbedja honom, Dessa riken tillhörd~ Jesus, enligt
Faderns löfte (Ps. 2: 8). :Men hans förnedrings dal
med korset och blodsvetten låg emellan honom och

;, Den tid , 1l\'arnn cl er Gud uttage r ett folk åt sig (Apg. (5: 14 1
utur all a stammar och tungomå l och folk och folk slag (Apg, 5: 10).
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uppfyllelsen af detta löfte. Kristus lät icke förleda
sig till att förbise denna dal och mottaga världsherra
dömets krona, förrän han först hade burit törne
kronan. Församlingen har gång på gång felat där,
hvarest :Mästaren stod fast, försökande att bemäk
tiga sig riket under sin förnedrings tid. Bruden är
icke för mer än brudgummen; såsom han hade sitt
förelagda lidande, från hvilket han ej ville afstå,
innan han kunde ernå sin krona, så har hans brud
blifvit bestämd »att uppfylla, hvad som fattas i
Kristi lidanden för hans kropp, som är församlingen~;
innan hon kan fa sitta med honom på hans tron.
Vittnandets tid måste fullbordas, innan regerandets
tid kan inbryta. Och vi påstå, att missionären skall
blifva starkare och frimodigare g'enom att arbeta
efter Guds program, genom att bygga med ständig
och tålig hänsyn till den tidsäldrarnas byggnads
plan, hvilken är så klart framställd i Skriften. En
tidsålder nådde sitt slut vid Kristi första ankomst;
en annan går till ända vid hans andra tillkommelse och
hans besittningstagande af riket; en tredje slutar
vid utgången af de tusen åren, då Kristus öfver
lämnar sitt rike åt Fadern. Dessa tidsåldrar har
skalden liknat vid »de stora altar-trappsteg, som
genom världens dunkel leda uppåt till Gud». Ge
nom hvarje sädant trappsteg föres återlösningen
uppåt till en högre ståndpunkt af välsignelse och
utåt till en alltmer omfattande räckvidd af nåd, till
dess allting har blifvit nytt och återställdt till para
disisk "härlighet. - Sålunda går Gud långsamt fram
Arhundraden ligga emellan dessa på hvar
åt.
andra följande trapp~teg, och det tillkommer hans
tjänare att följa honom »i riket och tålamodet i
Jesus Kristus.»
Ehuru det är Kristus och icke en människa,
som säger: Prediken evangelium till ett vittnesbörd,
tala dock många ringaktande därom, betraktande
en sådan uppfattning af missionärens arbete såsom
ytlig och hindrande för en verkligen kraftig evange
lisering af hednafolken.
Om ett sådant vittnande innefattade hela mis
sionsarbetet, skulle anklagelsen hafva skäl för sig.
IVlen vi betrakta det tvärtom endast såsom ett ±ör
beredande och inledande. Det tros af många tän
kande forskare i Skriften, att det vid slutet
af den närvarande tidsåldern i bokstaflig me
ning skall blifva en utgjutelse af Anden »öfver
aJlt kött», såsom det förebildande skedde vid
begynnelsen af densamma.
Ty Skriften f(jrsäk
rar med bestämdhet, att det var "Andens först
ling», som gafs på pingstdagen. Då utgöts den
Helige Ande öfver representanter för )allehanda
folk, som äro under himmelen». n/l en efter först
lingsfrukterna kommer skörden, då det skall blifva
en allmän utgjutelse af Anden. Gud sänder dock
icke sin Ande direkt öfver den otrogna värl
den. Om den utlofvade Hugsvalaren säger Jesus:
,hvilken världen ickel kan undfå, emedan hon icke
ser honom, icke heller hänner honom.»
Såsom
vid det första gifvandet af Anden en utvald och
med blodet bestänkt församling hade beredts för
att göra honom känd, så skall det ock vara vid
den slutliga stora pingsten. Vittnesbärande för
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samlingar måste hafva grundats bland alla folk
för att utgöra kärl och förvaringsrum för Anden 
fördelande centralpunkter, om vi så få kalla dem,
för den Helige Andes utflöde till de ännu ofrälsta
millionerna. Med andra ord, evangelium måste
finnas i hela världen och bland alla folk, innan
skedet för hela världens omvändelse kan uppnås
och alla folk föras m.

Prokla mation,
utfärdat] af 'D/cn, Shansis guvernör, dell

I I

okt. 1901.

Genom denna proklamation låter guvernören offentlig
göra den andra paragrafen af öfverenskommelsen mellan
Mr Hoste och utrikesdepartementet i T 'ai-yuan-Fu, i
hvilken det ar stadgadt, att Kina Inland missionen ej
önskar någon skadeers ~ittning för de kapell och bonings
hus, som uppförts eller köpts i följande femton städer,
nämligen uti P'ing-yao, Kie-hiu, Hiao-i, Si-chau, Ta-ning,
Ki-chall, H o tsin, K'ii-wii, Lin-fen (Ping-yang Fu), H ung
tung, Yo-yang, Ch'ang-ch'i (Lu-an Fu), Tun-liu (Yii-wii),
Lu-clt'eng och i T a -t'ung, alla. i Shansi, och hvilka stationer
blifvit antingen nedbrända, till grunden förstörd a eller
endast delvis förstörda. Sanllna stadgande gäller för lös
egendom, böcker etc., ty nämnda mission har beslutat all
själf verkställa alla reparationer och ersätta förlorad egen
dom.
I ():te paragrafen omn:illlncs missionens begäran till
guvernören, att denne ville utfärda en proklamation, SOl\l
skulle uppsättas i alla de kyrkobyggnader, för hvilkas upp
förande ingen godtgörel se har begärts, och att det genom
denna proklamation skulle göras allmänt bekant, att mis
sionen, då den nu på egen bekostnad återuppbygger dessa
lokaler, gör detta i syfte att fullfölja det bud, som gafs
af världens Frälsare, att alla m~innisk o r skola älska sin
nasta säsom sig själfva, och att den ej vill lägga någon
tung penningbörda lwarken på köpmännen eller på den
fattigare klassen. Missionen har ej elen ringaste afsikt
alt genom detta handlingssätt söka vinna människors pris.
Missionen uttrycker också sin önskan, att proklamationer
måtte uppsiittas på träl.aflor, fernissas och upphängas i
att det hädanefter må råda full
hvarje gudstjänstlokal ,
komlig fred i deras grannskap. Dessa uppgifter bekräftas
af utrikesdepartementets skrifvebe och den därtill bifogade
öfverellskommelscn.
SflSOIll varande guvernör Ilar jag gjort mig noga
underrättad om verkliga förhållandet och kommit till den
slutsatsen, att den kristna religionens arbete öfverallt gär
ut pil att uppmana miinniskor till ett rii ttfärdigt lefverne.
Från den stund kristna missionärer konuno till Kina,
hafva de för intet girvit medicin flt sjuka och utdelat
penningar i tider af hungersnöd.
De använda stora
summor till kärleks\'erk och öfvervaka noga desammas
utdelning. De akta andra människor såsom sig själfva
och göra ingen skillnad mellan olika nationer. Och dock
~e vi kineser, antingen vi iiro bildade eller ej, sneclt på
dem, sf!SOl1l om de enclast bekdllde en utländsk religion,
och vi hafva hvarken behandlat dem adelt eller välvilligt,
utan urattvist och föraktfullt, och h~irför borde vi blygas.

sa
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Förra året upptriidde boxarröfvarna med list och bedrägeri
och störde det allmänna lugnet. Okunniga människor
slöto sig till dem, öfverallt ställande till upplopp och
uppror. De gjorde ingen skillnad mellan olika länder,
nation er eller missioner, och på boxarnas vink antingen
brände de utländingarna eller dödade dem med svard
eller spjut på det omänskligaste och grymmaste sätt, ja,
alldeles som vore vårt folk vilda barbarer. Om \'i jam
fUra det satt, hvarpa \'i behandlat missionärerna, och det
sätt, hvarpa de behandlat oss, måste ej då llVar och en,
som har den ringaste aktning för riitt och rättl'isa, blygas
öfver vart uppfUrande.
l\I r Roste ':' har nu kommit till Shansi i och för mis
sionens angelägenheter, Ran har ej kon1l11it i ett miss
troget och misstänksamt sinne, full af hat och hämnd
känsla, ej heller önskar han al1\,anda maktspråk för att
erhålla nago t af oss. Han begär ej någon skadeersiittning
för de gudstjilnstlokaler, som förstörts uti femton distrikt.
l sin lära framhåller Jesus vikten af långmodighet och
försonlighet och förbjud er all hämndkänsla, Mr Hoste iir
i stånd att i allt fullfölja dessa grundsatser, och detta
hans handlingssätt förtjänar vårt fulla och odeli\dc bifall.
Hur sällsamt de t är, att vi kineser, Confucius' efterföljare,
ej skulle första att sätta värde pil goda handlingar, h vilka
återkalla i minnet Confucius' ord och sa mtal, dari han säger,
»att manniskor borde med \'änlighet löna en annan~
vanliga handlingar », Genom vårt handlings, ätt gifva vi
dem, som följa den kristna liiran, tillfälle att enSanll11a
visa, hvad sann godhet är i vår tid, Linder ej detta
\)SS till stor vanheder)
På det hela taget visar det sig, alt fas t den kill e~ iska
och den utliindska religionen hafva olika namn, sa aro
de dock enstämmiga uti att uppmana munniskol' till att
fUra ett rättfärdigt lif. Kinesen och utländingen Un; a f
olika raser, men i fråga om moraliska sy ften och grund
satser äro de dock såsom ett.
Så uppfordrar jag nu eder alla, till hvad samhiills
klass I än mån höra, dem af eder, som äro fader, att
fUrrnana edra söner, och dem af eder, som iiro äldre
bröder, att förmana edra yngre bröder a tt alltid minnas
elet exempel, pastor Roste gifvit oss, han, som iiI' i stand
att skona och förläta, såsom Jesus lart honom göra.
Fullföljen iifven Confucius' ord att med \'~inlighet löna
en annans vanliga handlingar. Och 1ft tom oss aldrig mera
få genomlefva förra årets fasansfulla tilldragelser, Och
då skall vårt land ej endast få åtnjuta lugn och lycka,
utan kines och utliinding skola komma i fullt samförstånd
med ln'arandra och tillsammans få ~körcla vinsten af den
blomstringstid, som da skall uppstil.
Denna proklamations särskilda syfte ;ir att insbrpa
detta hos alla, hos soldater sä val som hos det Ufriga
folket. Må llVar och en därför taga kännedom om hennes
innehfdl och åtlyda detsamma.
Detta skall upphiingas i gudstjänstlokalerna pfl ofl'an
nämnda platser.
::: Kill a Iulaud:-:

Illb~ionCIl~

direktor.

få

väg

till ,Kil\a.

Ombord 1l färjan ~i nlmö-Köpenham u

Älskade missionsvänner!

H errcn ii?' 7Hlr starkhet.
Vårt fosterlands kuster ha nyss försvunnit
dimman och dunklet. Vi sända eder vår varma
hälsning. Viftningarna från de kära vännerna vid
hamnen ha varit oss en ny påminnelse om att vi
icke g'å ensamma i striden. Vi känna, att Herren
är med oss, och att han skall välsigna oss, där han
låter oss stanna. ») Han gjorde öknen till en vatten
rik sjö och torrt land till vattenkällor. »
Han gifve eder nåd att hålla ut tillsammans
med oss i striden!
Edra medarbetare:

Ebba Bud1'l.
A mUl .!all~oil .
Nhua Stä/h a III lIlar.
Ag'1ttJs Forssberg'.
Dag1l)' och Robert BCI'g'lz7tg'.
llugo Ltillicr.

Hai-chou d en 16 jan, r 9°2,
Käre broder!
.!V åd or/t frid i dfvelJlödalllle 1Jultt!
Vi ankOnll110 hit på sjiilfva julaftonen från suclra
Hunan öfver Lung-chii-tsai och Tong-kuan,
Vägen är bergig och har dåliga harbergen, melL vi
inbesparade bäde tid och penningar mot om vi skulle
ha rest öf\'er Hsian (h ufvudstaden i Shensi). Jag eskorterade
sys trarna upp. fr. Hallin och J ohanna H undere aro nu
i Tong-choLl och förestå flickskolan cWrsWcles, sa vi bc
höfva nu skolmedel hemifran. Kristine _\.ngvik och Thora
Hattrem äro i Din-ch'cng. Vi viinta nu dagligen Hahne~,
Bloms och St?dhammars ankomst. Annu ha de ej hurts af,
och vi undra lIvarför. I morgon reser jag ä ter ut på
missionsresa, denna gå ng till P'u-chou,
Vi ha nu fätt \'art lilla hem nästan i ordning. l\Iin
kära Hilma har gjort det så trenigt. Kapellet är fullt
af uppmärksamma åhurare ln'arjc Herrens dag, Eftersum
vi annu ej lyckats få något hus har för ändamålet, veta
vi ej, om HelTen menar, att min hus tru skall förest:i
flickskolan i Sltansi uncler detta å r. Vi skola ddgöra,
då syskonen komma upp, och bedja om G uds ledning.
- Vår lille Karl (3 1/3 år) ar sjiLlf\'a bilden af halsa och
lagring - Gud ske pris! Min kära Hilma hälsar kommiltl:ll
och \'i[nnerna sä mycket liksom afven jag.
Din tillgifne \'an
C. H Clln/.; l/rider.

S I JV l

],f

Din-ch'eng den .3 I jan, [9°2,
Käre bröder!

Herl'ms frid!
»De skola lefva i ro, och ingen skall störa dem,»
Zer. .3 : 1.3, Sa löd bi belordet i lösens boken den 24, cl ä
vi gjorde \'år t inträde h;irstädes, Det var dy rbart att ffl
d etta löfte från Gud vid å terkomsten efter att för sa kort
tid sedan hafva nödgats fl y för sitt lir. H an :;ka ll ocksrl
hftlla sitt löfte,
Allt sedan vi i Fan-ch 'eng anträdde lanclresan, hade
vi bflde militär och civil eskort samt blefvo i nastan alla
sWder, vi passe rade, likso m afve n i en del köpingar, emot
tagna och trakt erade med mat och dryck a f mandarinern a ,
D et var ju m er eller mindre stä t allt efter vederbörandes
uppfattning af, tillfallets innebörd , men i alla händelser
lanmade det hos folket d et intrycket, a tt \'i a ter hade
laglig ratt att resa och \'istas här, hvilke t vi ju voro be
lå tna m ed. För vflr egen del had e d et nog varit be
kvämare och billigare att slippa alltsammans, men fijr
sakens skull fö rdrogo vi gärna besväret. E skorten var
nog också af behofvet pakallau, ty, utom att befolkningen
på nflgra platser, däribland H onan-fu, sy ntes framhärda i
förra å rets sinnelag, genomforo \'i äfven röfvaretrakter,
cbr befolkningen stund om leve rerar formlig<L bataljer med
so ldaterna, som eskortera kron ans fra ktforor. Vi hade
en tid ända till 2.5 man at t beskydd a oss, och alla dessa
skulle ha drickspengar, men de t var ju ba ttre än a tt fä
sa kerna röfvade eller nödgas be tala tull ti ll banditbyarne,
I-l ä r i "Cin-ch'eng fin go \'i ganska fint mo ttagande, fasUin
vi genom missöden pa vägen blifvit Wrdröjda, så att
lllandarinerna ej kunde inviinta oss uta nför staden, utan
kvarlänmade en deputation d är och själf\'a gingo till
missionsstationen, dar d e mottogo oss staende på trappan,
Det gjorde ett blandadt in tryck pil mig, som kom ihåg,
und er hvilka förhållanden affärden skedde, men ma n [fIl'
ju vara tacksam fö r de tillfallen att förkunna evangelium
och tjana de troende, som beredas oss g nom den fram
tvingade fördragsamheten,
_"-tt hedersbetygelserna ej i
allmanhet taget äro så uppriktigt menad e eller gärna
gifn il, bö r man ju ej fördina sig öfver. Vå ra värsta mot
ståndare aro vanligen att finna just bland d em, som fl
regering ens v~ignar hedra oss, Så t. ex. ka llades jag jn
»sto r man ", d. v. s, excellens, vid mottaga ndet utanför
stad en b ~ir, men d å någo n, inn an vi kommit, fragade en
af d eputationen, hvad de \'äntade pa, svarad e han i \'år
evangelists närvaro, att de skulle taga emot utIandska
djäflar.
F olket ar lugnt och syn es ej vidare b ry sig om,
h vad vi ha för oss , H~ir ar alltjämt dyr tid; brödpriset
3 eller 4 gflllger det vanliga , I går och i dag har d et
snö a t nago t litet, och jag hoppas, d et blir ordentlig neder
börd, innan det slutar, ty h vark en snö eller regn har
fallit sedan i okto ber. Hä r är ~ind å biitlre iin Wngre
no rrut, där de ej en kunde Sfl sitt hvete i hös tas af
brist pa regn, Sedan vi kommo fr am, ha vi haf t mä nga
besök af kristna frå n trakten hiirO\l1kring och hlJrt deras
beraltelse r om nöd och lidand e und er den gångna tiden,
Måtte Herren nu förbanna sig samt gifva regn och fruktsam
lid fr, n himmelen, sfl att fo lk et [Il' se, att det e j [ir vi,
som förh fdla de m nederbörden.

Vi ha ju haft ganska mycket a lt göra med alt ploc'ka
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i ordnin g möbler och saker omkring oss, ty allt, som
kunde flyttas, hade sammanförts i et t par rum för a tt
Wtta re kunna öfvervakas, Annu veta vi förstås ej, huru
mycket som stulits, men här P ~l platsen synes F olke ha fva
förlorat mes t. En d el af de t, so m togs från fr öken Fogel
klou och fran mig, har återfåtts, men d et ar omöjligt att
fä nägon klarhet i oreda n, ty sil mrlllga ä ro inblandade,
Ishi- och Sinngan- stationerna blefvo i det närmaste full
ständigt tö mda, emedan mandarinern a ingenting gjorde
fö r a tt lagga band på folket. - F örh al landena bland de
kristna är d et ännu för tidigt att yttra sig om. Det är
nog nem, som fe jat i ena eller andra afseencl et, men vid
bedömandet a f d eras handlingssätt måste man taga d e
säregna förhflllanclena och frestelserna iberalming,
N u ~l r kinesiska n Y~l re t för ha nden, så att a lla
människor ha mycket b r~l d i, h varfUr vi fil god tid a lt
ordna inomhus, innCl l1 strömmen af besökande blirjar.
Antaglige n komm a nu mandarinerna att \'ilja uppehålla
bekantskapen medelst nyå rspresen t<; r och visi ter, i h vilket
fa ll vi ju ej kunna slippa undan att ge li ka för lika,
fastän det ar dyrt och tidsödande, Man fa r ju tillfälle
a tt viltna om Herren inför dem, och ord et skall väl bära
någo n fru kt.
Tills vidare sända vi v~lr post mecl kej serlig kurir lill
T'ai-yiien-fu, chr ett pos tk onlor öp pn<!l:i, men ankommandc
bre f [l vi ärver Hanko\\' gen om Kina Inlanu missio ncn
sftsom fi.irul. Vi huppas [I Lminsto ne a tt få, h vad del lid er,
men, innan förhftllandena hunnit stadga sig, ar all t S:I
ovisst, od} hittills ha vi h\'arken filtl brcf eller tic11.1illga r,
sedan vi U!lll1ade Fan- ch 'enS',
Alla \'[i nner och medarbetare kilsas hjarlligt l H ft llen
ut i fUrbönen oc h a rbetet I :\Iorgo llstj a rn an ha r gfllt upp
öfve r Sinillls lan d, och vi m{lste \, ~it.: ka dess fo lk atl halsa
dagens l j llS,
Eder Uled ljänarc
(:ar! B/om.

Yangclt au elen 3 februari

1 1.)02 ,

_\lskad e missionsvii nner !

Frid i Jesus !
Jesus I(l'istlts är densal11me i går, i dag
Ebr. 13 : 8,

Odi

i evig/tel.

Det ;ir i sanning dyrbart under växlingarna pil jorden
att påminnas om huru J esus Kristus, vftr dy rba re Fräbare,

alltid förblifver densamme -- ja, densamme till eviga tider
-- prisad t \'are IIa1ts namll !
Det ga mla flret ligger nu bakom oss uch en !te:!
l\l{lI1ad af d etta nya har reda n passerat. Det ~ir för
underligt, huru fort tiden ilar. Då jag nu för för~la gflllgen
pil detta ii r, säncler de bira m iss i ons\'~innerna i hemlanclet
en h~il s nin g, så kom just ofv anståend e ord 3ft Jjufligt för
mi tt sinn e , Huru dyrbart, att J es us är densamme under
alla tider och förhålland en och Mven pEl alla platser,
.l ag har äfven häru te i Kina under de m[tn acl er, som flvlt
fått erfara l w m )län'aI'o oc h zJdlsigJld$e dag efter dag~ ,
E fter a tl harva ::;lann a t i Shanghai ungcfar en \'CCLI,
furtsatte jag i sällskap med miss l'daters frå n _\merika ,
SVlll
kom ut på san,l lna g[lllg som jag, resan hit lill

SiN/ .M S LA.1VD.
Yangchau. Vi hafva varit ganska många tillsammans
här för att studera kinesiska språket. F öre jul voro här
samlade representanter frflIl 9 olika land. Några af dessa
hafva redan lemnat oss för att resa till de platser, som
Herren anvisat dem, och inom en kort tid skola vi nog
alla vara skingrade för att begif\'a oss dit, han vill leda
Iwar och en af oss. Vi bedja mycket till vår himmelske
Fader, att !tam vilja matte ske, och att han själf måtte
utvälja de platser, pa hvilka han kan använda oss till
sitt eget namns ära och förhärligande. Det är i sanning
dyrbart att genom Guds stora nåd få gå åstad i hans
kraft för att fylla någon af de många tonuna platserna
inom detta land.
Det var med stor glädje, vi under förliden vecka
emottogo den nya bönelistan med förteckning pa alla
Kina Inland missionens och med den associerade missio
narer. Herren har i sanning gjort stora ting under den
sist förflutna tiden, då arbetet redan på sa många
stationer är återupptaget. För ett är sedan vid denna
tid säg det i sanning mörkt ut, och mänga trodde, att
det skulle komma att dröja flera år, innan arbetet har
ute flter kunde upptagas. Vi se dock sanningen af Jer.
32 : 17,2 9, att för Herren illgellti1/-g iir omöjligt. »Ha11S
Ilögra Ilalld katl allt förvandla, och vill han göra
något ho kan hindra del»? H vilken outSägligt stor
nåd är det icke, att redan fran tidigaste barndomen hafva
fått höra om och hira känna den ende samte Guden och
den, "han har sändt, Jesus .l(ristus.» Vi kunna alurig till
fyllest siitta oss in i dessa stora förmaner att vara födda
och uppfostrade i ett kristligt land.
Visserligen hafva vi stora orsaker att pri~ a Herren
[(jr denna nåd, som har blifvit oss vederfaren, men låtom
o~s på sanlIna gflIlg innerligt bedja för dessa anna, som
iinnu äro försänkta i hedendomens djupa mörker. l\Ian kan
verkligen kanna ondskan and emakter omkring sig härute,
och det är med varmt deltagande och djup rörelse, som
man ser dessa medmänniskor tillbedja sina stumma gudar,
sum är gjorda af människoh~inder. K II i dessa dagar
göras stora Förberedelser till kinesernas nyår, som i all
mänhet är en pröfvotid för de infödda kristna och siir
skildt för dem, hvilka börjat söka sanningen . Dock, huru
dyrbart är det icke att fii. se och erfara, huru Herrens
kraft både att frälsa och bevara är uppenbarad på sanuua
sält här som i vitra kristna Wnder. Han förmår att genom
sin Ande nedbryta alla des~a hårda förskansningar sa mt
genomtränga mörkret och låta ljus stråla i förmörkade
hjiirtan och hem härute. Endast i denna stat! finnas
omkring 400 ,000 invånare och för denna skara endast
nagra ra arbetare. Och hvilka distrikt finnas icke iinnu
i detta land, dilr ingen mission bedrifves ! På samllla
gfll1g vi af hela vftrt hjärta böra förenas alt prisa Herren
för hvad han redan utr~itt a t i detta land, så Hitom oss
afven enas om att innerligt bedja ho nom om må nga flera
trogna arbetare, som äro villiga, a tt för Herrens skull gå
hans ärenden och bringa friden s budskap till frid Ilisa
hjiirtan härute. l\'Iåtte Herren själf af nid uppväcka
mfmga ullga begflfvade miin och kvinnor inolll vart kara
fosterland, att de villigt måtte lägga sina lif i Herrens
hanu och fråga: Herre, h\'ad vill du, att jag skall göra
!lir att lindra de arllla hedningarnas nöd )) Furvisso
:-.;kall icke svaret dröja pft en si dan bön, utan han skall
visa lwar och en det sätt, på hvilket km skall kunna
verka för IIerren , om det sedan blir att själl' gå ut

eller att arbeta hemma för missionen. Bådadera ä r lika
viktigt, om vi följa Herrens maning och göra, hvad !tan
bjuder, och en clag skola vi gememamt sk örda, om vi
icke tröttna. Det är dyrbart att fä lefva för honom,' som
kallat oss ut från mörkret till sitt underbara ljus; och lifvet
blir så rikt, då man får sina ögon öppnade för :\.nd<cn
nåd man fär clå sft mycket att lefva för, att lllan
glömmer sig själf, hvilket man icke alls förlorar pfl, ty
ett själfviskt lif är icke det lyckligaste, det hafva vi nog
hvar och en erfarenhet af.
Herren viilsignade oss tillsammans här under julen,
och vi fingo erfara hans niirvaro ibland oss. Visserligen
var det litet annorlunda mot julen hemma i Sverige, men
vi fingo gemensamt fröjdas öfver d en stora julgafvan,
Jesus Kristus, samt hans stora kärlek till oss och till hela
världen. Tillika fingo vi äfven här julgåfvor af andra
slag, ett uttryck för viinnernas hågkomst tlch kärlek . Till
alla dem, som henuna i Sverige ihågkommit mig med
julgåfvor, vill jag h~irm e d bedja att få frambära min
Tack för all eder hågkomst i
innerliga tacksamhet.
kärleken och för alla fö rböner r J ag mftste säga, att en
liten sak eller en h ~i1sning, som konllner från hemlandet,
är sft oiindligt värdefull.
Det var så innerligt kärt att ft terigen få träffa syster
Maria Harms. Herren har und erbart styrkt henne, att
bon har kunnat på allvar börja sina studier. Hon beder
om sin innerliga halsning till missionsvännern,l. Vi Hl i
sanning erfara, att mänga böner uppSändas för oss, och
vi vilja
fortSättningen bedja utt fi't vara ihågkomna af
eder, kiira vänner. Vi längta efter att kunna blifva till
Välsignelse för vära medmänniskor här lllen för att för
kunna frälsningens väg för dem, måste vi lära deras
sprft k, och det är i sanning dyrbart att Få erfara, huru
Herren särskilclt såsom svar på edra böner kan hjälpa
a[\'en härutinnan.
Herren väJsigne eder alla! Innerliga bälsningar fran
ed er i Jesus för enade
S igrid Bengtsson.
c/o. C. I. M. Shanghai, Kina.

Yang-chau den S februari

19 lJ2.

}dskade JlllSSlOllsvänn er .
:>

.>illdll hitintilis har Herren hulpit!»

Eedan har en hel mflllacl förllulit, sedaJl vi salte var
ful på Kinas mark; tiden just flyr, upptagna, so m vi äro,
frå n tidiga morgonen. Huru mycken nåd och godhet
H erren allareda n latit mig få. erfara sedan min hitkomst.
Efter att hafva tillbringat o mkring en vecka på C.
r. l\I:s tretliga hem i Shanghai fortsatte jag resan tillsammans
med nagra engelska syskon till Kin-kiang, där jag måste
stanna ett par dagar p~t C. r. l\Ls hem för a tt inv ~inta
2 :ne systrar, en frå n .-\ustralien och en frå n K ya Zeland,
hvilka ocksa skulle till Yang-chau.
Den 16 jan. anlande \.j lyckligt och väl hit till var
ues lällunebeorl. V, ra hjärta n vo ro Julia af tack och lof
till Herren öf\'e r hans trofaslh et under resan.

SINIkiS LAND.
lIuru Lirt det var alt åter sammantriiffa med kHra
Sigrid Beno·tsso n.
Herren hjälper oss underbart med
"ära studier till s"ar på många böner. 0 , huru vi li[ngta,
att vära tungo rs band snart må blifva lusta, sft att "i
må blif"a i stfll1d att kungura friiisningens glada budskap
för d e tta folk.
Vi aro [2 st. nyutkomna systrar frfll1 flera olika
land hilr på hemmet. Inom fä vecko r komma vi antag
ligen att blih'a spridda på olika håll har i Kina. Vi
vänta mr Steyensson upp från Shanghai i slutet af nästa
ve cka fUr att bestämma, hvart vi skola.
Det [ir ovanligt lifligt har på hemmet i dag, skaror
af kvinnor o ch barn hafva gjort besök sedan tidigt i
morse, m å nga af nyfikenhet för att se »sia-tsie » (fröknarna)
o ch deras rum; det ar nämligen kinesernas nyårsdag i
dag, sft alla [iro lediga. l\ yftret firas med stora högtid
ligheter. Vi ha inte "arit i tillfälle att se så mycket,
emedan det anses vara ganska osäkert att gå ut i staden
dagarna före nyar, men ha vi från vår veranda iakttagit,
hvad som försiggått utomkring, och hvad vi sett har
ingalunda gjort hjärtat gladt. Rundt omkring C. r. lH:s
område bo mestadels fattigt folk i små lerkojor med
h:dmtak, och hafva alla varit måna om a tt få nya pappers
gudar uppMngda öfver ingå ngen till sina bostäder. Ofta
hafva vi blifvit väckta under de senaste nätterna a f
skjutandet och smattraudet af raketer, som blifdt a fbriinda
fUr a tt blidka gudarne.
I går m o rse fa ttade ett hus eld. antagligen under
det de offrade, o ch brHnde::det helt och hå llet ned i
grunden. En af systrarna berHttade, a tt vid si'tdana till
fallen ingen vill taga de husvilla in fUrän efter 2 dagar,
emedan d e tro, a tt gudarne aro v misslynta pa dem.
i\!ycket fastande och offrande till gudarn a ha försiggått
under senare tider .på grund af torkan och langtan efter
regn, hvilket också kommit men icke, såsom kineserna
tro, till sva r d B. deras offrande utan på grund af Gnds
trofasthet.
Viljen I, bre missionsvanner, fo rtfarande bedja för
oss, att Herren måtte gifva oss all den vishet och det tiila
mod, vi beh öfva nnder studietiden, och att vi må bevaras
brinnande i Anden och till alll godt verk skic kliggjorda.
Förtröttens icke att göra det goda, ty I skolen i
sino m tid sk örda, om I icke truttnen.
Eder i Herren tiUgifna

Jllaria Harms.
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kraft för hvarje dag. De små voro alla S;t tåliga
och snälla. Lilla Rut hade varit idel solsken hela
vägen. På annat ställe införes ett bref från Blom
sid. 37. Därjämte meddelar han några enskilda
rader:
»Besökte fu mandarinen i Honan-fu. Fick fint mot
tagande i Siungan, fastän mandarinen var förhindrad af
examen att komma själf; stannade blott öfver midclagen
och hann ej besöka stationen, men de kristna kommo till
oss i stadens gästhus, där vi mottogos och trakterades
med en fästmåltid. Här COin-c!1'eng) är allt lugnt. Gjorde
e!1 utflykt till saltsjön med vårt ressällskap. Ingen brydde
sig om oss.

Om ankomsten till och mottagandet i Cin-ch'eng
berättar fru Anna Hahne i enskildt bref till en
vän:
»:\'är vi "01'0 I o Ii. från 'Oin-ch'eng kommo 2 :ne ri
dande soldater fdn mandarinen att mottaga oss.
7 Ii
fdn staden mötte oss de kristna . Yi hade rest i mörkret
flera Ii, och bäst som Axel och jag sutto och suckade i
bön till Herren, fingo "i höra ljufliga hemlandstoner.
Det var sången nr 52 i vår sängbok. Ack, h"ad den
"ar "acker! Aldrig hade elen lå tit så bra, och jag grät
som ett litet barn. Det kändes så stort och s3. under
bart att å ter få vara ibland dem.
Axel hoppade ur
vag nen för att hälsa på dem , o ch strax kände jag igen
Henrik Tjäders glada stämma.
Td mandariner togo
emot oss i d.rt hus, och en m~lngd kristna voro där,
ehuru det "ar så sent på kvällen. På söndagsmorgonen
kommo de mycket tidigt från byarna. Jag hade möte
med b'innorna på förmiddagen, de voro 23 inalles, af
hviJb nägra voro nya. Axel, Carl Blom och Ch:mg
predikade pil förmiddagen, och på eftermiddagen var det
iHven möte, elå flera talade.
Kapellet yar sig :lIldeles
likt, t. o. m. alla väggrullarna hängde lika rena och fina,
som när Yi liimnacle. Det var en välsignad dag.
De n orska systrarna k0I111nO upp med Tjäders och
bo i vå rt gamla hem. De hade ställt i ordning i Folkes
sängkammare för oss. Det "ar en glad öf"erraskninO"
vi väntade ej, att någon skulle "ara hill' och taga em~;
oss. Alla våra saker, som vor o upps:J.tta på vindel'.,
äro kvar. Spislarna haf"a Yi ännu ej funnit, de togos
ned, sedan "i reste. De flesta af Carls saker äro b ·ar.
En stor del af Folkes s:J.ker äro borta. Ting-fang är sig
alldeles likt, alla "ackra texter äro i behåll och iif"en
alla möbler. Biblioteket är alldeles orördt. .\poteket är
i behåll.:>

*

}r1eddelanden
;rån

l(edaklione!7.

Vi bedja få fästa missionsvännernas uppmärk
samhet på den proklamation af guvernören i Shansi,
hvilken är införd på sidan 35. Detta är i sanning
ett märkvärdigt aktstycke!
Underrättelser hafva nu ingått, att syskonen
Hahne och bröderna Blom och Stålhammar lyck
ligen framkommit till uin-ch'eng. Resan hade varit
mycket ansträngande, men Herren hade ock gifvit

*

*

Ett telegram, som varit synligt i tidningarna,
att 14 infödde kristna skulle hafva mördats i södra
Honan, och att generalguvernören telegraferat till
Peking, det oroligheterna skulle uppstått med an
ledning af indrifvandet af krigsskadeersättningen
till de utländska makterna, och föranledt bekymmer
hos missionsvännerna, torde bero på. misskrifning af
namn, enär det ej finnes någon generalguvernör i
Honan.

S/N/MS LAND.
Tran"l'ort h.
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under Mars månad 1902.
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Herren Jesus hade begagnat sig af lärjun
games båt för att frän densamma predika till dc lyss
nande folkskarorna, och nu bjuder han dem att
kasta ut sina nät till fångst. l-Ian \-ille ersätta dem
för att han fått låna deras båt och genom ett under
gifva förökad kraft och betydelse ~l t sina ord.
Han, hvars namn ~ir »Trofast och Sannfärdil.!- ,
infriar sina löften, och han vill icke vara någon ~å
got skyldig. Ett arbetså r är nu afslutadt, och huru
måste icke vi, som få tt den nåden och förmånen att
arbeta i Herrens vingårcl, erkänna, att, »hvad skä
ligt är». har han gifvit oss. (i\Iattei 20: 7).
Väl är det sannt, att vi icke arbeta för lön
utan af hjärtat sjunga:
Dn köpt mig fri ,
sa li o-a lust del ock JlU skall hli
att fritt (Iig iä älsk a oc h tj iin a "
lllill

~Jen Herren har likväl behandlat oss så frikostigt ,
som han vid detta tillfälle gjorde med sina lärjun
gar. Eller är det icke så, att fröjden i arbetet, viss
heten om Guds \'älbehag, det härliga uti att få med
värka till Guds frälsningsplans uppfyllande, u pp
muntringar i arbetet m. m, är mer än tillräcklig
ersättning fiir en ofta skenbart förspild natts möda~
Det behöfdes friska, kraftfulla armar för att sköta
noten. Evangelii not behöfver friska , frimodiga Iyiir
tall, då d en skall kastas ut i det stora världshah-et.
Likasom en arm stärkes genom öfning, så kunna
ock våra hjärtan öfvas till det goda och förkofras
däruti. Den rätta hjärtesty rkan vinnes genom nä
ring af det lifgifvande ordet och genom att omsätta
detsamma i lifvet. De fri skaste arbetarne i Herrens
vingård äro de, som arbeta hårdast.
På d/upet skulle näten higgas ut. Vid vatten
ytan simmar ofta nog' fisk - men ej tillräckligt för
att fylla näten. Det fanns en tid, då allt fiske var
förbjudet i det »gub kinesiska hafveb med sina
fyrahundra millioner fiskar. Så medgafs några »rät
tig'heter» - man fiskade poi vatten brynet. Allt efter
som rättigheterna blefvo större, ökades fångsten,
och nu, nu beter det till den kristna församlingen:»
lägg' u t p(r d/lIpet l
Jiz'aJlgehilJll om rd:d skal!
varda predikadt I - Izela 'ihi'rldc1t hl! el! 7,lltllcsbörd
fö l' alla f olk.' (Mattei 'f: 14)·
Kinas dörrar öppnas nu såsom aldrig tillförene.
Framtiden skall bevisa det.
»På H errens on!,) kastade lärjung'arna ut näten,
och de fing'o ej anledning att å ngra detta sitt hand
lingssätt. Tron ser ej på svårigh eterna utan på ord et.
»Bakom ordet står en man», brukar man säga, och
huru mycket mera kunna vi ej säga detta om Her
rens ord! Han, den oföränderlige, .-om förblifver,
då allt annat förvandlas , han säge r ännu i dag:
»predika <~ 7'llllg'iJ l/lIl!/ för Iz d a sl·ap/ h o l », och göra
vi så, skola följderna ej uteblifva.
Det nya tlret erbjuder nya tillfällen!

l\Iä Herren under delsamma finna oss flitigt
sysselsatta, så att fiskred skap och fiskare aldrig
sakn as i det stora \-ärldshafvet.
F å ng sten ä r dyrbar, Odödliga människosjälar,
!n'ilkas riiddning' beror just på oss .
Broder,-;yster, läg'g ut din båt frå n land ! Kcl
sta ut näten till fångst ! Du skall omsluta, äfven
du , dina fiskar, och kan du . så vinka åt nägra sysslo
lösa kamrater, att de deltaga med uti att , fånga
m ~i nni skor» , ja, blifva människofiskare, den högsta
k allelse en m~inni s ka kan uppntl på jorden,
Petrus sjönk förkros sad ned för sin Frälsares
fötte r, dit hin såg', huru stor fång Citen var. Han
hade upptäckt ett annat >djup », djupet i sitt hjärta,
och insåg nu tillfullo sin ovärdighet af att vara
tjänare åt en sådan Herre.
.framgå ng' i ar betet för Herren är ej ägnad
att g öra oss högmodiga, den drifver oss till Jesu
fötte r: m e n, med kännedom om vå rt hjärtas natur
och illfundighet, är det säkrast, att vi bi.i1/a vårt
arbf'te där och /Ö I'Oltj7'a diir under utöfvandet af
cletsamma.
Behåll o<;s Herre alltid i din tjänst och vid
dina fötter! ~ men.

,Arsredogördse:
A.

För verksamheten på missionsfältet.
J, a t e n mi g h a h';) omso rg ell om mina harn
oc h <llll min a h ii n r!crs \'erk, l';s, 45: J 1.

Då vi p å sommaren 1 90 0 nödgades lämna vårt
arbete i Kina, ville elen tanken ofta ~ myg-a sig på
oss, att vi lämnat det at sig själft att förgås, L'n
der den därpå följande tiden med dess sparsamma
otillförlitliga underrättelser och öfverflöd på skräck
injagande rykten ökades ännu mer vår oro. U nder
pröfning-, tiden kom elock ofvan. tående ord ofta
med tröst till våra hjärtan. Nu , sedan vi åter kun
nat sätta oss i förbindel se med de kristna, hah-a vi
fc't tt se. huru Herren uppfyllt detta sitt löfte genom
det trofasta sätt, h varpå han låtit sig vårda
om elen lilla planteringen och de späda, spridda
plantorna.
Första halfåret bade vi ännu intet annat sätt
att ,:;kaffa oss unclerrättelser från fältet än g'enom
bre f fdtn de infödde kristna. Men huru knapphändiga
än mecldelandena voro, fin go vi dock genom dem en
rätt klar inblick i elen djupa nöd och det svåra
lidande, de kristna hade att genomgå, vi fingo också
nya bevis på, huru Herren vet att frälsa de sina ur
trä ngm~ll och nöd,
Några våldsamma förföljel 'er hafva visserligen
ej rasat under året. men följderna af boxarnes härj
ningar aret förut hafva varit mycket kännbara för
de kristna. De flesta af dem nödg'ades nämligen
vid förföljelsen s utbrytande sälja hela sitt sädesför
rad, enär de af my ndigheterna prisgåh-os åt boxar
nes plundringar. Då hungers nöden tilltog' och pri
set på lifsmedel steg i förfärlig grad, dröjde det ej
länge, förr än deras små sparpenningar togo slut,
I sin nöd saknade de nu alla utvägar. För trons
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skull had e de blifv'it främmande för silla a nförvand
ter och kunde därför ej rakna på cl eras hjäl p. At t
det oa ktadt in gen af de kristna på vå rt Ldt dukade
under för hurlO'ersnöden, ar ett stort umler af Her
ren. D et otrcliga inträffade nämli g n, att de hed
niska myndigheterna lämnade dem undsättning'. Er~
af våra kin esiska medhjäl para skrifver: )Hade ej
m a ndarine rna kommi t oss till hj älp , h ade vi aldrig
kommit igenom ». D e ersatte äfven d e ras lidn a för
lus ter, läto dem å tervä nda till sina hem och gåf\' o
d em frihet att bekänna sin tro.
Fram. på so mm a ren fingo vi den öfverrask ande
underrättelse n, att g llvernören i S hansi inbjudit re
prese ntanter för de ol ika mis~ ions s~illskapen inom
provinsen att k omm a till hufvlldstaden T aiy uen , för
att i sa mråd med h onom ordna mi ssion ens a nge lä
genheter. Själf bekostad e han deras resa oc h mot
tog dem med stora hede rsbetygelse r. Tjäder före
trädde därvid »Svenska :l\Iissionen i Kina ». Missio
närerna fingo s ig tillerkända rättigh et att åter vända
till sina arbetsfält, och proklamationer utfärda cles till
de kristnas förmån.
'Missionärernas första uppgift blef nu att söka
lindra den svåra hungers nöde n. Stora s ummor hade
insamlats i A merika och E uropa till de ,nödlicland es
hjälp. Guvern öre n hade bidragit ej så li tet ur egen
kassa. Dels genom bidrag från den a llmänna hun
gersnödsfonden , dels genom de med el, som kommo
från Sverige, sattes vi i tillfä lle att ltimna en ej obe
tydlig hjälp åt de lidande in om v[trt område.
På hösten kund e Tjäder meddela den glad a
und errättelsen till d,e m af våra mi ssio närer, so m ännu
vi s tades "id ku sten, att tiden för dera s ?ttervändand e
till fältet nu vore k ommen. A r betet in o m d e olika
distrikten har sålunda å ter så små nin gom kunnat
upptaga s. Under missionärernas frånva ro ha r \'erk
;'amheten visse rligen ej legat n er e, men den har
dock på grund af omständighetern a måst bety dligt
in skränk as. De infödde medhj älparn e hafva hva r
och en in om s itt distrikt sk ('j tt försa mlingsvtlrcl e n.
S kolarbetet ha r va rit insUilldt. 
Den svä ra stormen har tyv'ä rr ej lämnat de n
un ga planteringen helt osk ada d. Någ ra ha fva vikit
tillbaka från tron, m en a ndra hafva också midt Ull
der förföljelserna b lif\'it vu nn a för Kri stu s.
Vända vi b li cken framåt, h afva v i mer än nå
gonsin anl edning a tt tillropa Guds fö rsa mlin g: G ä n
in uti Herrens vingård' Kina har al drig för r k ä nt
sig så hjälpl " s t och därför heller aldrig varit så
villigt att mottaga hj älp som nu . De ~ista händel
serna hafva väckt kin eserna ur den likg iltigh ets
slummer, de så län ge varit sänkta uti. De hafva
börjat vackla i sin själfti llit. Deras själftillräcklig 
het- har sk akats i sina grundvalar. Detta förut g'e
nom inb illad styrka så öfve rmodiga folk ha r börjat
inse sin svagh et och okunnighet, och begär har
väckts hos dem efter ledning, undervisning och hjälp
Därför är detta en stt oändlig t v iktig tidpunkt i
Kinas missionshistoria. M å vi \'a ra vakn a öfver det
ansvar, som elen närvarande utvecklingen därut e
lägger på oss. Må den unge kinesis k e studentens
ord gå oss till hjärtat. Han säger : ~ Gi f oss vestern s
vetenskap och kultur; det skall ej göra oss se dligt
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bättre. l1.vacl vi beh öfva är e n relig ion, so m kan
få m akt med \"åra hj ärta n. D , skola vesterns ve
tenskaper blih"a oss till verkligt gagn. »
E. Fol!.'" ,
B.

För verksamheten i hemlandet.

Vid a fgifv andet af \'å r berättelse om h emarbe
tet unde r det gå ngna året. få \"i äfven rörande det
samm a med g lädje erk änna, att 1Terren haft omsorg
om sina tjänare och tjänarinnor. Han, som g jort
jorden och skapa t men nisk orna däruppå , med sina
hän d er ut;;pänt himmel en och ordn at h ela dess här,
han fö rmår visse rligen a tt bära omso rgen om sina
barn och om s in a hände rs verk. Icke minst hafva
vi mtt erfara detta un der det tilländalupna arbets
året. V är fruktan vände Herren i tacksägelse och
g lädje, och han ha r \'älsignat oss och arbetet i så
mång'a afsec nclen .
Verksamheten har f,?rtgått på liknande sätt so m
under föregående år. A rs-, höst-, bön e- och tack
sägelsemöten hafva hftllits i hufvnclstaden. Därjämte
hafva a nordn a ts flere offentl iga och enskilda afsk eds
möten för de missionärer, so m åte rvändt till mi s~ ion s 
fältet, \'id hvilka tillfäll en det va rit en g lädje a tt se
det intresse, so m missions vänn erna ådagalagt för
sina repr esentan ter bland hedningarna,
Afven i la ndso rten h afva htt1lits möten för a t t
uppmuntra missionens \'an ne r till kärlek och ökadt
intresse för missionens sak. Broder Aug'. B erg ha r
i cl etta syfte g jort missio nsresor i olik a delar at
landet såväl i söder so m norr. B roder E. F olke
företog under h östen en längre re,;a till Korrla nd.
- Till fij ljd af k len häl.'a har ha n ej kunnat g öra
flere reso r. B röde rn a 1lillw ,', Blom och L/tuta
hafva äfven företagi t dylika reso r. Blom har be
sökt de förenin gar, som äro , anslutn a till O stra H ä 
ra d s U n gdomsför bund, h vi lket b eslutit att, i den
mån det ~stt k an. underh ålla hono m på missionsfältet.
Linder har besö kt ett 30 tal af de )' ng'lin ga förenin
gar, som tillhöra J önköping;; kretse ns 't"nglin gaför
bund , lwars rep resentant på mission;;fältet han är.
B roder R. BoXlt'IIg fortsatte till den I febr. s in
verk sam het såsom stac1s missionär i Ha ga lund , och
hafva \'i sport, att hans ar bete där ej varit utan
frukt.
..\.fven Hera af vflra systrar hah'a, d å hälsa och
kraft r tillåtit , om ä n i trängre kretsar, verkat för
mi,;sionsi ntressets upplifvande och s tärkande.
Ilvar och ni med dCIl g'd/Ta, lian filt/. S å sö
lxI' lIlilll h os jörvallan:lIil in/d alma! dn al! Iwar
Odl en slmll j i/l1las !rog'en .
Systrarna Ebba BUn'Jl, AUlla .!aw:;O'lI och Sigfzd
Engström hafva i nämnd ordning förestått missions
hemm et. Yi Uinka härvid pf, ~{ästaren s ord: Odl
II'i:'ilkcll som g//<Ier CJ/- cuda af rlesSf/ S1ll 1l allcnasl
('11
bägm'c I,mllt ,'allcn afl dn'rlcil för lians l1il1JlU

af Ilit/uJ/.gc. sa1l71cdt;f/'O/ saf:-e r jag eder: Hall skal!
t'd,c lJ1tSra SI'Il IÖll .
,A ngående missionsh emm et och den verksa mhet.
som där utvecklats un de r 190 l, hä nvisa vi till den
årsredogörelse, som var in förd i janua ri numret detta
tlr af "Sinims Land " och bedja att h är endast få fästa
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uppmärksamheten på att de medel, som enligt revi
sionsberättelsen användts för vid hemmet utförda
arbeten, särskildt blifv·it skänkta för ändamålet.

härligt sätt, ja, vida utöfver hvad vi e ns kunnat
hoppas.
'Vid tanke n härpå påminnes man om
psalmistens ord:
1-/(:rl'e, slrihll1l1anla Ila/va upp

*

Ildf! St>z I'öst, ja, strömmarna upplut/va st/t dån.
ildcll 7!(ildl,~' dr Ilcrull z' Itöjden mer du rösterna
af stora, l/dU/g'a (m ttcJ/, lila d/! ltaf;;ds brdn1ll'llgar.

Under året har Ingeniören I. Landgn'JZ inträdt
såsom ledamot i kommitt6n och Kyrkoherden A.
rTylander har öfvergått från konsultativ till ordinarie
ledamot.

Ombuden l' lalldso1't(!ll hafva genom dera'i hjärt
liga samarbete för missionen bered t oss mycken
glädje.
Därmed hafva de ock gladt Herrens hjärta, ty
det är ju hans sak det gäller och hans ära, som vi
med denna verksamhet söka.
Odt IlVal' oelt (: /l
skalljå lön ifter sitt arbele. Kor. 3: 8.

*
I sanning glädjande var den beredvillighet, hvar
med många troende i v å rt land skyndade att gifva
medel till lindrande af den svåra hungersnöd, som
jämte andra olyckor under det gångna rlret hem
sökt norra Kina, äfvensom det möjlighet bereddes,
att till de nödlidande uppsända och bland dem ut
dela dessa medel, hvarigenom de erhöllo någon hug
svalelse i deras stora nöd. Här gäller förvisso Jesu
ord. Så 'Z/idt I Itaj7Hl/ gjort det mot en enda aj

dessa mz'na mz'mta bröder, Iwj,;ell I g/or! det ät
mzg', Matt. 25: 40.
Ty tjans!elt med denna ?tlldsdltllingj)'ller z'c/;:c
alle17as! dc Ite//gas bris!, utan öf7J(!I/'li.idal' och genom
lIUl7Zg'{t tadfsdgdser idl GUt(. då de ~!{mom p ro/ve!
aj denna I/liltsl föranledas att prisa. Gud för eder
~ydakttg'il bekdmlclse hll Ens'h e7.'a llgdiu 1lt och för
eder! dellagande " oifald lär dem Ocll för alla, un
der dd att ock dc, med bÖll för eder, ldltgtrt efter
eder jör den i!/'llersvtll1Zclzga Guds Il /id, som dr 1ft'C/'
cdu. 2 Kor. 9: I 2 - 14.
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Redan i augus ti ingick underrättelse från bro
der Tjäder, att vägen till vårt missionsfält var öppen,
äfvensom en uppmaning att med första utsända
några bröder. Axel I-{all1lc med familj, Cad JJlom
och Gustaj Adolf Stå/ham mar afreste ock så fort
lägenhet kunde erhållas, hvilket ej var lätt, då till
loppet af resand e vid den tiden var stort och plat
serna på ångbåtarna beställda l<"mg tid i förväg.
Syskonen Hahne inskeppad e sig i Genua den I
okt. och de andra bröderna den 1-+ i samma må
nad. Enligt i dagarna ingångna meddelanden fram
kommo de till missionsfältet lycklig t och väl i slutet
af jan., och blefvo vänligt mottagna af ämbetsmän
n e n och folket.
Syster Sl::;n'd B r:;ng lssoll, som alltsedan senaste
årsberättelse uppe11ållit sig i Amerika afreste i säll
skap med ett antal missionärer, tillhörande den
amerikanska grenen af C. I. M ., med ångbåt frå n
S eattle den l okt. öfver Japan till Kina. 115arza
l.-TarJlls lämnade London den 18 nov. och E. O.
B Ct>tltojf den 16 dec. De båda förstnämnda be
gåfvo sig efter framkomsten till Shanghai till Yang
chau och den senare till Ganking för att studera
språket.
I slutet af mars afgick en ny expedition, be
stående af syskonen Bergling, Hugo Linder, Anna
Janzon, Ebba Bure n, Agnes Forsberg och fru M.
Stålhammar, och böra de i dessa dagar hafva an
ländt till Shanghai, därifrån de omedelbart skola
begifva sig upp till fältet. Vi anbefalla dem alla
åt missionsvännernas förböner.
Nyantagna missionärer,

Hemkomna missionärer.
Den 2o :de juni ankom syster Emilia Sandberg
till Göteborg efter en mycket besvärlig resa. Som
vi minnas, led d en båt, med hvilken hon reste, skepps
brott mellan Shanghai och Honkong. ~ågr a dagar
senare anlände broder ('.. Folke från Kalifornien,
där han vistats några månader för vårdandet af
sin hälsa, och det var m ed glädje, vi funno honom
någorlunda återställd från sin svåra sj ukdom.
Emilia Sandberg, som efter hemkomsten ingått
äktenskap, har pit gjord ansökan beviljats utträde
ur missionen. Vi äro tacksamma för den tid, hon
tjänat Guds verk i Kina, och önska, det Herren
måtte välsigna henne i hennes nya ställning.
Utgå ngna missionärer.
De böner, som under de båda senare åren upp
stigit till Gud för Kina och dess öppnande på nytt
för Herrens sändebud, hafva blifvit b es varade pfL ett

som komma att afskiljas vid års mötet äro:
Löjtnant Jakob Böll/ng, herr Vel'llt'l' VI'slo- och
fröknarna !/l e::, Ba::,ehus och Sign e L ag'crgrcl/.
Till sist bedja vi ra uttala ett hjärtligt tack till
alla de vänner, som med i ,dress !', förböner och
glr/vor understödt arbetet. ~ Deras bn'inllo/!el' Odl

slaktojfer skola ,'ara ttJI vdIbehag' pd mitt altare,
I.y mitt Ims skall kallas el.l bönehus .lör alla f olio
» 1)(il/ör, lll/na diskade årödcl', 7 il/'{;' U faste, ol'ltbbltg'c,
'
ö/verjlödande ~' Eferl'ens verk alltzd, ,'e/ande, alt
;'do,i arbete icke lir ,/if/ringt t' Herren.)
Stockholm i maj 19°2 .
Sekreteraren.

Jakob Biilli7tg ~i r född d en 22 juli 171. Föräldrarna ,
som båda äro döda, n,ro lancJ tbrukaren Hj, Bölling och
hans hustru i fUrsta giftet Maria \Vie!.
189 5 utnämndes Bölling till uncJerlöjtn ant vid Jön
b;p ings reg:em ente.

/) I JY I 1lI S L il
Efter mycken inre kamp och strid \;:0111 han till frid
med Gud vid jultiden [ 8C) 8.
»F ril n denna stund »,
berättar han, >., bnde jag ock beh o fvet att a[\'en fUr anclra
påpeka och framhfdla e!enna fraI sninge ns vag, som jag
själf funnit. SEt \·äl på mötesplatsen som ock uncler min
vistelse i norra Småland mellan vapenöfning;m\a har det
varit mig en gbdje att få deltaga i a rbetet för H erren.
:\tt det skett i all enkelhet och mången gång med fruktan
och bäfv;m men ock med glädj e och fön·issning, mfbte
jag erkänna, men Guds nåd har varit stor, ty han har
rikligen och uppenbarligen v[i1signat det, hans namn till
p ris. Det har allt sedan H erren fick hand OIll mitt
hjärta, om jag vågar kalla det sil, varit min innerligaste
bön till hon om, a tt han ville anvancla mig för si n ri ks
sal;. J ag fick snart förvissning i mitt hj~irta h:irom, eh mu
jag ännu ej hade klart för mig på hvad satt. i\Iina tan
kar hade ofta vandrat ut till hedningarna men utan något
bestämdt mål ».
FEL underliga "iigar ledde Herren honom a tt p1\ ett är
antaga sekreterarebefattningen vid K. F. U . 1\1. i Gö teborg.
u nder den tid, han var eJa r, erh öll han vis.shet om
sin missionsbllelsc och H erren undanrö jd e M\'en de hin
der, som förut stått i vägen. F örra h ö~te n reste ha n till
England, cbrifran han i dag;trne ftterko lllmit. D et ar
meningen, att nölling sb ll lltgfl till Kina i höst, om H er
ren ger med el.

.LlIez llfaria Bi?r:;e!im föddes d en 17 oktober 18 7,).
Föriilclrarna liro clomanintendcnten J akob Derzel ius o ch
hans hustru, född Thalin . Kiinclc redan tidig t behof
af fr[ilsning' 0ch började söka Herren i ord et, men det
\'ar först efter mycket arbete i egen kra ft, som hon kom
till J esllS. K ort diireft er eller vid konfirma tionstiden kom
hon att tanka på missionen. " Min konfirmationslilrare»,
beriittar hon, dog mig llled för att höra ett föredrag af
missioniir August Berg.
D et var kort för e hans utresa
till Kina. De intryck. jag erhöll af d etta fö redrag, för
anledcle mig a tt under d t par å rs tid entriiget bedja Gud,
de t han vill e ö pp na "agell dit ut afven för mig -- jag
hyste ingen innerligare önskan. ;\tt jag va r för ung o ··h
oerfaren, tog jag ej mecl i rakningen nta n tyckte, a lt G ud
handlade underligt, som ej hörde mig, då jag sft ifrigt
bad: S~ind mig' Det ar godt, att <i r Fader i himme
len vet, h vad vi behöf\'a, och ej alltid ger oss det, vi
bedja om. H an mflste bereda 0: 5 för b,jnhörelsen " .
" Mer ~in 10 år hafva nu g[ltt sedan dess. H erren
har va rit trofast och uthftllig.
Han har Ifttit mig m
erfara, att det ar ljuflig t få bara oket i un gdomen 
och a tt J CSll frid ar vard oandl ig t mycket Iller an den
frid , som viirlden ger. "
En afton under bönev e< 'kan 1 9 I, clft bö neiimnet
handlade om missionen, kände h on sig stå ill;(iir Glid, och
att hon had e att svara för 11\'ad h o n försummat, för h\'ad
hon nu borde och klIncle göra. :0l'ågra månacler dlirefter
insiinde hon sin ansökan till S. M. K. Sedan i okt. har
hon vistats pEt miss E. Soltaus missionshem i L ondon.
Fröken Derzelius :ir trolofvacl med löjtnant Biilling.

*

SigNe Lage;;r;rCll född es den 23 april I 'S o i Ves ter
\·ik. F örHlclrarna voro f. d. bruksförvaltaren H. Lager
gren och hans aflidna maka, Hilda Lagergren, föde! 'Ni
strand.

]',1

D.

Hon valms tidigt för Herren . Om sin missions
kall.else meddelar ho n: » Ett va rmt intresse för missionen
väcktes h os mig tidigt, och, när jag var 1 5-1 6 år, upp
steg i mitt hjärta en brinnande hingtan att nago n gång
i fra mtiden fa agna mig åt missionens tjäns t, och jag
började redan dft bedja Herren darom. Nägra ftr försv unno
nu, under hvilka karleken till Herrens rikssak blef allt
innerligare och tanken pft h ednavHrld ens obeskrifliga nöd
och dess stom behof af frai sning tra nge!e sig med a llt
stö rre makt inpå mig. Dft jag sedan pEt nyåret 1899 på
grund af klenhet helt och h illl et måste draga mig ifr~ll1
mina kara stud ier''' så blef det under denna pröf\'oticl ,
då H erren tog mig afsides, klart f,jr mig, at t han best:tmelt
kallade mig att uppgif\'a allt för att följa h onom till elen
plats i hednav[irlden, han ville :ll1\'isa mig. Hans brlek
tvingade mig och va rdt mig ö fvennäklig, och med fröjeI
gaf jag mig df! fL t honom a tt varda en a f hans ringa
tjanarinnor bland h ed ninga ma ». Fröken Lage rgren har
vista ts ä fver ett ftr i L ondon hos miss E. Solta tI.

l"cmer Ves/er föddes elen 20 okt. 1 Si C) i Kumla
socken af ('>rebro liin. Föräldrarna [iro arrendatorn Lars
Gustaf Vester och hans hustru.
Vid 1 <) ftrs ålder lämnade Verner Vester föraIdra
hemme t fl)r att fört jana sitt uppehalle och fIck anstii Ilning
llti en stl)rre sko- och laderaffär.
Ge nomgick 189<) - 1 90 0 {trs l; urs vid Örebro hins
folkhögskola.
Tanken på missionen uppstod hos honom redan
d d konfIrmationsticlen, men han vågad e ej yppa det för
någon.
under vintern 189(> kom han till omvändelse
och tro på Herren Jesus. Ti.lIsammans med andra tro
ende ynglingar begy nte han nu arbeta bland de unga.
Vid d en na tid vaknade missionstankarna pfl nytt, och
då missionär Hahne sedan " id någo t tillfalle fr ågade ho 
n om: » H ar du aldrig tiinktpfl att gf! ut till Kina så
som missioniir? » måste han ;;"ara, att han kiinnt Guds
kallelse cHirtill.
Sed a n i höstas ha r Vester ha ft förmfmen att å tnjuta
kristencloJl1sunclen'isning af Rektor F . Lundgren pi sljclra
Seminariet i Stockholm.

Revisionsberättelse.
l:uderteclmacle, ut,ecl<b af i lan dsorten " arande umbud fö r
S\'eD~ka miss ionen i l~ina · alt gran s].;::1, tlcnl);l mi s:-iio ns r:ikcnskaper
och rön·"ltning flir :n' 190 I, få , citer att h"f"a rullgj ort delta upp·
drag, däröf\'cr argir"" röljande bc riittelse.
Mission ens inkoms ter och utgifter und er det g,l ugna i\rel har""
utgjort:

Inkomster:
lid/ålln ing från J 900 :
J.. bank in nes tående ........ . ........... . Kr.
K ontant i kassau __ __ __ .. _... __ .... . ....

- - -Gåfvomedel:

62 9: 94
568 : IS

- -

Till AlIm iinntl mission;;fonden __ ______ Kr. 38,24~: 47
Fonden för infödda arbetare __ __
8 20:
Bokfonden .... _. . _. . ..... . .......... .
8:
, S kolfonden ______ ______ ._ .. _. _..... .
326 : 52
, nIissionshcmsfondeu . . ..... _... . __ _
I .:; 49 : ~)
4°,95 2 : 52
Influtit till de hungrande i Kiu a ._ ..-. - 21,933: 10.)
R ,into r _, ... _ _. __. ........ .___ ... __
14 6 : ':)5
Sumn1a ICronor 64,23 0 : 69
J

o

•••

_

" H o n "istades pil Hiigrc Lirarinueseminariet i Stockholm.

SJ
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Utgifter:
l'tsä ndt till Kina iör mi ssiön5arbetch
bedrifvandc ..... . ' . . . _... , ..... . __. K r. I r. ~ 3 [:
Till mi . ,ion:ire rnas utrus tning och ut·
resor _____ ___ ___________ . ___ __
i,3 8 j:
Tl em ma\"arandc mi ssioIl~irers underh;lll
15.54 8:
~[is sio n:,irskandidatcr'
underMtll och
resor ___ ____________ .. _____ . ___ _____
8S4:
In" cn ta ri cr fö r llli ssion sexped itiouc n. _
44:
» missionshemmet _____ __
18 5:
Arbete n för' lllissionshcJlllll c ts underh,\\l
j:illlte nytt s ta ket, rörlcdningsar·
he te n m . 111 . • _ .. .... . ..... _. . ...
2,O Ll4 :
0

_

__ _

_

_

o

Il odo rfT', P. c\. , kyrko herde, Halitorp, I' iirllau iis.
Bohlin , A .. folk.;koIHirare, ICillullgc. Go tl a nd.
Bratt, T., ""p tell , Giiteho;·g.
. '
Carlsson, C. 1\., kycko herd c, K onnl';,a, :lIan torp.
Dahlborg, F. (i-., folbko Jl:irarc, VedUlll 8.: ("it elled.
Dahlgre n, F. J, fo lk skoll:i rare, Ange.
Dahlin , A., predikant, Ofvanmyra.
Dahlstedt. L., pastor, " 'ilhclll1ina.

3:!

56
99

5i

Dickson, ..:\. E. , godsiigare, G öt<.:h or~.

3°

51

SJ

Omkostnader:
S ekrete rarens lön .................... , .. Kr.
R es ekostnader ........ , ............ __ ... ..
Hyra för expec\itionen ......... . _, . ' _"
P orto, telefon och telcgralllkostnac\er
Sparbössor, trycksaker, skrifm aterialier

2,)00:

47 1 :

So

200:
29 0 :

[6

nl. Hl . ______
534: [4
3,995: Ro
Utsändt till de hun grand e i Kina ._-. - -- '
2 [, 866: ? '
----~S·'-~'nl-l'-~~-o-----~----~
n-' J( r-nor
63 · 739: 33
Beh ållning till [9° 2:
T'<l hank inncst!'endc ................_.. .
49[: 3G
--~----~--~~~7Sn lllm " K ro no r (>4,230: 69
Till missionäreru" p ri " at ha r
0

__ . _ . _ . " . ___ •

__ •

_______ _

.~

~enom

kommittell .:; bemedling

öl\-er

~~indt:-; kr. 629: 33 i olika p~~ter_

Tillgångar:
7 "<'III landet .
P?t hank illneståe nde .. _... ___ ._. __ ..... _
E ge ndomen k"urtcret P erlh ö nan , DUtllO
villastad ........ .. ...... _.. ...... ... .
Lö~cgeIldoll1 (Etr:;t~ides __ __. . .. ___ . .. .. .
Böcker och kont orsill \'en tarier _..

_ o.

2,3° 0:
276: 75
Snmm a !{'rono r 23,2 G8: I I
4 , 000:
2 ,0 0 0 :

i,oOO;

J 3,000: -

i'i tko l11sthandlin gar till mis,ionens fa st" egendom i Dnibo villa·
st ad hak, bli f"i t re"isorerua före Yi sade tillika med hrandfö rsii krin gs·
bref för kr. 20,000 lIti bolaget Norrland. Hemmcts inventarier :im
hrandtors:ikracle f(ir kr.' i .000 ut i bo lage t Sanllia.
BctriiO;lllde de reparatioller och fö rbättringar, so m anordnats ,'id
pgen do mcn~ et revisorerna såsom sin me nin g u tta la , att dessa arbeten
blifvit med omsorg utförda och fur j:imfijrdsevis lindrig kostnad.
Räke nska perna med tillh (;rn nde ,'e riiik atio ner haf,'" befunnit;;
uti 111ycke t god ordning, ot.:h~ dil under redsiou cn i!1gen anledning till
anlll:irlOling fö rekommii, fel "i tilbtyrka, att al",'arsfrihet fijr fiir\'alt·
ningen af mi.,.s iolJ ens medel lIncle r frI' [ 9 0[ varder kommitt6n be,'ilj ad.
Stockho lm d en

21

april

DirloJT, A., ri tl:irare, Växjö .
,', Dillne!', H. , kapteo, Skellefte,;.
Ehn, r . E., herr, Kyhem .
E lmers, D., komminister: 'i~\nga.
Erik"on,. E., lörstel:irare , Falun.
Gran er, G.. folkskollärare, M otala Verkstad.
Gyllenskölcl, A ., kommendörkapten, Karlskrona.
Hagh erg, S. E., k)'l'ko hcrcl e, Saudse ryd, J önköpi ng.
H"lI, G., heIllmansägare, BÖI;C'ryd, C)deshög.
Hec1engre n, J, bruk spa tro n, Skep;;ta, Björulunda.
Hultin. J. '\' ., fol kslwllårare, T orstorp, Finspo ng.
Hul tkran tz, K . J., god,,:igare, Björuö, H ögsiilC l'sb,·.
H:iggström . L. , komminister, i\';on-köping.
Johal1 550Il , S. , ha ndlamIe, Eksjli .
Joosson, P.. handlande, Sigtu na.
J(jrg en se n~ N., direktör, Tnllga.rn, Jerna.
Kj ellberg. E ., brukspatron, Göteborg.
K och , C. O., tandläkare, Linköping.
Kristo flers,o n, J, fo lkskoJl iirarc, S"nda, Gotland.
LabsOll, P .. folkskolliirarc, Hörs t~" Kumla.
Li nclblom, F., kontraktsprost, A skeby, Linghclll.
Lindkvist, E .. konsu l, Norrköping.
Lingström, A'., folk5koll~irare. Öfverrum.
J_jullgq vi st, C., handbD dc, Mull sjö.
?denrling, kon traktsprost, Kri std ala.
)[ogensen, F .. lwntllande, Glcmmingcbro.
Korb:ick, O ., pastor, OsJ:iltfors .
Xorling,

20 , 0 0 0:

J J\'illa :
Ett 11\1._ Uin-ch 'eI1g __. __ ._ .. _.. .. . _._ Kr.
H ai·cll eo _........ . ....... _
Ett
E tt
i T'ong·chco·fu ...... .........

F T. Olsson.
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Fritz EcRert.

Carl Bo berg'.

J.,

t"olkskoll:irarc, !(ramfo r:.; .

Odhncr, C. , r;',dman , :'<lariest"d.
Olofsson , J. F ., folksko llärare, Vildan, Rom" . Gotland.
015:.on, P., hClllman siigare, Gr~1[lb \· . Hall sbe rg.
Ottander, b. A., kyrk; herde, CJst~r·dla.
Oxelqvist, N .. verkmiistare. I-Juskvarna.
Pctter"son , A., handlande, Lu,de.
Pettersson, C. F., folkskolUirare, Skattungeb\'ll.
Pettersson, P. E., handlande, Hvetbll cb.
Rall1 s t'~Il, H ., kapten, i\hIl1l ö.
R egnelI, Tohn, seh eterare i K . F. U , M., {1;i l1 c.
Ri s bcrg~ P .. k01l11nini s tcr, ~[örluncla .
Rudberg, E., kontraktsprost, V,ln g" .
Ryd cn, A ., kyrkoherde, :I["tlo r,; .
* Sand blom, E., apotekare, Ji;nköping.
Sanden, Joh., komminister, S tengarden . I-I ög~j(i .
Selldcn, H., rrovinsialliikare, H cdemorn.
SiselI , :Il., lo lk skolJ:irare, M ora.
Sjö"all, H., rektor , Trelleborg.
S\'anberg, J-, maskini st, I-Carl skrOll<1.
Söderborg, '\" folkskollärare, St. "felIi',>:\.
Tham , P .. provinsialläkare, Gaml el,,'.
Tha venins, G., a po tekare, Bo xho lm.
Torin, K. , kyrkoherde, Foglary'l.
Unos,on, C" handlande, V :iru alll o.
'\'estc r, tröm, K .. landtb nrkarc, p rf,·:,.
:;: ,V"idmark, \Y' ingenjö r, Hels ingb 0rg .
'Villen. G., kyrkoherde, Bergnncb, Riippe.
l\.kessoll, O., fo lk~ ko l Lirar e, ()fvernlm.
(ilander, Alfr., inspektor, Brob)', S6c1erkiiping.
J

Ombud i landsorten.
Ahlborg, J. O. , folk skoll"r~,re, l{Himna, O skarshamn.
Ahlgre n, V., kyrkoherde Asby.
Ahlstr:1nd, r<:. O., loikskoltirarC', H.i~ingc, Fin~po ng .

Konsu ltativ lc,blll Ot.

A.odc rsso n, A. , cl:o, !{ri stin e hmnn .

Berg, M . E., handlande, Ödeshög.
Bergh, A., kyrk uhe rde, :lfalmbäck.
'* Bergh, I·C., dol.:.tor, Tr:1n ~ls .
Bergs tröm, G.~ doktor: Arboga.
Blomberg, K. M .. f. d. fol kskol l., K iiping.
Blomström, K. , folkskollärare, Bohr, Vedev:',g'.
*[

af R ed .

denna summa

in g~lr

hyncl som tillh ör

Missionärer, tillhörande S. M. K,

mi !'5.i o ll~ire rna.

Kol.

Erik Folke ............ __ ........ ..
Anna F o lke (född Gran) .. _. .. .
H e nrik Tjiider .. _..... . .. ... . .. ..
Hil llla Tjäder (född B lomb erg;
Fredrika Hallin ._............... ..
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om Gud vill ge mig penningar ti ll att halla sådana kurser
har och h\-ar.
~u m åste jag sluta mecl hj~i rtli ga hiilsn inga r till _c\nna ,
T o rste n och hans sysko n saIllt ko mmitteen, missionärerna
och öfriga \-änner från
Fredrika.
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Jane af Sandeberg _____ ___ ____ __ _
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E_ 0 _ Beinhoff _ __ __ ---- - ----Jakob Bölliog_ I nez 1:lcrl.elius_

18 97
18 97
1897
1:-197
189 8
18 99
1<)0 1

19° 2
Signe Lagergrell,

Vl'nl Cr 'Vestc r.

l3asel annandag P,lsk

» G ud vare tack, .-om gifvc r oss "ege rn gen om vår
Herre Jesus Kristus. »

Kara \·ii n ner .

»Genolll lida nde ti ll sege r
Ar den väg, so m J esus gätt.
Och en annan väg att vandra
Vi ej löfte hafva ffi tt. "

~.

T'o ng- cheo-fu d e n

l <)

j a n. 19°2.

Guds frid!

U nI en stund skola vi Iamna Basel och forts~iLta med
tåg d irekt till Ccnua . V i ha har fall njuta e n skön hvila
i e tt godt kristligt h ii rberge oc h h a blifvit m ycket upp
friskade däraf. S tade n har oc ksa h a ft my cket till draga nde
fö r oss. J ag be\' istade i dag kl. 6,30 " Oste r KonllnUniOIl» i
katolska kyrkan för a tt fii se denna s to ra fnnin nelse
gudstjä nst.
De ande lösa hast igt ge no mgångna ce remo 
ni erna och a fgud eriet med hostian gj o rd e mig doc k bc
klamd. Det enda, so m, tilltalade mig, va r, n ~ir prästen
öppnade e n nisch i altaret, cia e tt tomt ko rs med ett
linn ek läde framträdde. Tesu sista ord på ko rse t, >;ele t ar
fullk o mnadt » b lefvo' då ännu mera lefvandc för mig.

~~B;ef~~ng~~
~
'--- .-=::::::::.'----
~

lC)02.

I Sällskap med e tt par af kamrate rna gjo rde jag ock
ett besö k i Baselmissionens sto ra hus_ l\Iissionsm useet,
lärosalarna. sanQ:kamrama och bö nerummen fö r dem, so m be
höfva s till~ stund e r, besågo \-i, led Sagade af e n a f ele 
\-erna. Hemmet fö r Illissio näl ernas på fal tet barn in tres
serade oss sarski ldt, clå våra barns uppfostran jll ligger
oss på hjärtat och frflgan, huru den skall kunlla o rdn as,
I Baselmissione n har
fö r cs~ ar sardeles b rä nnand e.
fråcya n lös ts så, att e tt h e m bi ld ats fö r gossa r och e t t
o
.
B a men mottagas' Vle
. I () ars
o
annat
längre bort för f1ldwr.
ålder (eller tidigare i sä rski ld a fall ) och bibringas den
bas ta skolund ervisning oc b fos tran, tills de ~iro ko nll r
merade. Vid utträdet få r hvarje gosse en gåfva, bes tående
af klader, böcker oc h 1,000 fr., hvarpä han antinge n kan
intriicla i liiroverke ts hög re afd e lning e ller söka sig prak
tisk t aruete. HenlInet utmä rkte sig för elen stö rsta en
ke lhet, m en a llting var ordentligt. "Ctmarkta lärare komm a
ti ll h emme t och gif\-a lektio ner, so m hafva sa god t
namn om sig, att de bevistas af äfven utom h emmet
boende ungdom . D fl vi kommo pit gården, fllnno vi en
skara af gossarna kostymerade so m rödskinn , stridande
uncler led ning a f e n af lara rn e.
Bergling och ,\gnes
Forssberg »kn iipp te» dem ian fa llspositionen, sfl clet är
möj ligt, a tt I fän göra narmare be kantskap m ecl dem
i S. LVi skola nu gö ra oss i o rdning a tt fortsatta vår resa .
Godh e t allenast oc h nad hafva fö ljt oss hittills, och vi
veta. a tt han, som för oss ut, heter Trofast oc h Sann
fiirclig _ Vi äro rilla vid god hälsa och godt mod. Syst
rarna Tallzo n - och B ure n s tan nade icke har: men vi 5a 111
man trlifla pa väg e n , anna rs i Gen ua.
i\[ecl ,'arma halsningar från oss alla.
~å

Kare broder F o lke I

.iV åd oclt frid!
det ej und erli g t, att jag har ko mmit till T01lg
(ltco.~
Aldrio- hade en tanke på någo t sl:l.dan t ko mmit i
min hjärna," förran vi mötte Henrik vid Killg-tsi-kua1l
och han framstä lld e fö rslag darom. Det ar n o~ mycket
_wart att vara på en anIlans station _ Det drÖJer a lltId
en tid, innan man hir sig förs tfl hvarandra. Vi ha Sit i
I.:iao-im" hustru och dolter här. D e n fö rra har förfärl ig-t
svart att I;[ra. Ki-rit m o r ar ocksa här för ett par vec
Ack o m Herren finge \-inna h en nes hj ~irta J
k r kanske.
Kao-kiao-ill ,:,,-, ar e n mycke t snäll b roder efter h\-ad
jag kan finna oc h m ycket hemm a i Guds. o r? -:. :\Ila
lärjunga r aro äIlnu ej komna till sko lan: tvii fran UCI-ltal~
vantas, oc h vi blefv o så glada, da vi fingu höra det; Vl
fruktade, a lt de ej skulle komma. lJ nga fm Kao och
hennes syste r äro båda duktiga att lasa _ Fita-sao från
Uill-clt'eng ar har med oss. Hon ar ock
duktig a tt
Iasa. Vi ha Fann s. s. till lärare. Han ty cks vara en
snall och anspräkslös man_
Det höres hoppfullt frfUl Hlla-clteo. Dar ar en si--ie ,;,* ,
vid namn P'mg i EIitll-clu:o, som tro r pa Gud. Och flere
uarberare h a bÖljat tro på Guct _ eilmig Chao Ifsiallg
har mycket nit o m Guds e\-a nge lium . Hans hus tw har
nu börja t tro på G ud. Hon kanske också kOlllluer till
katckess kolan _
Om Herren vill ha mig på jorden några å_r till, Sfl
tror jag, han vill, att jag skall arbe ta för hon om på detta
satt: a tt h a Ias- och b ibelklll'Se r för kvinno r. Ack, om
jag hade lik<! my 'k.::n lI1akt: som jag har vilja.
Cnd ra r,
Ar

sa

,;, Sh-, ,-"r den fö r,t" af de döpta i T ong'cheo .
** E\· :ln~e li s tcn.
.,..;. Sek r; teri1re i rfldhusc t.

Eder i I-lClTen
[-lit/:0

Li1lder.

"Svenska Missionen
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Kina"

heml a nd et.

* le. BERG H, doktor! Tr:ll1 :~ .
,. H. DI I.L:<ER , kap /w , Si,cllertd.
K. FRIES, jil. doNo r , Stockholm.
.t' E. S.\:'\DBJ.cnr,
ap(ltekare, JönklJp iIJg .
> 'V. 'VlD~IARK, inget/iiir, I-I elsingborg.
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T. HOL)IGR,E:-<", sd:relc,·arc.
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för influtna medel till " Svenska Missionen
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Jullådorna.
För missionärernas anhöriga och vänner bedja
vi härmed få meddela, att sakerna till jullådorna
skola vara inlämnade före den 1 augusti, och böra
de sändas under adress: Missionshemmet, Sundby
berg.

J U NI 1902.
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Innehåll:
Furh,irligaJ fU r att (örhlirliga.
~Ii ss ioLlens 15:de ilrshögt id. Brefafdelningen. - V?tra
inföddes afdeln ing. - K ines iskt so rgeblide. - Framtidsutsikter för missione n i K ina. Gud tro
fasthet. - Kri stendomen s segrar. - Fn'1O skilda håll. - R edovisning. - Medde landen .

J{ommittf~en för "l)venska iilissionen

Kina", l)tockholm, 1ästmakaregatan 30, 4- fr.
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ja

förhärligad för aH förhärliga.'
Af A uglls! Berg.

Föredrag "id S"enska Missionens i Kina 15:de årshögtid
elen S maj 1902,

Vår text utgör en del af Jesu öfverstepräster
'liga bön. Han beder i densamma för sina lär
jungar och för dem, som genom deras ord skulle
komma till tron. Han beder, att Gud måtte bevara
dem, helga dem och hjälpa dem, att de alla måtte
vara ett, sa att världen skulle tro, att Fadern hade
sändt honom.
Men när han så beder om dessa tre viktiga
saker för sina lärjungar, har han endast en bön för
sig själ f, den bönen nämligen, att Fadern måtte
förhärliga honom, på det att han ock måtte kunna
förhärliga Fadern. Förlziirligad för att kU1lna för
Ilärlig'a.
Detta var Kristi uppgift här på jorden. Och
i viss mening kan man väl säga, att Jesus redan
vid sin ankomst till jorden var förhärligad. Ebreer
brefvets författare säger i det första kap., att h.:ristus
var Guds väsens afbild. Och i Joh. första kap.
heter det: Vi skådade hans härlighet såsom den af
Fadern enföddes härlighet, Och Petrus vittnar om,
att de sågo Jesu härlighet, när de voro med honom
på det helig'a berget. Men i allra högsta bemär
kelse förhärligade Jesus sin Fader, när Guds fräb
ningsplan med människorna g'enom honom nådde
sin fullbordan. Därför kunde ock Jesus, när några
greker bådo att få se honom, säga: stunden har
kommit, att Människosonen skall varda förhärlig-ad.
Och då han räckte Judas det indoppade brödstycket
sade han: Nn är Människosonen förhärlig'ad, och
Gud är förhärligad i honom.
Men Jesus nådde icke denna punkt af sin verk
samhet på en gång'. Han måste lära lydnad, där
ig'enolIl att han led. Och äfven på honom får till
lämpas orden: Den rättfärdiges stig är såsom ljuset
af den uppgående solen, som lyser mer och mer,
till dess dagen nått sin höjd.
J eSUS förhärligade sin Fader, då han med sina
föräldrar iitervände till Nasaret och var dem under
dånig, såsom det höfves ett barn att vara. Han
förhärligade sin Fader, då han vid bröllopet i Kana
gjorde sitt första under och därigenom uppenbarade
sin härlighet. Han förhärligade sin Fader, då han
i öknen öfvervann frestelserna, hvilka helt visst
kommo icke blott utifrån utan äfven inifrån. Jesus
förhärligade sin Fader, då han vid Lasari graf sade
till Marta: sade jag dig icke, att, om du trodde,
skulle du fa se Guds härlighet. Och hon fick se
den, när lifvets furste besegrade dödens furste. Men
i allra högsta och fullaste mening förhärligade Jesus
sin Fader, när han uppgaf sin anda på korset och
kunde säga: Fader, jag har fullbordat det verk, du
gif\.it mig att utföra.
Förhärligad tör att förhärliga är äfven din och
min uppgift här pa jorden. Du, som en gång låg
där som en borttappad penning, med kungsprägeln
kanske nära nog utplånad och öfverhöljd af syndens

smuts och damm, du blef förhärligad, när du blef
återfunnen och blef en ny skapelse i Kristus Jesus,
Då stralade g'udomens härlighet fram genom dig.
Du, som läg där som en spillra blott af hvad Gud
ämnat dig tilL blef förhärligad, när du åter vände
ansiktet mot fadershuset och nalkades din Fader
med bönen: Gör mig' som en af dina legodrängar.
Du hann knappt framstamma den bönen, förr än
du möttes af faderskyssen och fadersomfamningen ;
och de nya skorna och ringen, Andens underpant,
räcktes dig. Du fick då smaka något af den till
kommande världens krafter.
l\len d u blef förhärligad för att förhärliga. Det
skedde icke, för att du :-kulle lefva dig själf utan
för honom. som för dig är död och uppstånden.
Vi fira i dag åter en missionshögtid. Och hvad
är ändam,lIet med dessa högtider? Det är väl att
påminna oss människosläktets förhållanden gent
emot Frälsaren. Vet världen i stort sedt af, att hon
äger en Frälsare, som lefver, regerar och kan frälsa?
rinns det väl bland jordens alla millioner en enda
människa, som icke är värd att frälsas) Finns det
en enda, som Jesus icke är villig att frälsa) På
alla dessa fr ägor måste vi svara. lle/. Ehuru det
nyss tilländagångna årll undradet blifvit kallad t mis
sionens årh undrade framför a1la andra, hvilket det
ock i sanning varit, och det nya århundradet, om
Herren dröjer, väl kommer att öfverträffa det gångna
i fråga om missionsarbete, måste man likväl in
stämma med en andens man, som sagt: vi hafva
handlat, som ägde vi en evighet att utföra vårt
arbete på, och som ägde de människor, vi törsöka
nå med evangelium, en evighet. under hvilken de
kunde nås, under det att vår tid att tjäna och att
nås i själfva verket snart är förgången.
I slutet på det 17:e århundradet, då missions
arbetet blef en hjärtesak för några behjärtade Her
rens män, framställdes i engelska parlamentet en
begäran. att man måtte få börja mission i Indien,
där det Ostindiska handelskompaniet då var rådande.
En medlem af parlamentet uppträdde då och ytt
rade: » J ag önskar hellre, att en skeppslast med
djäflar sändes till Indien. än att en enda missionär
skulle få komma dit». Det vore omöjligt, att någon
i vara dagar skulle fälla ett sådant yttrande. Det
har gått framåt från den ena segern till den andra
äfven i fråga om missionens sak, denna sak, om
hvilken människorna icke borde hafva mer än en
enda mening. l\Ien, när Jesus själf, missionens banl~r
förare, konung och herre, tum för tum måste kämpa
sig igenom och blef missförstådd och motsagd af
sin samtid, huru skola då hans tjänare kunna vänta
att finna annat mottagande J
Det är missionshögtid i dag, och Svenska Mis
sionens i Kina l ,~:e årshögtid. För I - år sedan
äg'de Sverige ett enda vittne i Kina. Nu kunna
de skandinaviska vittnena därute beräknas till om
kring 200. AJven genom denna Svenska Mission,
som vill vara en Herrens tjänarinna, har under
årens lopp något äfver 30 arbetare blifvit utsända.
Af hvad som genom dessa arbetare vunnits, hafva
vi fått se något, den stora dagen skall göra allt
uppenbart.
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Förhärligad för att förhärliga, det är ock de
fyra syskons uppgift och hjärteönskan, hvilka i dag
äro ibland oss för att afskiljas för missionsarbetet
i Kina. Att de i dag afski lj as, det är uppfyllelsen
icke blott på deras egna utan äfven på många
andras böner. Gud har en plantskola här på jorden.
Då och då gör han sina utgallringar och omplan
teringar. Och han har i dag' utvalt två bröder
och två systrar, som skola tjäna honom i Kina. På
dem skall profetens ord g'å i uppfyllelse: De skola
kallas rättfärdighetens ekar, planterade af Herren
till hans namns förhärligande.
Dii tanken dröjer vid dessa våra bröder och
systrar, se vi en af dem, en ung man, som lärt sig
den för lifvets kamp så viktiga konsten att icke
blott befalla utan ock att underordna sin eg en
vilja under andras, som lärt sig att under för köttet
ganska brydsamm a omständigheter bekänna Jesu
Kristi namn.
Han skall från denna stund helt
vara en Jesu Kristi stridsman, iklädd Kristi strids
rustning'. Hafva vi då icke anledning hoppas, att
de segrar, som genom honom skola vinnas, skola
blifva segrar öfver ondskans andernakter på jorden,
i hvad form dessa än framträda! Vår tanke dröjer
vid en annan af dessa v åra syskon, som i lifvets
ungdom tog på sig den korsmärkta dräkten och
lärde sig äfven hon att under mycket s våra yttre
omständigheter bekänna Jesu namn. Och då hon
nu ·utgår på missionsfältet, är hon ing'en nykristen
utan en pröfvad och erfaren kvinna. Vår tanke
dröjer vid elen tredje, som äfven hon i unga år
vanns för Herren. Hon har smakat kunskapens
.frukter men äfven frukterna af ]jfvets träd. Nu
lägger hon sig och sina gåfvor vid :iVlästarens fötter
och är villig ' att förhärliga honom genom sitt lif,
ja, om det så behagar Gud, genom sin död. Och
vår tanke dröjer slutligen vid den fjärde, som i
unga år lärt att böja sin rygg icke blott under
arbetets ok utan ock under Kristi ok. Och han
har funnit båda lätta att bära. Han utgår nu, med
veten om att intet arbete är för ringa att utföra
för Jesus. Han är villig att tjäna efter den nåd,
Gud gifver honom. Vi tro därför, att vi hafva an
ledning att tacka G ud för dessa fyra medarbetare,
och att de äro af Gud gifna åt Svenska l'dissionen
i Kina.
På hvad sätt skola nu Herrens sändebud i
Kina förhärliga Gud ) Jesus säger i Joh. 15 kap.:
Därigenom är min Fader förhärligad, att I bären
mycken frukt. Fruktbärande kan ju en kristen
blifva, hvar han än vistas. Men Gud har på ett
alldeles särskilc1t sätt kallat dessa vittnen att nu
ute i Kina förverkliga detta Herrens ord . På hvad
sätt skall detta tillgå ~ Jag' vill till dessa vittnen
ställa denna uppmaning: gån ut till Kina med bibeln
i handen och i hufvudet, men framför allt i edra
hjärtan. "Detta är det eviga lifvet, att de känna
dig allena, sann Gud, och den du har sändt, Jesus
Kristus. ~ Det finnes icke något annat namn under
himmelen människorna gifvet, i hvilket de kunna
varda saliga, än Jesu Kristi namn. Låt aldrig världs
visheten fördunkla budskapet om Jesus Kristus.
Låt aldrig själafienden få hviska i edra öron, att
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det finns något annat namn, i hvilket människorna
kunna varda frälsta, än i tron på den korsfäste
och himlafarne Frälsaren. Kommen ihag-, att korsets
predikan alltid måste vara en dårsk~p för dem.
som varda förtappade, men att den är en Guds
kraft till frälsning för hvar och en, som tror. Vi
hafva helt visst mångas ögon fästa på oss i dag,
och det skulle icke förvåna oss, om morgondagens
tidningar hade mycket att berätta om det dåraktiga
i att ånyo utsända missionärer till Kina, till ett folk,
som, enligt hvad de säga, icke blott står lika högt
utan högre än vårt eget i flere afseenden. S å be
skärma sig många öfver denna nya förspillning af
personliga krafter och penningar. ?Ilen gören I,
som Jesus gjorde. Han gjorde sitt ansikte som
flintan och vände det rakt framåt mot Jerusalem.
Kommen ihåg, att det är af vikt att alltid hafva
miilet i sikte och likna pilen, som, sedan den läm
nat strängen, flyger rakt mot målet.
;, Detta är evinnerligt lif, att de känna dig
allena, sann Gud, och den du har sändt. Jesus
Kristus. » Vi behöfva detta budskap, och kinesen
behöfver det äfven. Gud har skapat människosläk
tet af ett blod, och han har nedlagt evighetsträng
tan i våra hjärtan. Vi hafva hört, att infödingar
på Söderhafsöarna sänd t gåfvor i form af penningar
i och för Kinas evangelisering. Många mena väl ,
att de gjort detta på. grund af påverkan från sina
lärare. i\fen med den kännedom, vi äga, om de
till kristendomen omvända kineserna och om det
gemensa mma drag, som kännetecknar alla Guds
barn, hvilket folk och hvilka stammar de än till
höra, kunna vi om dessa kristna på Söderhafvets
öar säga: Kristi kärlek tvingade dem att göra något
för sina bröder i Kina. De hade, som en gammal
neger uttryckte sig, ätit af honungskakan, och så
måste de skicka en bit äfven till andra.
Så vare då detta vår gemensamma uppgift att
själfva varda förhärligade för att genom vårt lif
här nere förhärliga vår Frälsare. Men icke blott
detta. Vi skola ock varda förhärligade för atl en
gång se vår Frälsares härlighet och själfva förhär
ligas med honom.
I slutet af det underbara kapitlet, hvarur vår
text är hämtad, säger Jesu s själf - och det är
den enda gång han använder ett bestämdt uttrycks
sätt, när han talar med sin himmelske Fader 
han säger: Fader, jag 7Jt!!, att, hvarest jag är, där
skola ock de vara med mig, hvilka du har gifvit
mig, på det att de må se min härlighet, som du
har gifvit mig. Kristus var rättvis. Han ville icke,
att hans lärjungar här på jorden endast skulle ar
beta ocb kämpa under många gånger kanske myc
ket ogynnsamma förhållanden och aldrig få erfara
någon glädje. Kristus, som en gång i sin Faders
rike skall dricka. det nya vinet med alla sina he
liga, har ordnat det så, att i vårt arbete och under ·
detsamma finns något, som heter omväxlina och
vederkvickelse.
b
Ute på missionsfältet få vi ofta göra den er
farenheten, hvilket är mycket uppmuntrande och
trosstärkande. Det händer ibland under arbetets
enformighet och svårigheter, då man mötes af mot
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sägelser och brist på uppmuntran, då kroppslig
svaghet och annat sådant stöter til1, att man känner
sig vara nära att duka under och säga med pro
feten: förgäfves har jag arbetat, fMäng t har jag
förspillt min kraft. lI-Ien då kommer Herren i rätta
' ögonblicket med hjälpen. Han kommer med den
i form af uppmuntran. Jag har ofta sagt till mig
själf och andra: nu måste jag resa hem och hvila.
Men så har Herren kommit med uppmuntran, och
då har tonen ljudit på annat sätt, nämligen så här;
jag vill aldrig resa hem , jag älskar att vara här.
Ja, så handlar Gud med de sina. Hvar vi än äro,
vare sig vi som Herrens tjänare förhärliga Gud på
missionsfältet e.ller här hemma i Sverige, är Gud
trofast mot oss och skall aldrig låta oss frestas
öfver vår förmäga, utan med frestelsen g öra en ut
gång, så att vi kunna uthärda den. Gud har inång"a
öfverraskningar i beredskap åt oss. !\t[ånga svårig'
heter, som nu visa sig som h öga berg", skola varda
som slät mark, och då svårigheterna synas oss så
oöfverstigliga, att vi som profeten lägga oss ned
under ginsterbusken och önska oss döden , skall
Herren komma i rätta stunden, läka och veder
kvicka oss.
Till sist skola ' det nya Jerusalems portar öpp
nas och vi få sitta till bords med Kristus och alla
frälsta i Guds rike. Och hvad s kola vi då få se?

Gu ds härlig/lel.
Det berättas om skalden Georg' Stiernhielm,
att han en gång som barn gick vid sin faders sida
och betraktade de många stjärnorna, som lyste på
himlahvalfvet. Kär då hans fader frågade honom,
hvad dessa stjärnor voro, lär gossen hafva svarat:
{{är Gud fader, som är en gammal man, går fram
öfver himlahvalfvet, stöder han sig tungt på sin
staf. Här och hvar gör käppen ett hål på himla
hvalfyet, och då lyser himmelens härlighet igenom.
Stjärnorna äro Guds härlighet, menade alltså den
lille. l\Ian kan tycka, att detta var en barnslig
tanke. Men månne det icke låg sanning i den
samma? Guds härlighet uppenbaras pa så många
olika sätt. Och dock är det härligaste, som vi se
här i lifvet, icke annat än afvigsidan. Vi få icke
se rätsidan, förr än Jesus uppenbaras för att för
härligas i sina heliga.
?vIå vi då på denna högtidsdag, på missionens
högtidsdag, både missionärer och missionsvänner i
allmänhet, gripa nya tag, gripa nya tag i Jesus
Kristus, vår frälsningshöfding, och nya tag i korset.
Detta skall stärka oss till vår invärtes människa.
]\,i å. vi ock ikläda oss hela Guds vapenrustning,
med hvilken vi kunna neds lå alla fiendens härar.
Och vare värt valspråk detta: förhärligade för att
förhärliga.
O ch till eder, som nu utgån, skulle jag vilja
gifva ett ord ur 2 Tess. I ; 1 I, 12. » F ördenskull

bedja 'l!Z' ock alltzd för eder, att 'vår Gud vzlle anse
eder 'värdige kallelsen och krafteligm fullb01'da
/warjc god/zctens upp såt och trons verk, på det att
vår I-Ierre Jesu .[{rzstz' n amn m å varda förhärligadt
i ( der. Ddt I uH /UnlOlJl, ifteT vår Gztds och H e1'ren
Jesu .J(nstz' nåd.» A men.

Missionens 15:de årshögtid.
Kristi himmelsfardsdag hade '»Svenska iVlissionen i Kina»
åter glädjen att fira en årshögtid. Det var den I J :de
i ordningen, F ör oss, som voro med fran början, synes
det fas t otroligt, att så många år förrunnit, sedan denna
mission bildades. SlI. är det dock ; de fly vara år; men
huru mvcken trofasthet och nåd har ej Herren under den
gangn a " tiden bevisat sina tjän are. "Hans välgärningar,
h uru mänga äro de icke ~ De sta ej till att räkna ; men
de uppväcka hos oss den innerligaste tacksägelse till honom
och mana oss sä kraftigt att i barnslig tillförsikt och
förtröstan pä hans namn lefva honom mycket nära den
tid, som han ännu vill beskära oss. Han håller tro
evinnerligen, och all ~ira skall vara hans.
Mötet, som hölls i kyrkan vid Floragatan, öppnades
af ordföranden, som läste Ps. 96, ledde i bön och erinrade
om att Herren under det gfmgna fnet på nytt öppnat
dörrarna i Kina för missionen, så att arbetarna i de flesta
fall kunnat å tervända till sina ,erksamhetsfält. J a, t. o. m.
sådana trakter, där missionärer förut icke fått tillträde"
ha nu öppnats för dem . Som ett exempel på, att verk
samheten genast efter oroligheternas stillande med kraft
fortsatts, namnde tal., att genom de olika missionssällskapen
biblar eller delar däraf spridts till ett antal af 1 1/ 2 millioner,
och att pa vissa trak ter har antal et döpta varit större än
något är förut. En blick tillbaka pä det gångna året
gifver oss sa lunda många bevis pa Guds trofasthet och
nad, hvilket fö r oss bör vara en maning att tacka och
prisa honom .
Blicka vi ater framat, se "i tecken, som ma na oss
att väl am'ända tiden. Kin a är icke längre det isolerade
land, det fordom varit. Det står nu i mä nga afseenden
i rap port med Västerlandet. :\'laktiga materiella och in
tellektuella krafter äro i verksamhet att göra sitt inflytande
gällande i det stora Kina. Men ingenting anna t än evan
gelium kan omskapa Kina. Det är den lef"and e Jesus
Kristus Kina likaväl som Sverige beh öfver. D et häfves
därför af oss, mission ens vänner, att vi sätta in alla våra
krafter för att vinna Kina ät Kristus.
Arbetet synes nu ock kunna med kraft aterupptagas.
Vi ll afva nu tolf arbetare ute pa fältet, sju aro pa väg
dit eller hafva i c!agarne kommit fram , oc h i dag ffi vi
afskilja fyra nya med kampar. Till hösten hoppas vi där
för få utSända en ny skara vittnen.
Missionär August Berg höll därefter missiollspredikan
med ledn ing af Joh. 17: I öfver ämnet: Förhärligad för
att förh ärliga (se sic!. 50 ), h varpa års- och revisions
berättelserna föredrogas.
Efter sången: »0, du som gal ditt lif för faren»
etc. talade sekreteraren med ledning af 2 Kor. 5: I 4, 15
till de missionärer, som skulle afskiljas.
I.
Kd,ti kärlek var elen stora drifkraften i allt
Pauli arbete, och i denna mäktiga I;raft måste all verk
samhet för Gl\d och hans rike bedrifvas. Andra krafter
kunna väl vara goda och nyttiga, men de förslå icke.
Paulus hade fått en djup inblick i Kristi kärlek, och
därigenom had e människosjälarna blif"it så oändligt dyr
bara för honom. I den man denna kärlek öppnar sig
rör vår inre blick och fyll er "åra hjärtan, blifva männi
skornas själar så dyrba ra äfven för oss. Kristi kärlek
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tvingar oss att söka deras räddning, förkunnande dem
Guds frälsning.
2.
Kn'sti kärlek gjorde Pauli lif rikt pa välsignelse.
Se, huru han hastade ut med försoningens ord frfll1 plats
till plats. Han predikar och brinner, och hans vittnesbörd
bär frukt icke blott i en och annans hjärta, utan kristna
församlingar uppstå i den ena staden efter den andra.
3. Kristi kärlek gaf Paulus \'idare makt att uthärda
lidanden. Han fick genomgå många sådana (se 2 Kor.
r r: 24-27, Rom. 8: 36). »Men », säger han, »i allt
detta öfvervinna vi rikligen genom den, som har älska t
oss ».
Alskade syskon, vi äro förvissade om, att Jesu
Kristi kärlek bor i edra hjärtan, och att det är denna
karlek, som tvingar eder att utga till Kina med försoningens
ord, och vi tro, att denna Kristi kärlek skall frambringa
frukter uti edert lif. Herren skall föra eeler till själar,
män, kvinnor och barn, som skola emot taga förkunnelsen
och låta sig frälsas. Nlen d enna kärlek skall ock gifva
eder kraft att uthärda de lidanden och svårigheter, som
H erren torde tillstädja att möta eeler. Dessa må sedan
h~trr ö ra fön det svå ra spraket eller från iakttagandet af
gängse seder och bruk eller fran falska bröder. Jesu
Kristi birlek, som b'ingar eder, skall gif\'a eder makt
öf\'er all fiendens har, och med denna förvissning afskilja
vi eder i Herrens namn och för hans tjänst. H vile hans
välsignelse öfver eder!
:J/l en, käre missionsvänner, också ett ord till eder.
l\Iåtte Tesus Kristus sä fä fullborda sitt verk i oss, sä
utgjuta - sin kärlek i vara hjärtan, att vi alla må kunna
bekänna: Kristi kärlek tvingar mig tvingar oss att
verka hans verk medan dagen är, natten kommer, då
ingen l,an verka.
Under bön och handpåläggning blefvo de nya missio
närerna därpå invigda till Herrens tj ä nst i Kina.
Härpå sjöng patron Hedengren : »Sd. tag nu mina
händer och led du mig » etc.
Förmiddagens möte afslutades med afsjungandet af
» Oss välsigna och bevara » etc.

*
Kl. 6 e. m. talade Fo lke öfver l\Iatt. 7: 7, 8, och
skola vi i nästa nummer af »Sinims Land» återgifva hans
föredrag in extenso. Härefter lanlllade de missionärer,
som hoppas få utga i september, minnessprak och afskeds
ord till missions vännerna.
Sandberg erinrade om att Herren, som redan gjort
sitt intåg i Kina, vill i sin kärlek och allmakt tränga allt
längre in. lvIissionärernas uppgift vore att rödja v~g för
Herren och att vala hans sändebud, förelöpare och bud
bärare.
Lärjungarna fingo en gång pil. Jesu befallning vältra
bort stenen fran Lasari graf. Sil ha också Guds tjänare
i Kina fatt i uppdrag att vältra bort en sten här, e~ sten
där. De ha ej blifvit lan1l1ade utan verktyg och vapen.
Vapnet ~ir Guds ord, såsom det i J eremia heter: )} Ar
icke mitt o rd sasom en eld och såsom en hammare, den
där berg sönderslår?» Och på. ett annat: »Guds ord är
skarpare än ett tveeggad t svärd och gar igenom, till dess
det fltskiljer själ och ande, leder och märg".
Må vi således ga ut med Guds eget ord, Guds
fraisnings evangelium, att Herrens röst må höras, hindren
borttagas och väg rödjas.

Sekille Sandberg: » Ett har jag begärt af Herren,
därefter söker jag: att jag må bo i Herrens hus i alla
mina lifsdagar för att sUida Herrens ljutlighet och be
grunda i hans tem pel. ~
Endast och allenast i J eSllS finner vår själ sin till
fredsställelse, och då vänta vi intet af manniskor utan allt
af Gud. Hålla vi till hos Jesus, ha vi det godt och bli
delaktiga af hans sinne.
)i.f\·en vannerna henlIlla ha sitt stora ansvar, när det
gäller missionen i Kina, och hoppades hon, att Herren
rikligen skulle Välsigna deras arbete darute.
Jlfaria Pettersson betonade vikten af att orubbligt
hälla fast vid kallelsen. Det är möjligt för oss att förfela
vär kallelse, men »Herrens kallelse och nådegäfvor äro
sådana, att han icke ångrar denn. N ehemia var viss i
sitt sinne. Måtte också vi vara det'
Vi gå icke ut i vär egen kraft utan på Guds ords
grund, och för att han bjudit oss att gå .
lVaemi Li1zdel' gaf til l minnesord: "Hafva vi d ött med,
så skola vi ock lefva med, uthärda vi, så skola \'i ock
regera med, furneka vi, så sk,tll han ock förneka oss, och
äro vi trol ösa, · så förblifver dock Gud trofast, ty han kan
icke förneka sig själf.»
J. BölliJl% påpekade den stora förmån , som ligger i
förböllen och tryggheten att veta sig vara "benådad i den
älskade». H a n var själf ett svar på bön och fann det
så stort att fä följ a sin Herres l(allelse och gå ut med
evangelii budskap. » Vi äro hans verk, skapade i Kristus
J esus till goda gärningar, hvilka Gud förut beredt, att vi
skola vandra uti dem. ~
Venter FVester: »Låt oss icke förtröttas att göra det
goda; ty vi skola ock i sinom tid skörda, om vi icke
tröttna») eti detta ord ligger både en uppmaning, ett
löfte och ett villkor.
Inez Berzelius hade under må nga år bedt Herren
sända henne ut på missionsfältet. Ku stode hon fiirdig
att gå, viss på att Herren kallat henne, och a tt han be
hålli t henne sa länge i hemlandet för att fostra henne
för detta värf. Anförde Pauli orel:»Trofast är han, som
kallat er, han skall ock göra det», och bad missionsvännerna,
att de afven i bön skulle tänka på dem, som missionärerna
lämna kvar här hemma, att Herren sjalf mft fylla tom
rummet i deras hjärtan.
Signe Lagergrm: »Ty Kristi kärlek tvingar oss, som
hålla sä före, att en har d ött för alla, och därför haf\'a
alla dött. " Emedan Herren lidit och d ött för henne, ville
hon lefva helt för honom, endast för honom.
Johannes Rimllan afslutade mötet med att framh ålla
vikten af att »sammanfatta allt i Jesus Kristus». Säledes,
skulle missionsvännerna icke tänka p2. dessa utgaende
missionärer såsom förenade med arbetet i Kina utan såsom
förknippade med Herren Kristus själf. Pä sil. sätt skulle
vi ännu efter tio år lika lifligt minnas dem i våra böner,
ty, hvad vi sammanfatta med Kristus själf personligen,
måste för oss bli en hjartesak.

*
Lofvad vare Herre1! evimterligell.
Ame1t!

Amen!
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Ngan-k'in den 26 mars 1902.
Kära missionsvänner !

Guds frid.'
» Ty

vi vandra i tro, icke i askädning. »

2

Kor. 5: 7.

Huru dyrbar är icke tron, da den blifvit pröfvad.
I gångna tider visade våra fäder oss exempel pa dess värde
och äkthet. Om vi icke blott vilja kallas kristna utan i
verklighet ~'ara kristna, måste vi iiga denna för en kristen
oumbärliga gaf\·a.
Vi äro förenade genom densamma
med allt, hvad som tillhör den tillkommande världen.
Ja, vi skola lefva af tro, Hab. 2: 4. Genom tron blefvo
vi frälsta, genom tron skola vi också lefva i Herren.
H uru mycket behöfva vi ej öfva denna gåfva, som vi
fätt af Gud. Vi harute på faltet, såväl som ni, kara
missions\'änner, må helt visst erkänna, att ingenderas
tro blifvit tillräckligt öfvad för att lära känna hela full
heten af vår Guds rikedom och makt, och tron är ju
den enda nyckeln till hans rika förrfldshus.
Det är
trons föremal, som gör tron dyrbar, och ju mera vi lära
känna Kristi outtömliga rikedomar, ju dyrbarare blir vår
. tro. Gud skall blifva stor för oss I
Denna början af mitt bref ar föranledd af den ma
ning af Guds Ande, jag känt, sedan jag kom hit ut, att
ej lefva för de ting. som synas, utan för dem, som icke
synas. Jag menar ej, att vi skola vara onaturliga uti vår
handel och vandel här på jorden utan att vår själsblick
städse matte vara riktad till Gud, källan af all andlig sa
väl som lekamlig välsignelse.
Det synes mig, som om kinesen, dä han kommit
till tron, rätt fattat sin stallning i detta afseende. Alla
redan har jag gjort glädjande iakttagelser den korta tid,
jag varit tillsammans med de infödda kristna här i :l\gan
k'in. Se här ett exempel. För en lång tid tillbaka ha
vi haft en förfärlig hetta med åtföljande torka. Vi voro
alla mycket bekymrade öfver detta. Förra året vid denna
tiden var landet här omkring öfversviimmadt, så att all
gröda därigenom förstördes, och hus och landtgårdar
ödelades. Till följd af denna olycka finnes här hela bond
familjer och andra, som till kost fä nöja sig med litet
ris, uppbiandadt med lera. Från landsorten hörde vi,
att, om icke regn fölle inom ett par dagar, allting skulle
torka bort.
Några infödda kristna beslöto då att samlas till ett
bönemöte uteslutande för denna sak; händelsevis hade
vi studerande vid hemmet också ett bönemöte samma
afton. Hela aftonen hade de legat pa sina knän, ropande
till Gud, att han måtte sända dem regn.
Följande
natt väcktes yi alla af ett väldigt askv~ider med il.tföljande
skurar af regn.
Detta har nu fortsatt omkring en
hel vecka. Det berättades för mig, att en af de infödda
kristna (en f. d. soldat), då han hörde regnet falla, gick

upp ur sin säng och föll pä sina knän, tackande och
lofvande Gud.
Huru manga af oss skulle ha' gjort på samma sätt)
O, när jag ser dessa kära infödda kristna, synes mig deras
tro på den lef\'ande Guden vara sa yerklig! Flera af
mISSIOnärerna härute kunde berätta oss exempel efter
exempel på huru tillitsfull och orubblig deras tro är pa
bönen.
N är vi se kinesen böja sig ned för sin afgud, så
J§.tom oss ej tro, att detta uti de flesta fall endast är
en form. Huru mycket mera intensiv blir ej hans tro,
då den onifattar den lefvande Guden. Han tror verk
ligen, att hvad han beder om, det skall han fä. Haf\'a
\'i ej mycket att lära af honom uti detta stycke)
ivlan finner, att arbetet här ute maste vara grundadt
pa orubblig tro på Gud. Många sorgliga erfarenheter
få de stationerade missionärerna stundom göra här. Ibland
en skara af »sökare » finnas måhilnda sadana, som af
fruktan för följd erna af ett (ippet bekännande af Jesu
namn viinda tillbaka. En sflc!an iir t. ex. en af våra
lärare uti spdl.ket. Jag är förvissad om, att han är en
kristen, han t. o. m. öppnar klassen med bö n, han kän
ner lifvets väg efter att hafva varit ibland kristna i åtta
år och undervisat de missionärer, som under den tiden
genomgått skolan. i\Ien ty värr har han ännu ej öppet
bekänt Herrens namn, hvilket helt visst måste kosta sil.
mycket för en man i hans stallning. D et fmnes i Kina
många sädana miin, som visserligen uti sina hjartan hylla
kristendomen men dock stå på afstånd. En mera ypper
lig tid än denna kan väl ej erbjudas dessa tviftande att
trada fram ur sina gömställen, då allt talar så lorv'ande
för Guds församling i Kina. Glädjande nyheter nå oss
från, snart sagdt, alla delar af detta Viddiga rike, om
verkliga väckelser, om törstande själars rop efter lif
vets vatten, ja, om att dörrar för e\'angelii budbärare stå
öppna öfverallt.
En söndagsmorgon uti vårt kapell här skulle visa
eder Kinas narvarande stiillning en skara, som till
sista plats fyller det rymliga kapellet, lyssnar med ifver till
evangeiii förkunnelse; hela eftermiddagarna strömma ifriga
sökare till för att höra Guds ord, som förkunnas där
dagligen. Detta talar ett mäktigt språk, särskildt till eder,
kara missionsvänner, för att paminna eder om eder an
svarighet inför Gud. Med edra böner arbeten med oss
har ute! Bedjen! Herren skall svara.
Studierna med spraket ha' g5.tt framat, och, om jag
får stanna här ett par månader till, hoppas jag ha tagit
min första examen.
i\'led glädje vill jag dock hälsa
uppbrottsstunden, niir sa Herren behagar sända mig upp
till faltet i norr, ty jag känner mig ännu sasom en
ftykting.
Af »Sinims Land» för febr. ser jag, att några af
de våra komma hit ut, kanske jag far fara med dem
upp till Wtet? Tacl;: för »Sinims Land». Jag blef så
öfvermåttan glad att fä veta något från hemlandet. Jag
har inte hört nagot från Sverige, sedan jag lämnade
Genua.
Med många hälsningar.
I i'.'I;tstarens tjänst
E. Ossian BeinllotJ.
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Käre bröder i kommitten !
» Allt Mtt ,il' såsom gräs Ocll all dess J/ärligJlet såsom
blomster på gräs,: gräset vissnade och bloJJlstret föll aj,
men I-:lerrells ord förbli/ver evillnerligen. »

Bröderna Hahn e, Blom och jag anlände till Cin-ch 'eng
den 24 januari efter en mycket behaglig resa tvars igenom
H onan. -Vi hade hela vagen eskort af soldater, och
mandarinerna pa alla plat. er gåfvo oss ett vänligt mot
tagande. I Din-ch'eng stannade jag sedermera omkring
en mimad. Fjorton dagar efter var framkomst intraffade
det kinesiska nyaret, och vid den tiden är det lampligast
att vara i stillhet på stationerna.
- Det gångna året med alla dess förföljelser, dess
hungersnöd och andra svårigheter har varit mycket pröf
vande för församlingarna har i Shansi. Trots mycken
skröplighet har Herren dock hjälpt igenom, Vi behöfva
likväl i fortsättningen mycket allvar i arbetet, mycket bön
och ett utgifvande lif.
•
Med broder Hahne gjorde jag en söndan- ett besök
på \'år station i I-shL För narvarande eftersågs den af
broder Linders evangelist Ch'iao. Vid tiden för var flykt ,
sommaren 1900 blef ~tationen alldeles öh-ergifven: hyres
varden allena tog tillsyn öfver husen ; följden bier, att en
massa saker blefvo bortstulna. F örsamlingsmedlemmarna
hafva dock stätt fasta. r januari öfvertog Ch'iao tills ynen
öfver stationen, och en del saker hah'a småningom kommit
till ratta. Vid värt besök gjorde vi inventarieförteckning
att skicka till Hugo_ Gudstjänsterna hafva varit troget
besökta af församlingsmedlemmarna. :::\ar man reser om
kring pfl stationerna och ser allt arbete, som väntar på
alt blif\-a utfördt, sft suckar man i hjärtat: o, att bröderna
vore häri Jag har just i dag mu bref, att bröderna Linder
och Bergling kanske komma till våren. Ja, tack och lof
för hvarje arbetare, som kommer till sånings- och skörde
arbetet. Våra kinesiska bröders tro och hangifvenhet ar
mycket att vara tacksam öf\-er, men de behöfva ledning
och undervisning.
En tid efter mitt besök i I-shl reste jag till Hai
cheo för att hälsa pa Tjader. I Hai-cheo-distriktet är
arbetet i full fart, och det rader Iif och rörelse litet lwar
stans. Jag vet ej riktigt, huru mänga utstationer broder
Tjader har, men de iiro ej så ffL. Själf reser han mycket
för att \'arma och leda sina e\'angelister.
I slutet af februari reste jag frfi n Din-ch'eng för att
besöka Han-ch 'e ng. Egentligen borde n1\gon af de mer
erfarna bröderna hafva rest, men de voro Iwar och en pa
sitt hall bundna af sitt arbete. Jag förmodar broder
Tjäder har skrifvit om sina resor förra året; han besökte
dä samtliga stationer samt tog reda pa förhållandena.
Emellertid lämnade jag Uin-ch'eng den 26 februari samt
reste först till Hotsin, var niinuaste engelska grannstation.
Vid förföljelsernas utbrott blefvo sex engelska missio
närer dödade strax utanför staden, cHl de försökte att fly
öfver gränsen till Shensi. Jag kände det sa alh'arsan;t
att beträda platsen, där våra bröder och systrar fatt lida
martyrdöde n. Jag var ju själf vid den tiden blott nligra
mil fran Hotsin : pa var station i Han-ch'eng, men Herren
skonade oss alla i sin nåd. En ny broder har upptagit
arbetet i Hotsin sedan jultiden, jag fann honom emellertid
sjuk i tyfus; sedan 14 dagar lag han til! sängs och mesta
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tiden i yrsel. J ag kom därför i rättan tid för att hjälpa
till med att sköta honom. Efter en fyra a fem dagar
\-ar krisen genomgången, och han blef bättre, sa att jag
kunde fortsatta min resa till Han-ch'eng. De svåraste
förföljelserna mot de infödda kristna hah' a ej sträckt sig
sa l[mgt som till Hotsin, ehuru församlingen Mven där
lidit af allehanda öfvergrepp. Församlingsmedlemmarna
hafva dock hållit ut i t1Uamod och tro.
I början af mars reste jag från Hotsin öfver Gula
floden till Hanch'eng. Där mötte mig de gamla vännerna,
och det kandes sli godt att aterse hvarand ra. Under
det gangna året haf\'a nog förhallandena i Hanch'eng
liksom annorstades ej varit de bästa . Evangelisten Chi
är en snilll man men något svag till karaktaren samt
jämförelsevis ung kristen . Församlingen ar mycket liten.
I allmänhet hafva e\'angelisterna ej visat så stor förmaga
att leda arbetet under vå r frå nvaro . Emellertid ty ckes
han hafv a ett uppriktigt bjärta, och under mitt besök hade
vi roliga dagar tillsammans. På söndagen var kapellet
fullt af folk, de flest a gamla vänner, och vi bedja och
tro, att clet skall blif\'a välsignelse i arbetet.
Från Hanch'eng res te jag till T'ong-cheo-fu_ Det har
varit lang torka under dnteln, men sista \'eckan i februari
gick ett starkt ovä der med regn och snö fram öfver hela
norra Kina. Jorden blef oruen tligt genomregnad, sa att
utsikterna till skörd aro goda; sädesprisen aro dock
fortfarande höga. I T'ong-cheo-fu traffade jag Fredrika
Hallin och norska systern Hundere, hvilka äro placerade
där. De tyckas trifvCls godt sam~ hafva kommit in i sitt
skolarbete och ar bete bland [;:\·innorna. Stationen med
alla vara saker har blifvit bevarad. Evangelisten Kao är
en mycket gudfruktig och snä ll man; Herren har gifvit
honom mycken nåd, och ban skall be \'ara honom och verka
genom hon om i fort sät tningen_ J ag har hört om en
väckelse i en stacl söder om T'ong-cheo-fu, där en af
våra kristna, en allvarlig och nitisk man, har sitt hem.
Stora skaror komma och lyssna till ordet, och många äro
mycket påverkade af Gud. Platsens namn är Hua-cheo.
H varje lifsyttring fr å n Gud i människornas hjärtan gifver
slidan orsak till tack och lof samt bön, att Guds ord må
hafva fortsatt framgån g. Tong-cheo bar två ntstationer.
Förhållandet vid den ena, Uei-nan, är ej det bästa. En
af des~ församlingsmedlemmar är en ril~ man, och hans
hjärta och sinne iir så mycket viindt till det jordiska.
Hans eget kristliga lif blir därför förlamadt och hotar
kanske att dö ut, och så blir han ett stort hinder för
hela Guds rike i den trakten. Skadan blir sfL mycket
svarare, som han iir en man med ett visst inflytande.
Det kanske vore bättre att skilja en sfldan helt frfm
församlingen, emellertid iir han ingen afguda dyrkare eller
i elen meningen en ovärdig församlingsmedlem. Herren
skall d ock leda i allt. Från den anclra utstationen har
jag ej så manga underrättelser, men dess ledande man
tyckes fortfarande vilja söka Herren.
Vi hafva nog mycket att se af Guds haft och här
lighet i att kunna beva ra sina barn trots mycken skröplig
het, och vi få tro, att Herren skall låta oss se sina gär
ningar i fortsättningen.
Jag bereder mig nu att resa öfver till Honan-distriktet
för att slå mig ned i Hsing-an-hsien, den station, dilr
Emma Andersson, S. EnQ'ström och :\1. Pettersson voro
pa förut. Det bestämdes ~litminstone så i Din-ch'eng.
Jag sänder många hjartliga hälsningar bern. Vårt
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hjärta vare ej oroligt, låtom oss tro på Gud och på
Herren Jesus. Han allena leder oss rätt framåt, och han
leder säkert utan att taga miste. Herrens ord förbIifveI'
evinnerligen.
Eder ringa broder i Herren
G. A. Stllllla1Jlmar.

*
Angaren Prinz Regent Luitpold den i april 19° 2 .
(ur enskildt bref).

" Allt Ititilltills liar .Elerren Imipit. "
I afton komma vi till Port Said, h\'arifrftn jag hoppas
sända denna hälsning. I Malmö hade vi det myck et
kärt bland vännerna. ::\Iina var först på Sofiahemm et,
men sedan bodde hon hos Nannas syster. Berglings
bodde hos kap. Ramsten. Ebba och jag \'uro i KjeOinge
och kommo åter till Malmö Långfredagen på f. m.
Bergling predikade i Betelkapellet, och efterå t sade \'i
systrar ett afskedsord. På aftonen kl. 6 reste vi med
Hirjan äfver till Köpenhamn. Många vänner hade samlats
för att säga oss ett sista farväl. Vi hade en lugn öfver
fart till Kiel. Järn\'ägsresan mellan K öpenhamn och K orsör
var litet besvärlig. Yi komm o i sista minuten till stationen
till följd af att omnibussen, som skulle föra oss och
våra saker från bryggan dit, dröjde; sa hade d en
mängd saker att stuf\'a in i d.r kupe, sa vi knappast
kunde få plats själf\·a. Dagny och Mina sutto med sina
små i en rök-kupe, jag fick stä nästan hela tiden, likaså
Agnes. Danskarne voro förargade pa oss och vfira många
saker. Det är nog pa alla vis bättre att ej \'ara sä
många i sällskap, när man reser öfver kontinenten. Från
Kiel till Basel reste vi i ett sträck, utom fyra timmars uppe
håll i Hamburg. En fröken, tillhörande K. r. M. där,
mötte oss \'id ~tationen och förde oss omkring i staden.
Hon var schweiziska men talade god svenska. K. r. M.
i Hamburg höll just på att flytta. De hafva fatt en gård
på landet till skänks, dit de nu flytta . De ämna ocksa
där inriitta ett hvilohem för missionärer och andra, som
behöfva stillh et och hvila. Vi anlände till Basel påsk
dagsmorgon kl. mellan 5 och 6. Där skildes vi at pa
ett par dagar. Ebba och jag reste ned till Schweiz till
Ebbas syster, som bor helt nära N euchatel. Där hade
vi ett par Jjufliga dagar, plis\;:- och annandagen. Kl. 8
e. m. sistnämnda dag lämnade \'i N eucbatel och samman
träffade fram emot midnatt med de öfriga sysk nen, som
tillbringat påskdagarne i Basel. Då vi måndag morgon
(I april) framkommo till Genua, hade vår ångare redan
anländt, hvarför vi sökte sil. fort sig göra lät att konuna om
bord. Senare på aftonen gingo några af oss i land för
att göra några uppköp. - Däcksto lar fingo somliga af
oss i Genua, andra i Neapel, men de voro ej så bra,
som dem I haden köpt i Stockholm. Jag ville därför råda
de syskon, som behöfva stolar, att köpa dem i Stockholm.
Den 9 april. Mitt bref blef ej, s5.som jag ämnade
afsändt fran Port Said. Jag tar nu sända det fran Aden.
Var resa har hitintills gatt utmärkt bra. Visserligen
\'oro vi trötta efter järnvägsresan och barnen till följd
däraf kinkiga, men det blef j u bättre, sedan vi kommit oss
'i ordning pa båten. J ag tro r dock, att vi alla \'oro be
låtna med resplanen öfver Kontinenten. På Medelhafvet

hade vi det s\'alt och skönt, e ndast en dags storm, då
vi litet IlVar hade känning af sj ösjukan. Genom Suez
kanalen hade vi rätt varmt. Yi äro nu på Röda hafvet
och hafva det \'armt men ej hett. Vi aro alla krya och
\'id godt mod. Herren är stor i nåd och trofasthet mot
oss. »Han later oss 11\'ila pil. gröna ängar och förer oss
till lugna vatten. " Han omgifver oss pil. alla sidor med
nåd. Goel ar han, och goc\t gör han, och för hans trofasthet
finnes ingen gra ns.
Mr och !\Irs Gibb aro d e enda K . 1. M. missionärer
med ombord. Vi tillsammans med dem och tre K. L :'1.
missionärer samlas 11\'arje morgon kl. 10 till bön och
bibelläsning. De flesta passagerarn e äro tyskar och, som
det syn es, sorglösa \'arlc\smänniskor, som söka "fördrifva
tiden ", sa goc!t de kunna. under söndagsgudstjänsten,
som leddes af en af de eng. pastorerna, sutto de ])a
däck och spelade kort. Fem katolska präster äro äf\'en
pa \'äg till Kina. De dricka och spela kort likt de öfriga.
I början \' 0 1'0 vi ej så nöjda med anordningarne här pa
den tyska båten, men det har nu blikit mycket battre,
både hvad mat och uppassning beträffar. .\11 t är nu så
Min a och
bra, som man någonsin kan önska sig. Agnes dela hytt, och sa göra Ebba och jag. I Port
Sa id köpte \'i en eng. tielning och sågo däri, att det \'arit
uppror i Ch'Yh-li. Jag undrar, huru mycket af allt detta
är sanning. Det iir dock under allt så tryggt att gå i
H errens namn och i hans kraft. »Ar Gud för oss, hvem
kan då vara emot oss? » Det är nog ock så, som den
eng. tidningen tillade, att notisen är öfverdrifven och
kanske icke ens en fjärdedel cläraf sanning. »Blifven
star),a i Herren och i hans starkhets makt:> är uppmaningen
till oss. »I sti llhet och förtröstan skall eder styrka vara. »
Nu farväl. Hälsa alla syskonen på hemmet och andra,
som träffas.
»En dag i sänder» skall min nild dig mäktigt öfver
skygga. I mina boningar du far ett säkert näste bygga,
J ag större är än sorg och brist. i\{in hjälp är Ijuf, mitt
rådslut visst. Allt till det bästa länder, hvad jag i kärlek
sander. :>
I Jesus förenade
Anlla JattZOll.
:f:

Haicheo den

24

mars
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Käre missionsvänner!

tage

)} Den som törstar, !taJt komme, och den
z:aftm för intet.» Upp. 2:2: 17.
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vill, lian
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Fick i gar, söndag, frambära detta budskap till de
kära hinnorna. De synas mig sjufaldt kärare nu, sedan
vi till en tid en tid af bepröfvelse och djup nöd
\'arit skilda at. Jag gläds, att Herren sett till sin
tjänarinnas ringhet och ater sändt mig astad att förkunna
lif och frid för cle arma i dödens angd. 0, jag gläds,
att mina fötter än en gång sta pa detta rum' Herre,
dig \'are tack och lof!
Själf\'a julafton i Gol anlände vi hit. H var och en.
vet, hur det känns att få komma hem' till julen. Det var
redan sent, då vi hunno fram, och inga ytt're förberedelser
till högtidsfirande kunde komma i fråga. En ren duk
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breddes pli. bordet, och ett par ljus tändes och ställdes
på midten, det var allt. Efter en enkel afwnmaltid spelade
och sjöngo vi: »När juldagsmorgon glimmar:> - Karl
kunde den lilla sången -, läste jule\'angeliet och hade
en tacksägelsestund inför Guds ansikte . Vara tankar
ilade ock till de kära i fosterlandet. De firade ju ocksa
jul. Nästa morgon hade vi julotta i kapellet, da ett
trettiotal vänner voro samlade. Var det väl möjligt, att
vi åter sägo hvarandras ansikten) Fran vfddsverbrens
hand och hungerdödens kval hade Herren underligen
räddat de sina. »Andra ma prisa vagnar och hastar,
men vi prisa Herrens, vär Guds, namn. » Ps. 20: 8.
De första veckorna pa var station voro rätt sträfsamma,
innan allting blef ordnadt. Och sa kom det l,inesiska
nyåret med alla sina bestyr. Men Herren har gifvit n5.d
och kraft för hvarje dag. !\Iin svåra hufvud\'ärk är nu
nästan borta. Jag har i Jesu namn fått burja en bibel
klass för kvinnor, som ligger mig särdeles ömt om hjiirtat.
Systrar, glömmen ej att bedja . om välsign else för med
lemmarna! Bedjen, att Itval'e71da e1l ma bli frälst och ffl.
arfslott bland de helgade i Kristus Jesus. Vi samlas pa
onsdagsförmiddagarna. Just nu ha vi - min tjänarinna
och jag - konllnit hem fran ett par husbesök. H vilken
fattigdom och brist som mötte oss, i synnerhet på första
stället. Men Herren synes verka pa hjartana där, och
då är det mesta vunnet, när största nöden bli r afhjälpt.
Vi träffade också flera af de troende kvinnorna , och jag
blef riktigt vederkvickt af deras umgänge.
Om Gud vill, skola vi ha missionsmöte här i Hai
cheo den 13 april, i P'u-cheo den 20 och i Mei-ti-kiai
den 2 i, allt i samma manad. Vännerna skola nu för
första gången sjalfva bekosta utgifterna fUr dessa möten.
Herren gifve dem berech"illiga hjärtan I Och må en mäktig
andens susning bli förnimbar ibland oss! .. r det så Herrens
vilja, ämna jag och lille Karl följa med till P'ucheo,
omkring 6 sv . mil härifrån. Kvinnorna där äro i stort
behof af vägledning och hjälp, och det skulle vara kärt,
om jag pft nägot sätt kunde bista dem genom Guds nåd.
Till sommaren ha vi funderat på att bosätta oss i P'u
cheo-distriktet, högt uppe bland bergen, d. v. s. blott
för en cirka tre manader under den hetaste tiden, på
det vi skulle komma i tillfälle att unden'isa de kristna
och de af kristendomen paverkade i byarna rundtomkring.
Vi behöfva i alla fall fara till någon bergstrakt för att få
svalka. I tröttnen val ej, om jag äfven harvidlag begär
eder förbön- Bedjen, att Guds vilja ma bli spord och
gjord'
För nägra veckor sedan säg det bekymmersamt ut
till följd af den ihållande torkan. Hög och låg bönföll
om regn, de flesta hos gudar, som ej kunna hjälpa. Vår
själ bidade efter Herrm, och han lat oss icke komma
pa skam. Han betäckte himmelen med skyar och gaf
regn och snö. L{I/såll% ;'ö/ves oss. För närvarande ser
hvetet rätt lofvande ut härom kring. lVlen längre norrut
lär det vara förtorkad t.
Här ar väl' och sol, törnrosbuskarne pa var gard ha
;kjutit nya blad, s\"alorna kvittra och turturdufvan lilter
löra sin röst. Vi äro alla friska och vid godt mod.
30rg och missräkningar ha visserligen ej uteblifvit, då ju
on och annan af de troende fallit i djafvulens snara, men
:;ud är miil<tig att upprätta dem igen. Folket är vänligt,
)Ch rätt många komma för att höra Guds ord. - Till
.ist ber jag att fl egna, min mans och lille Karls vägnar
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säga ett ;'järtligt lack för julklapparne, I hafven sändt
oss. De voro alla i godt behftll. Vi fingo dem den 26
januari eletta ar. Herren välsigne h\'arje gifvare! Kära
hälsningar.
Eder i Andens kärlek förenade
Hilma Tjäder.

-

Våra inföddes afdelning.
Tid efter annan anbnda bref fran våra medarbetare
bland de kristna ute i Kina, och tro vi oss göra vara
läsare en tjänSt genom att meddela något ur desamma.
~ Den okunnige S;'ill Tm-ttl1lg skrifver bland annat
sa här:
1Iina vördade lärare, herr och fru Berg, tillönskas
frid och h:ilsa" ~Iåtte elen naderika Herren JeSllS rik
ligen välsigna eder gemensamt med sin frid'
l den lo:de manaden emottog jag edra bref jiimte
fotografi. Jag fär pä det allra hjärtligaste tacka eder för
eder kärlek. Jag tänker sa ofta på den kärlek, ni be
visat mig, och, då jag nu emottog edra bref och foto
grafi, blef jag öfvermåttan glad. J ag erfor ock sanningen
af bibelns ord: . Om I hafven tro - hvad helst I bedj en
om, det skall vederfaras eder, ty den, som beder, han
får, den, som söker, han finner, och för den, som klap
par, vard er upplåtet. ""
Sedan förlidet år har eder okunnige broder i san 
ning emottagit mycken nad fran Gud. Då vi minst för
modade det, kom Herren med sin nåd och hjälpte oss,
så att vi ej tillfyllest kunna tacka honom. Vi hoppas,
att I snart måtten kunna konlIna tillbaka till T'ong-cheo-fu
och tillsammans med oss arbeta och tjiina Herren. Detta
är "vär innerliga önskan. lIåtte Herren leda edra steg,
så att vi med ett hjärta tillsammans ma tjana var allsmäk
tige Herre. J ag beder eder, att I ej upphören bedja
för mig, att Jesus matte mer och mer upplysa mitt ohm
niga hjärta och styrka mig, så att jag ej vacklar och blir
ett föremal för djäfvulens fördlIeiser.
F ör tillfället är
fröknarna Hallin och Hundere har. Jag beder till Gud,
att han måtte bevara mina innerligt älskade välmer
»Kgan-oa"i' och T'ai-p'ing» (Henrik och \Valdemar) i
frid och gifva dem lycka' - - - - - 
»Den dyrt ateriösta hinnliga församlingsmedlemmen
Li» skrifver:
»Ehuru vi äro vidt atskilda och ej kunna se h\"ar
andra, äro vflra hjärtan dock på ett ställe. lVlorgon och
afton tänka vi på eder i våra böner, ih5.gkommande aposteln
Pauli ord: "Men vi bedja eder, mina bröder, att kännas
vid dem, som arbeta bland eder och äro edra förestån
dare i Herren och förmana eder, och att hålla dem syn
nerligen kära för deras arbetes skull. » 1 Tess.
12, 13·
Vi hafva sport, att ni uppnått edert hemland i frid. Sedan
ni rest, blef det mycket svart för oss, men af alla brö
derna och systrarna i T'ong-cheo-fu har ingen gått för
lorad. Då ni emottager detta bref, kan ni därför "lös
släppa edra hjärtan», vara lugna, men upphör därför
ej att bedja för oss I Vi bedja hvarje dag inför den
treenige Gudens ansikte: l> Herre! Bevara våra älskade
hirare, herr och fru Berg, fröken Eriksson och lille »Ngan
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oar och T'ai-p'ing ,). Må de snart komma tillbaka och
undervisa oss! Bortkasta oss ej som fader och moder
lösa barn ~ Alla de troende Ulnka pa eder godhet och
kiirlek, och, om vi ihägkomma, lwad ni i Tesu namn
undervisat oss, så skola "i alla en gång till 'sist samlas
på en gemensam plats och iitnjuta fr öjd utan ande.
Har i Kina är folkets hjärta ännu hardt som stål. De
älska ej den sanne Guden, vilja ej höra, då vi förmana
dem, och tillbedja fortfarande sina afgudar. i\Ien vi fä
ej se på vågorna utan hälla pa att i kärlek förmana
och undervisa.

Kil\esiskt sorgekväde öfver
martljrerr\a.
Till åminnelse af de utländska missionärerna
och kinesiska kristna, som under förföljelserna 1 9 00
i provinsen Shansi offrade sina lif för Kristus , för
fattade kinesiska ämbetsmän flera elegier (soro'e
kväden). hvilka af verkställande distrikt-mandaril~en
upplästes vid martyrernas grafvar, då i sept. 1901
en högtidlig begrafningsceremoni hölls utanför
Tayen-fu, såsom »Sinims Land " för sist!. år redan
bp,rättat. Bland dessa minneskväden var också ett
skrifvet till minne af missionär Duncan Kay och
hans hustru, hvilka, tillhörande Kina Inlandsmis
sionen, arbetade på stationen K "lih-wu, ej långt från
vårt arbetsfält. Då detsamma är af stort intresse.
därför att det utgått från en kinesisk myndighet,
meddela vi här en öfversättning af detsamma:

Allmän klagan.
»Pastorerna Kay och Peat samt dessa två kvinnor
(Fröknarna Dobson och Hurn)
Voro både visa och bildade, ödmjuka och barmhärtiga.
Sända a~ Herren, kommo de alla vid mogen ålder,
för att till mångas frälsning fortsätta evangeiii verk.
.Alla dessa, pastorerna och deras hustrur,
de infödda evangelisterna och de två kvinnorna
voro värdiga att kallas fullkomliga i godhet.
De hade vittnesbördet om ett godt samvete,
och inför himmelen voro de otadeliga.
Boxarne - hänsynslösa och förtryckande
orättvist sårade och dödade dem.
En grafplats är omsorgsfullt vald
i K'clh-wus konungarike.
Främlingar och kineser äro nu i frid,
folket och församlingens medlemmar
stå i godt förhållande till hvarandra.

Huru hade icke dessa, som mänskor och g-udar älskade
förtjänt att få långt lif och sällhet! ~
,
Att alla välsignelser fatt sin bostad hos dem.
ja, att ett lif utan gräns varit deras,
.
:Men, o ve, här ligga vi ödmjukt i stoftet,
ack, att de kunde nedstiga och se det!»

framtidsutsikter för mISSIonen
Kina.
Af GriJfillI Jo/w. •

:) Pastor Kay och hans hustru
varkunnade sig öfver oss, kineser,
nedsjunkna i syndens afgrund,
tjänande djäfvulen, lydande hans vilja,
och finnande glädje i allt, som var ondt,
aldrig görande något godt.
\ Ti voro ur stånd att undfly helvetets straff,
där elden icke släckes och det ondas mask icke dör.
Sända af Gud kommo pastorn och hans hustru
med stor fara hit öfver hafvet,
de fäste ringa vikt vid sina lif,
de begärde icke penningar,
de kommo till vårt land
att predika evangelium,
fjärran och när; Och af dem
öppnades gudstjänstlokaler, förkunnades frälsning,
för män och kvinnor, ty ifrigt önskade de,
att hvar och en ville följa dem till himlen.
I K'lih-\Yll öppnade de en sal,
där under mer än 10 år
de utlade skrifterna och vårdad8 Herrens får.
De öppnade fria skolor, lärde gossar och flickor
och fostrade skickliga män till pelare i församlingen,
pastorn vägledde bröder, som predikade vägen (läran)
i städer och byar, med itver frälsande människor
från djäfvulens snaror.»

Vid en återblick på det gångna året fylldes mitt
hjärta af den djupaste tacksamhet mot Gud för all den
nåd och all den barmhartighet, hvarmed han har krönt
arets män<'lder och dagar. Orsakerna till tacksamhet :lro
manga. l:trymmet tilläter mig dock att nämna endast
nägra fao

I) Fredens återställande och hofvets återkomst till Peking.
Den 7 sept. undertecknades fredsfördraa mellan
"
oc l1 de utländska makterna, och den 7 jan.,
jämt
~ manader därefter, återvände kejsaren och iinkekejsa
nnnan samt hela hofvet till Peking. Vid denna tid förra
året fanns det ej manga bland oss, som vagade hoppas,
att fred och lugn si\. snart skulle återställas i »l\Iidtens
r,i ke». Dock voro några Hl. af oss mera förhoppningsfulla och
sägo sakernas ställning i en ljusare dager men blefvo
ocksa därför ansedda såsom öf"erspända och alltför san a 
viniska. Men i dag' kunna vi fröjdas öfver det faktu~,
att optimisterna visade sig vara de sanna siarna, och att
deras förhoppningar ej kommo på skam.

r'>.ma
r'

2) De kejserliga påbudm allgående förbättring af under
visnillgsväsmdet.
Trenne sadana påbud af vikt utfärdacles förra aret.
Det första utkom den 29 aug. och innehöll befallning att
• Dr. Griffith John är en af Kinas äldste och mest framstå
ende missionärer. Hall ankom till Kina 185 S.
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i examensfordringarna afskaffa den hittills gUllande för
ordningen för afhandlingar i kinesisk moralfiloson och i
stället införa afhandlingar öfver moderna ämnen och i
västerländsk statskunskap . . Detta bortskaffande af afhand
lingen i moralfilosofi konllner att blifva af den största
betydelse för hela undervisningsvasendet i Kina och fö r
kinesernas intellektuella utveckling. Det andra påbudet
utfilrdades den 13 sept. Innehållet af detta var, att
rikets alla högre lärO\'erk skulle o mbildas till undervis
ningsanstalter för västerlandsk utbildning. Detta pJbud
säger tillika , att ll\'arje distrikt bör äga en förberedande
skola, h\'a rje prefektur ett högre allm. laroverk, och i
provinsernas hufvuustader böra högskolor upprättas. Detta
påbjudes, pa det att sJval västerländsk som kinesisk lar
dom måtte inhämtas. Den tredje proklamationen, som
utfardades den 17 sept., innehöll en befallning till vice
konungarna och guvernörerna att siinda begåfl'ade unge
m ~in utomlands för att dar studera den gren af väster
ländsk \'etenskap, lwarilt deras håg och anlag ligga , att
de en gfll1g i framtiden, ci a de Jtervända till Kina, ma
blifva i stånd att verka för statens bästa och för rikets
ut\'eckling.
Dessa proklamationer äro i sanning anmärknings
\'ärda .
Den moralfilosofiska " fhandlingen, som utmärkte sig
endast genom sitt torra, uppskrufvade sprak, är nu borta,
och en början har gjorts .till att införa nya, tidsenliga
skolor. En gäng i framtiden skall Kina varda rikt pa
skolor och universitet efter västerländskt mönster. I allt
detta skö njer jag tvenne goda tecken, F ör det första
iiro alla dessa förändringar ett tecken till, att Kina ej
längre är tillfredsställdt med sitt eget tillstand. Kinas
förnLrliga själfbelåtenh et har i det föriiutna varit d et största
hindret för allt verkligt framfltskridande.
Och detta ej
endast inom politikens område- utan äfven med hänsyn
till samhällsväsendet, undervisningsväsendet och religionen .
Låt mig ra gifva ett exempel härpå. Pil väg frflll
Can ton till Calcutta tillfrågades vice-konungen Y'eh, Iwar
för han hyste sft ringa intresse för underrättelser från
vädd ens olika delar. Hans svar lydde: » H varför skulle
den man, som inhämtat de tretton klassikernas lärdom,
ilstunda att fä d el af det, som tilldrager sig i världen.
Han är redan i besittning af all den lärdom, som är
värd att ägas.» D ä r kunnen I se det förflutnas Kina.
Hvarje ämbetsman och hvarje lärd skulle för omkring 50
år sedan gifvit sanlIna svar. i\-Ien så förblindadt är ej
nutidens Kina. ~u är det tvärtom missbelåtet med sitt
tillstand, och detta är i sanning ett godt tecken.
Det andra goda tecknet till verkligt framåtskridande
är, alt Kina börjar sträfva att arbeta sig upp till jämn
höid med andra makter. Anda hittills har Kina spjärnat
möt allt utländskt, och detta till sin egen skada. Men
nu har det kommit till insikt om alt det är svart att
längre spjärna emot udden, och nu söker det med allvar
att foga sig efter de nya tiderna och att i allt lämpa
sig efter dem .
En organisations tillvaro beror pa elen ni\'å, den in
tager i förhållande till andra organisationer, och i fråga
om en nation är f<:;rhfdlandet detsamma. Om Kina där
för lyckas i sina förs ök att foga sig efter den nya tidens
kraf, så skall riket . besta, hvarom icke måste det gå
under, oeh dess slut blih'er då att delas mellan mak
terna. Därför är det min innerliga bön, att Kina verk
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!igen må ga framät och därigenom blif"a i s tånd att be
va ra sitt oberoende och erha.lla en hög och inflytelserik
plats bland världsmakterna.
Och vi missionarer böra i sanning glädja oss öfver
förändringarna i underdsnings\'äsendet och göra allt, fli r
att missionen skall kunna draga d en riitta fördelen utaf
dem. Låt missionerna se till, att deras undervisnings
anstalter uppfylla alla skäliga ansprak. r statens skolo r
kommer den ko nfucianska andan att d da; låt därför
\'ara skolor stå på en sant kristlig grund, kristlig i d etta
ordets egentliga bem ~irkelse , Hvad denna sak angår, borde
ej den minsta eftergift få konuna i fråga.

3) lJ1issionsarbetets framgång

Oc/l

utveckling i Cmtral-Kina.

I provinsen H upeh arbetar London-missionssiillskapet
(Lo ndon :\Iissionary Society) i 1.3 distrikt, och i alla
dessa har ar betet rö nt verklig framgäng under det sista
året, ja, pft somliga ställ en har arbetet gätt framåt på
d et mest förunderliga sätl. Och i san ning underbar har
arbetets ut\'eckl ing i Hunan varit, da \'i besinna, att
denna provins varit känd som den mest främlings- och
kristendomsfien tliga provinsen i hela Kina.
r maj förra äret kunde jag fö r första gången med
dela, att Hlman stod öppet för missionsarbete. K u har
jag äter nyligen besökt Hunan och kan nu med ännu
större eftertry ck säga detsamma. Det är öpp et för alla
kristna arbetare, för predikanter och bokspridare, [(jr evan·
gelister och läkare, för man och kvinnor. lVIelian 2 0 och
30 utlandska missionärer arbeta nu i Hunan.
Kvinnliga
missionärer vistas i Y oehou, Siangtan, Changteh, till och
med i Changsha. Och dagligen förkunnas evangelium i
d essa städer och i flera andra. U tvecklingen af d .rt ar
bete i södra Hunan är anmärkningsvärd pa grund. af sin
snabbhet och sin stora utSträckning. Vi arbeta där i två
prefekturer, 2 underprefekturer och 15 distrikt. Om \'i
medräkna utstationerna, sil. hafva \·i omkring 3 S platser,
hvarest d e troende komma tillsammans. Vårt arbetsfält
gränsar i söder till Kuang-tong, i väster till Kuang-si
och i öster till Kiangsi. Endast i söd ra Hunan har
London-missionssällskapet döpt 3°°, oeh vi räkna där
städes ej mindre ä n 5,000 katekumener. Och jag ber
att få fasta er uppmärksamhet vid det faktum, att allt
detta underbara framåtskridande utaf arbetet mflste till
skrifvas evangelistverksamheten, som bedrifvits af infödda
predikanter och bibelspridare.
Vara missio närer i Yochou skola just flytta till Heng
chou, ty det synes oss vara af större vikt att öfven'aka
arbetet därstädes. N är d e nu flytta till Heng-ehou, så
är det ej för att dar sätta i gång ett nytt arbete utan
endast för att öfver va ka, leda och utveckla det arbete,
som våra infödda syskon under Guds ledning påbörjat.
Hittills haf\'a vi utländska missionärer gjort föga mer i
Hunan än ledt de infödda arbetarna och stärkt deras
händer i Herren. Jag kan ej tänka på arbetet i Hunan
utan att full af tacksamhet och förundran utbrista: H vad
har ej Herren gjort!

4) Det stora antalet dop utzder förr a året.
Endast i .samband med vårt missionssällskaps arbete
döptes 1250 personer förra äret i Central-Kina. Detta
är den högsta siffra, vi någonsin uppnått på ett år. Jag
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kommer ihag, då jag ansåg det mycket tillfredsställande,
om det årliga ,ultalet döpta uppgick till nagra tiotal, och
da en tillökning af hundra, fyllde mig med den största
förundran. i\Ien skola vi nu låta oss nöja med försam
lingens ofantliga tillväxt ar 19°1) ~ej, utan jag skådar
framåt till den tid, da den årliga tillvaxten skall mera
närma sig 10,000 än (,000.

5) Skolverltsamheten.
Denna gren af \'art arbete har aldrig förr varit sa
blomstrande, som den nu är. Vårt teologiska seminarium,
vär normalskola, vara folk- och smaskolor, äro alla i
bästa skick och skänka oss m\'Cken tillfredsstiillelse. . Jag
tackar och välsignar Herren för det teologiska seminariet.
Det konlIner att i hög grad främja arbetet i CentraI
Kina. Redan nu kunna vi pa det klaraste skönja fruL,
tema af dess viilsignelsebringande arbete.
På samma
gång som jag med hänförelse tänker pä vär evangelist
verksamhet, så tackar jag Herren innerligt för hvad h an
tillatit mig se i samband med \;flr skolverksamhet och
för den stora fönn,'men att få hafva någon liten, om än
aldrig så ringa, del i upprättandet af skolorna.

6) Sjuk/l1twerksalll/utell.
D etta arbete i Central-Kina har aldrig förr varit så
fulländadt och sa fullt af uppmuntringar, som det nu iiI'.
Våra sjukhus, 7 till antalet, voro ovanligt talrikt besökta
förra aret. Vi behöfva ej nu stanna inför allt det goda,
denna verksamhet medfört. Men det ar ej endast i me
dicinsk väg sjukhusen utriittat nagot godt, utan först och
främst hafva de gudomliga sanningarna utsatts bland de
sjuka. . och mflnget armt, sargadt hjärta har inom deras
väggar vunnit frid genom kunskapen om Gud i Kristus.
Vi aro glada öfver \Iåra sjukhus och öfver våra bröder
och systrar, som föresta dem. Vi tacka H erren för dem.

7) SPl'idlli7lgm af traktater.
Förra året utdelade vi 964,42 l traktater med ett
sidantal af tillsammans 7,862,000. Det är ett förunder
ligt stort antal, om vi besinna, hvil~a fruktansvärda tider
vi just tinga genomga förra aret. Ar 1900, upprorsåret,
uppgick de utdelade traktaternas sidantal till 3 ,935,000.
Den förökade spridningen förra äret visar, att stormen
är öfver, och att kineserna ater fattat förtroende till oss.

8) Våra infödda medarbetare.
Af hjärtat fröjdas vi öfver \'ara infödda: medhjälpare.
Många af dem ara helhjiirtade Kristi tjänare. H vad skulle
vi väl taga oss till utan dessa ädla män och kvinnor)
Hurudant skulle väl vart arbete varit dem förutan) Tro
get och nitiskt hafva de arbetat i provinsen H unan. Och
troget stå de pa sin post fran arets början till arets slut.
Ingen ledighet, inga rekreationsresor. Vi komma och vi
resa, men de blifva alltid vid sitt arbete. Ibland finna
vi oss gäckade i v5.ra förhoppningar angäende dem, men
detta borde ingalunda förvåna oss. Förunderligt iiI' det
tvärtom, att de svikna förvantningarna äro så la. Från
djupet af mitt hjärta tackar jag Herren för denna ädla
skara infödda medarbetare. Själf har han kallat dem

och upprest dem till att blifva våra medhjälpare i hvarje
gren af vart arofulla verk, och innerligt beder jag Her
ren, att deras skara måtte förökas hundrafaldt. Far jag
bedja eder, mina lasare, att I förenen eder med mig i
denna bön )

9) Att Kina ar mera öppet för evangelium an
någonsin förut.
°i b örja detta året med ljusa framtidsutsikter, aldrig
voro de mera hoppgifvande.
Ambetsmännen äro vän
ligare iin förr, och folket är mera tillgängligt. Vi st5. in
för en und erbar rörelse, som troligen kommer att leda
till kristendomens fullständiga införande i Kina. Där ligga
sficlana storartade möjligheter framför oss, sildana tillfallen
erbjudas sasom aldrig tiliförene. Men de nya tiderna
föra ock med sig nya problem, nya svårigheter, nya
faror. Bedjen därför H erren, att han ma skänka missio
narerna all den visdom och nåd, de behöfva i dessa
tider. Och ph det \'armaste uppmanar jag eder att alla
bedja för Kina i denna kritiska tid och för den kristna
kyrkan dilrstädes. Bedj en för mig'

Cjuds trofasthet.
Den australiska grenen af K. L 1\1. meddelade i
december sina vänner i Shanghai följand e erfarenhet om
Guds trofasthet.
Det nu snart förgångna äret har för oss, liksom för
många andra missionssalIskap, varit Sä llspordt rikt på tros
pröfvande omst;incligheter och händelser. Vfira inkomster
hafva minskats betydligt, och under flera manad ers tid
fingo vi dagligen se upp till Gud och anropa honom om
att fylla den dagens behof. Så kom cHi underrättelse från
Kina, att Herren ånyo öppnat dörrarna, och att intet
hinder fanns för vära missionärers återvändande. Vi hade
då 24 arbet are redo att utgä, 9 af dessa skulle ut för
första gängen. Vi beräknade, att kostnaden för utresorna
skulle komma att belöpa sig till mer än &: 600 (o mkring
I 1,000 kr. ).
Som kassan var tom, tedde sig utsikterna
ej särdeles lof,·ande. i\Ten vi beslöto, att alla skulle fB.
utgä, och förvissade om att detta beslut var fran Herren
förlitade vi oss pa hans lö ften.
Den första sändningen, som bestod af 12. lämnade
Sydny den 19 oktober. Till följd af ett misstag kom
en af vara systrar, hvars afresa också var bestamd till
elen 19, att ej di\. resa med. Sekreteraren på hennes
hemort trodde ej, att hon borde gä åstad, om han ej
hade den erforderliga summan inne. Sjä lf hade hon nog
penningar att betala resan tiil Sydny med. och hon stod
undrande, hurl!\·ida hon skulle gå åstad i tro. Hade hon
gj ort det, sa skulle allt gått bra, ty vi hade tillräckligt
med penningar inne afven för hennes resa. H on skrifver
nu och berättar, hvilken laxa detta varit för henne, och,
tillägger hon, att h on en annan gång skall våga gå åstad
i tro.
Den andra Sändningen var bestämd att afresa fran
Sydney den 6 december. Vi h öllo afskedsmöten [ör våra
syskon, som skulle tillhöra den. rl'1iss Mae Innes tog
farvid i Brunswickkyrkan på mandag afton, fast vi ej då
hade medel inne för hennes räkning. På torsdagen skulle
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ångbåten gå. Torsdagen kom, men ännu' kl. 1/2 I på
middagen fattades det oss omkring f 42 (omkr. 7.5 6 kr.).
En hal f timme därefter erhöll jag ett bref, innehlllande
;l? 42, 12,6, och, när vi hade bet}llat alla utgifter, hade
vi endast en behftllning af 14,9. Ater hade vi fått smaka
Herrens trofasth et, och med jublande hjartan antradde
våra systrar elen aftonen sin långa farcl.
Tio dagar darefter sk ulle den sista afdelnihgen lämna
oss . Omständigheter i samband med deras afresa med
förde d et största trosprofvet, Herren ännu låtit oss genomgå,
och den erfarenhet, vi fingo ' göra, var af en sftdan ena
stående karaktär, att vi skynda gifva ed er del af den
samma, medan vi :innu hafva den i friskt minne.
Vära syskon i Melbourne måste redan på fredagen
anträda sin resa för att i tid framkomma tll! fll1gbäten,
som skulle lämna Sydny tisdagen den 17 december. Mr
Pike's och Mr Barber's biljetter voro redan betalade, och,
som vi hade nog penningar för ännu en biljett, köpte vi
en sådan afven för mr "'estwo od. \ ' i hoppades erhålla
den vanliga rabatten på järnvägsbiljetterna och \'OrO tillika
öfvertygade, att H erren skulle före tisdagen sända de
behöfliga medlen för mrs "'est\\'oods och barnens resa.
Tisdagen kom men blott en liten summa penningar med
den. Ett telegram från Brisbane underrattade oss dock
om att mr Mae luty res församling ville betala hans utresa.
Baten blef fördröjd tvä dagar. Pä onsdagen sa mman
kallade vi hela missionsstyrelsen för att inför Herren fram
lägga saken i bön. Strax därefter sände en vän in nog
medel för V\'estwoods. Torsdagen kom , men ä nnu fattades
penningar, så vi maste sända ett telegram till Sydney för
att tillSäga \'åra tvB. unga bröder Bird och Webster att
in vä nta nästa ångare, _\tt säga, att vi voro förbryllade,
är att säga för litet, för första g?lllgen syntes det oss, so m
had e Herrens löften svikit. Vi böjde kna inför honom,
vi ro pade till h onom , att han måtte visa OSs, h var miss
taget hade gjorts, och orsaken till att vi så missförstatt
hans vilja, ty vi hade alla känt oss fullt förvissade om
att det var Herrens vilja, a tt alla dessa missionärer skulle
resa, och , när vi nu stodo a ns ikte mot ansikte med d et
faktum, att två hade måst stanna efter, tycktes oss detta
alldeles ofa ttligt, då vi gått den väg, hans heliga vilja ut ~
stakat för oss, Vi ödmjukade oss inför Gud men fingo
intet ljus öf\'er saken , och gå tan syntes oss omöjlig att lösa,
Med den första posten pa fredag morgo n finga vi
en växel r5. of 2.5 (4.50 kr,), och vfl r förs ta tanke var:
»Hvarför ej i g~i r, Herre ' Ku ar det för sent », och så
lade vi \'axeln åsido. Efter fruko sten kom den tanken
mr oss, att det kanske skulle blifva möjligt för v~t ra bröder
att upphinna angbilten i BrisbaJle, om de fore med jam
väge n från Sydney, men, nar vi s5.go efter i tidtabellen,
funn o vi, att de skulle ej hinna fram i rätt tid, såvida ej
kommissionärerna ville läta båten invänta brödernas an
komst. Vi satte oss i förbinde lse med angbåtsbolaget,
och på eftermiddagen flngo \'i den glada underrätte lsen ,
att 5.ngbaten ej hade lä mnat Sydn ey förrän kl. 8 d en
morgon en. Om vi nu endast kunde låta d,r unga bröder
fa veta, att d e ännu kunde hinna fa tt ångbåten! Tidigare
på dagen hade vi afsänd t ett förberedande tel egram till
var sekreterare i Sydney, och nu telegra ferade vi åter
till honom, att bröderna skulle med nästa tag afresa till
Brisbane, Nar vi 55. höllo på att beräkna kostnaden,
fingo vi åter en liten summa penningar, s5. att endast
6 shilling fattad es, Äfven dessa sändes oss snart af en vän,

6I

Vi vore öfvertygade, att Herren ej skulle svika oss,
da han nu hade öppnat väg till Kina , Nästa afton tingo
VI
telegram:
» \\ ebs ter 'och Bird hunno med taget,
Jesus menade Joh. I4: 14 ». ::\faturiigtvis gjorde han det,
och vi kände oss så obeskrifligt tacksamma, att vi ej ett
enda ögon bl ick hade tvi flat på hans ord eller på hans
visdom, :Vled hjärtan, ö f\'erfl ödande af tack och lof,
började s5. vara bröder sin jakt efter ångbåten, och efter
28 timmars resa nådd e de Brisba ne Oell mötte clar de
andra syskonen, till hvilka de med sorg i hj arta t had e
sagt fan'äl. Vi kunna just föreställa oss, hvilket tack
sägelsemöte de skulle hafva tillsammans, och huru de
skull e samfäld t jubla öfver Herren vfl r Gud, som gjort
sa stora ting med Jem,
)) Om I förblifven i mig och mina ord förb lifva i
eder, allt hvad I viljen, skolen l bedja, och det skall ske
eder,»

Kristel\domel\s segrar.
Skola vi uppgifva kampen eller låta modet fal la ~
Ej en enda Kristi efterföljare, som \'ill öfve rs kåda evan
gelii stridsfält och se efter, huru långt korsets fana ho.
t ~g at fram, h\'ilka segrar som blif\' it vunna p~l en kort
tid , endast litet mer än ett å rhund rade sedan befallnin
gen: »Gå ut i heh vä rlden », slog djupa rötter i en länge
slumrande kyrka, behöfver nu mera tänka på att gif"a
upp kampen eller låta modet falla,
A r Ii 6 ° förutsade Voltaire, då boende i ett rum i
Geneve, Schweiz, skrytsa mt, att : före början af I 9:e Ci r
hundradet s kulle kristendomen ha försvunnit fr å n jordem .
'Yilliam Carey föddes blott ett rlr därefter, och nu lur
elen mi ssionsanda, som antände i hans sjt,l ett heligt ni.t,
uppfyllt lrhundrac1et med ärorika minn en af hans trium
fer. Inom de 8 5 sista hen ha td, hun d ra millioner
exemplar af Guds ord, antingen helbi blar elier delar
däraf, blif\it spri dda, ett antal 33 gä nger så s tort som
det, so m funn its i världen under alla de 33 århundraden,
sedan lagen utga fs pi\. Sinai berg, Just samma rum , hvari
Voltaire uttalade sin falska profetia, är nu en nederla.gs
plats för bi blar, under det att Kristi evangel ium ständig t
tillväxer i kraft , i sa mma mån som det går fram åt, Genom
Guds oemotståndliga kraft fortfar det att g!l segrande
fram!lt, till dess att hela jorden skall glädja sig öt\'er
Herrens frälsning ,
F ö r närvarande finnas i Kina, Indi en, Ja pan, Per
sien , Hindustan, Turkiet, Bulgarien , Afrika, :\.fadagaskar,
Grekland och pi Stilla bafsöarna omkring 50,000 kristna
arbetare, som arbeta troget och tr:iget att förkunna för
syndfulla och skuldbelastade mnnniskol', att Gud så i'ils
kacl e drld en, att han lltgaf sin ende Son, på det att lwar
och en, som tror på honom, skall få e\'igt lir. I dessa
länder ha folkskaror, högskol or och teolo gis ka semina
rier blifvit upprättade, i h\'ilka kristlig und ervisn ing med
llelas mera än en million unga m än och b'innor. Den
stö rsta kyrka i världen säges finnas pil en af Ho.waii
öarna, där för kn:lppt 5 o iir sedan den mest förnedrand e
vildhet v:tr r ådande, och uncler det si sta ilrhunclrad et har
en1.l1geJium helt och hållet sopat bort hedend omen från
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mer än tre hundra öar i östra och södra Polynesien,
Kan någon med dessa fakta för ögonen påstå, att kris
tendomen förfelat sitt milJ, äfven om man med sorg måste
bekänna, atr stor slummer \'arit rådande?

från skilda ~åll.
:'Ilånga skob säkerligen förena sig med oss i lof och
tack till Gud, att K'ai-feng-Fu, Honans hllinlclstad, nu
öppnats för e\'angelisk verksamhet. :'lIr POJ've!!, tillhö
rande Kina Inland missionen, har ni'imligen i början af
detta år med myndigheternas fulla samtycke hyrt ett hus
därstädes,

lVII' StevC1lS01l skrif\'er från Shanghai: _-\ftonen den
23 clecember blef\'o vi sm:'insamt öfverraskade af et[
telegram fri'tn Si-an, innehållande den sorgliga underrät
telsen om vitr käre broders, missionär Söderströms, död,
Han \'ar en af de bröder, som i augusti lämnade
Sh:mg-hai med Shansi slsom mål för att d;ir V~lra be
hjälplig \'id utdelandet af medel till hungersnödens lind
rande, Dit detta arbete \'ar utfördt, fortsatte Söderström
sin resa genom Shensi till Kan-suh, där han svitrt in
sjuknade i~ Tsing-ning, _-\f de underrättelser, vi fått, sy
nes det framgå, att mr Harding från Ps'in-cheo antingen
var nän'ande \'id vår broders dödsbädd eller också fram
kom elit, strax sedan han gått hem, Den 18 december
ankom ett kinesiskt telegram till Si-an med underrMtelsen
om herr Söderström, sjukdom och med bön om hji'ilp,
:'III' Jolmson reste redan följande dag, Regeringens histar
st:illdes till hans förfogande, och man hoppades, att han
skulle n.1 Tsing-ning inom 8 dagars tid, Fru Söderström
anlände till Si-an den 19, och \'id underrittel'Sen om sin
makes sjlLkdom reste hon genast därifrån för att i bär'
stol färdas till honom, Ej långt efter det hon lämnat
Si-an, ankom dit telegrammet om hennes makes död,
Djupt och af hjärtat gften de är det deltagande, \'i hysa
för henne i hennes stora sorg, och vi äro fÖJ:\'issade,
att mycken förbön skall uppstiga för henne, att all hug
s\'alelses Gud må trösta, hugs\'ala och uppehålla henne,
'-~h broder var innerligt älskad och afhållen af alla,
som kände honom, och han var en värderad arbetare i
Herrens \'ingårcl.
Det synes oss, som kunde han knap
past umbiiras i arbetet, men " Guds vligar äro utan vank » ,
och :in en gång il' det vår lott att blifn, stilla och be
smna Herrens ord: ); Jag är Gud , Jag sk:dl \'ara hög
bland hedningarna, Jag skall \'ara hög pil. jorden, ,,

~'Ir H/uppe/je/d, tillhörande China Inland missionen,
skrifver fdn Uan-Hs'ien, i Si-chuan:
" Säkerligen skolen I glädjas mecl oss öf,'er ~tt intresset
för evangelium dag för dag \'äxer här i Uan-Hs'ien och
i de omkringliggande städerna, :'I'ringa uesökande kom
ma från långt afiägsna platser, och det är stor efterfrågan
på Guds ord, De bönfalla oss på det innerligaste, att
VI skola sända dem lärare, och att glIdstjänstlokaler måtte
fil öppnas i deras distrikt."
> I nOl'ember månad \',lr jag ute på en femton da

gars missionsresa och besökte då flera städer, däribland
Kao-Hsien, där jag upp ehöll mig under tre d agars tic!,
På söndagen den 24 nov, öppnade \'i \'årt nya kapell
därstides , :'IIötena \'oro öf\'erfulla och mycket välsignade,
Huset IlVilket hyrts för att begagnas som kapell i'ir en
alldeles ny byggnad och hyran uppg,'lr till 26 tls om
året. Reparationerna för kapellet och inredningen af
detsamma kosta omkring 80,000 cash, och jag kan med
gliidje omtala, att katekumenerna själfva betalat denna
sun,ma, Jag har också träffat en öf\'erenskommelse 'med
folket här och pfl td andra stationer, att de sjiilf\'<1 skola
betala resekostnaderna för dem, som resa dit och pre
dika, och de lof\-ade att gärna göra så, »
»Den I I november hade d vår första konferens i
Can-Hs'ien, Omkring 400-500 människor voro ni'ir
\'arande, och \'i hade goda möten, Folket här behöf\'er
mycken uncl"n'isning, och drt hopp jr, att Herren skall
s:tnda oss flera arbetare , Bedjen för oss ~ »

En af v:'ira engelska bröder skrifver fr~ln Luh-an , i
\.n-huei: ,.Jag har helt n:'ligen hemkommit fdn Ihu
ch'en, Den gamb dörn'aktaren på stationen cHlrstädes
kan med stor sdrighet staf\'a sig genom ett halft dus
sin sånger och några kapitel i bibeln, och dock leder
han helt modigt gudstjänsten h\'arje söndags morgon,
och sil \'idt jag kan fö rst[i, har ingen märkbar förminsk
ning ägt rum i antalet af &hörare, sedan Y1lra bröder
Lyon och 'C rquha.n lim nade stationen» ,

,,-Tag har ,'arit ]Ja en Illissionsresa till F-en-chui och
besökte äf,'en flera byar IXl vägen dit, Jag blef \'änligt
mottagen i F-en-chui, Jag hade tänkt taga in hos den
office r, som har öt\'ersikt öher trupperna därstädes, men
Hsien mandarinen Ilade tre gånger bedt mig bo i la-men,
jag antog nu inbjudningen och \'ar hans gäst under
åtta dagars tid, En gång kom vJrt samtal att röra sig
kring rättegångar.
Jag försäkrade honom då, att \'i
hafva intet att skaffa med dylika saker och bad honom
läsa Romarbrefvets trettonde kapitel. Han läste det och
var högligen förnöjd därmed, "'\:ista dag kom h~\1 till
mIg och bad mig, att han skulle fil läsa samma kapitel
om igen, och, nir han hade läst igenom det för andra
gången, friigade han, om han fick lana mitt nya testa
mente, och jag var endast alltför glaci och tacksam att
el Hina honom der. Han behöll der till dagen, innan jag
skulle resa, men begärde då att få köpa ett nytt testa
mente, Jag prisar och tackar Gud för detta tillträde
till h-men, »
»:'I-Itlnga i f -en-shui äro helt och hållet okunniga om
e\'angelium, En gammal man di r hade dock rätt stor
kunskap om frälsningens \'äg,
Han kom till mig si
gancle: 'Jag känner till eder bra, och jag tror på den,
men jag är slaf under vinet, finnes det ciA nilgon hjiilp
för mig?' '-i si'tlde minga böcker och preclikacle dag
ligen p:i galorna och i teboclarna,»

sa
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U nderrättelse har ingått från Kina, att sir R obert
Hart gen om kej serligt bref utnällllHS till den kin esiske
tronföljarens beskyddare , Detta säges \'ara den stö rsta
ära, so m den kin esiska regeringen n agon sin be\'isat en
utländin g , Yi \'eta ej hurU\'icb detta är blott och bart
en titel , ell er o m sir Robert H a rt därigeno m skall blifva
i stånd att pa något sätt öf\'en'aka tr onfölj arens fr:1111
tida uppfostran,

Brödraförsallllingens mission i Alaska h,lr tre huf
vudstationer: Beth el med fy ra utsta tioner, L"ga\'i med tva
utstatione r och Ca rm el med tre utstationer. Missionen
har 22 9 ko mmunikanter. L"nde r ar 1 9 0 0 blefv o 17 per
soner konfi rmerad e och 32 för enade sig med fö rs< tmling
a rna,
I följd af en epid emisk influensa haf\-a mänga ,If
inföd inga rna d ött. Af missionen s medl emma r haf\'a flera
a fg~ttt genom d öd en,
U to m 16 missiona rer, finn as elf\'<t
infödda biträden samt sju andra ma nliga och tre kv inn
liga biträden,

K n 's fl1ldomem utbredniNg i b tdiOl , H var t tiond e
å r anord nar ind iska regeringen en folkril knin g (census),
h \'arvid up pgifter rörande befolkningens religion äf\-en
meddelas, F o lkräkni ngen i sin helh et är ej a nnll kä nd,
ty uppgi ft er från presid entskapet Bombay och fra n Barma
fattas ännu, l\Ien a f h\'ad redan är känd t, ka n man
terniigen -n oggra nt bestamma tillökningen af den kristna
befolkningen i Indien under sista å rtiondet. Följande
tabell ar grnndad på de n senaste officiella folkräkningen:
Aut:ll kr istn3 ! S9 I.

19

t.

Provi nser.

P ausha b
53 ,9°0
N ord v, p rov ins'a_
59,5 20
Bengalen ______ __ _ 1 9 2 , 5 00
Assa m ___________ _
16,844Pres, i\llad ras ___ __ 1,5 80, 180

71 , 60
10 2 A 7 °

27 8,3,0
3 5,9,0
1,93 4:4 80

T i\liikn ing af kri~ t n:l.
räknade i proc'c;! ut ,

33
75
45
1 20
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Tillägges nu den kristna befo lkninge n i president
skape t Bombay och Barma, hva rorn uppgifter ännu saknas,
-så kan man med full viss het uppskatta den infödda kristna
befoLkningen i Indien till minst 2,700,00 0 och tillsa mm ans
m ed den utländska kristna befolkni ngen till omkring
3 ,000,000 _ I södra Indien räknar ma n infödd a evangeliska
kristnas anta l till omkring 700 ,000 , Af 1,00 0 personer
äro 26 kristna därs tädes ,
Lärori kt ~lr Mven a tt känna, huru förm figan att kunn a
!äsa och skrif\-a fördel ar sig pa de olika religionsbekännarne,
I presidentskapet :\Iad ras kan I a f 15 kris tna läsa och
,krifva; bland hinduerna I af 13 2 och bland mohamme 
:la nerna I af r 57, Ännu mera i ögonen fallande ar
;killnaden bl a nd kvinn okönet. ,\f 10 ,000 hindukvinnor
"unna 70 läsa och skrifv a, af 10,000 mohammedanskor
36, af 10,0 00 kristna kvinnor 9 13 , Af 2 0 ,3 14 kvinn or
detta presidentskap, som erhållit skolbildning, äro ej
llindre än 1 8 ,402 kristna ,

*

L A N D,
Ajlidm svetlsk lIIissio1iär, Frä n missio nsplatsen Ebe
·nezer i Cuallo-bergen , d et in re Brasilien, ö fv er 2,000 ki
lometer fran Amazouflodens mynning, har ingil tt ullder
rä ttelsen, a tt J ohn E, ::\0llI1 en, b vilk en för un gefar tya ar
sedan lämn ad e Sverige för att d eltaga i arb etet fö r spri
dand e af kristendom och kultur bland Brasili ens indianer,
pEt inne\'arande li rs fiirsta dag dukat under för klimat
feber.
D en aOit!ne, en ~ o n tilll elen bekante d irektö ren för
Dege bergs landtbruksskola i Vastergö tl and, E ch-_ N onnen,
\'ar född 18 56 ,
E fter att ha fva erhå llit en god upp
fostran i Skottl and och utbildats fö r la ndb rllket kom J ohn
::\onn en öf\' er till Sverige och genomgick Ul tuna Iandt
brll ksinstitllt. _\f na tur och uppfostra n dju p t religiöst an
lagd kä nde han en stark önskan att resa u t S0 111 mis
siona r, och slutlige n fi ck ha n följa d enn a inre ka llelse,
I maj mf1l1ad 1900 bcga f han sig, tillsammans med en
tysk-am erikan G eorg \,'itte, till CU ~lIl o - be rge n vid Tacu
toRoden , och bland en i in tell ektuellt !I;i nseende synner
ligen lagt stftende befolkning, som bebodd e d essa trakter,
grepo d e båda sig , 111 med mi;;sionsarbele,
C nde r första Etret af \-erksamheten syn es klima tet å
d en ifrftga\'ara nde, näs ta n under eq va torn beWgna plat
sen hafva \'a rit ganska tillfredsstall ande. l'den sJ tog Ta
cutonod eu en anna n riktning, F rån de s um pmark er, som
siUund a uppstocto, utb redde sig osuncla m ia smer, förand e
med sig elakartade fe brar, som sprcdo ~ i g epide miskt
och sy nas h a f\'a harja t Here india nbyar. _~\fve n N onnen
och ha ns medarbetare ;ll1grepos a f feber. N~lr d eras gode
vän sen hor _ ntonio Pereira Ba"tor tick \-e ta detta, siinde
denne de n 29 dec, en vanligt sinnad hö fdin g med fyra
man för ntt afhamta åtminst one någo n af de sjuke till
sitt gastfria Item , hvarest de kunde få lam p lig om\'ård
nad,
1\ onnen, so m jämte en italienare \'a r mest illa
däran, mottog med glaelj e och tacksa mhet an budet. l\Ien
bjäl pen kom för sent, fa stän de vänliga infudin ga rn a rodde
d ag och na tt fl T acuto fiod en fU r a tt nå Bastor.; la ndtgod s
med sin d yrbara las t. J 01 n ::\ onnen a fl ed nyårsdagen ,
före fra mkomsten , och italienaren strax da refter.
Stofte t af den h ädangil ngne hvilar nu i en liten
ky rl ogårcl ej lå ng t fran senh or Bastors hem blaJld de in
(lianer, som han sa högt alskade, och för hvilb ha n ga f
sitt lir.
~
:;:

31issi01lftlS arbetsfält, I olika d elar af världen arbeta
för nä rvarande omkring 18,0 00 Iwita man och kvinnor i
missionens och upplysningen s tj anst. I _\ sien finn as 14,3 0 0
organiserade kristn a församlingar med 1,5 00,000
försam
lingsmed lemmar och 3 ,00 0,000 mä nniskor, som mer eller
mind re stå und er missionens in fl yta nde_ P~t missionsfäl ten
unden 'isas en million eleve r i J 8, ; _+2 elementar- och by
sko lor samt 25,539 studerande vid 9-1- uni versitet och
högskolor,
Dar finn as mer ä n 1,0 0 0 högre folks kolor,
däri bland 17 9 ba nc!t\-erksskolor.
lJnder missionens ledning sta dessutom 3 79 hospi
tal, 783 apo tek, 247 hem för fUräldra llisa barn, 100 hem
för spetälska, 3 0 blind- och döfstumm eanstalter, I 56 as~' 
ler för opiumäta re och sinnessjuka_

e)

Ki n a"

"Svenska Missionen
Kommitte en

heml a ndet.
" K . BERGH, dokto,', Tra nils.
• H. DILLC"ER , kaptm, Skellefteå .
• K. FRIES, til. dokto,', StockholIn.
E. SA:"DBI.C))[, apotekare, J ö nk öp ing.
* 'V . "\ -ID)IARK, /ngeniii r, I-Ielsingborcr,
" K ons"ltati,'" led amöter.

O, ", FEILJTZE:>1, komm endörkapten, ordfo'rmide,
HOUIGRE:>1, sekreterare,
A, H\'LA:"DER, k)'rkoherde,
I. LA!'\DGREK, ingen/i/r .
IC. G. l\L\G~USSOX, t:ngen iijr, kasstlj'iirvaitare.
G. REGTERCRO'<A. lojtnant, nce ordf.
J. R I N) I A~, 1il1.Ssio!'l slärare.

r

På missionsfä lte t:
At:GlJSl' BERG,

ERIK FOLKE, fo'restdndare,

Vl"C

/o'restandarc.

C. F . BLO)I, fi nanssekreierarl·.
L;\SDIAKAREG ATA N 30, 4 TR .

illissionsexpeditz'01l :

All post adresseras till KmnllTTEE:>1 FÖR .SVEl'SKA 1 [ISS IOl'E:-I I K I:"A' .

lOC K HOL~I.

..r................. ~. ~~"" ...... '--y................................ ~ ................... .,-~,,-...."-""-~~~ ......... . . . . . , . . , . - - - .....,...... . ~~ .............................. ~

!ti1!l met Oclt /m'd, hafve! och In/ad diiruft' fir, som
håller tro tzll e,Jtg ttd.

Redovisning
Kina "

för influtna medel till " Svenska Missionen
under Maj månad 1902.

Kr.

;:\:0

3 60 .
3 D!.
362 .
3 6 3.
3 6 4.
3 6 5.
3 66 .
3 6 7.
368 ,

~ liss ions"änne r

i Egeby gm A. S, St. ~Iellösa __ _

K. F. U. }.l:s Yng l. & gossafde inin g i K a rlsk rona
C. \\7 " Hack\\'ad __ __ . ____ ______ ____ ..... . .......... _..

l:

Frå n onämnd gm L. H " )iorrk öping ... __ .. __ . _..
l\. I(ina ko rl gm
d:o
____ __. "____ _
Syster L ottcn gm
<1 :0
• ___ __ . _. ___
E n tacksa mhetsgärd till Herren för ,he ts man!.
nattvardsuogdo m gm O. E., V a nga . ... __ . __ . _.. __ _..

__ • • • •

••• •

•

_.

_

__ .

.

.

. . . . __ • • __ • •

A. T. ... . __ ... .. ...... ... __..________ .. ____ . . . . __ ... .. .
S,

39 2 •
393·
394 ·
395·
39 6 .
397·
39 8.
399·
4°0 .
4° 1.

r, B ornholm

.-- .._. __ ..... . .. __.. _. ___ . __ . . . __ ." . _

K. E., Södernp . ... ... . .. ___ . . ____ •." .. ____ . . .. . ...

Utgående missionärer.

[ o:

i.\f ed fll1garen Hamburg, som afgar den 3 sept. från

ro :
S:

Genua, afresa, v. G, syskonen Teodor och Sekiw! Sandberg,

3faria Pettersson, lVaellli Linder med

l :
P '

G. R .. . __ _. .... __.... .. _._. _____ ... -- . .. . ---- ... --. . -"

__ •

3S

4:
20

5:

37°· Sparbössemedel idn oniimnd ____ .. __.... __ . __ .. _. . .
-nde rsål.;:ers mfg gnl J. :\... .____ ___..-- .---. -. --- -371.
37 2 . 'V'ästra Hargs ungdom sfören ing gnl "V. P. _______ ___
373 · Herre ns tionde till V . V es ter" \lnderh5 1l ... .. _.•.
374· Kolle kt i AlingsRs gm J, B. _... __ ._ . _. . . __ . . .. . __ _.
d:o
i H crr ijullga gnl d:o. __ __ ____ . ________ ___ ____
375·
37 6. E . i Hjo gen, d:o __ . __ ..__ .. ... ... . _. . .. __ ...
377 · H . B., Stockholm __
37 8 . Gm O . T., Lund: Ur systrarnas spar bössa __ .. . .. .
• Herre ns ti on de ', .. _ . __ . __. __ . . __ __ ...__ ....... __ _.•.
Sparbössemcdel från ba rnen i söudagsskolan i
Bnmlmerska sko lan gnl E . H . ___ ___ __ ___ ______ _____
38 r. Från lärarne i d:o gm d:o ._.... __ .. ____._ . . ___ . _.
3 82 . H. B ., M almö __ . __ .... _. __ __ ._...... .. .... _____ . __ __
3 8 3. Underhåll för 2:n e bibelkviuuor fd o Jönköpi ngs ·
traktens kristI. kviuuoförbund . . __ __ .. ... .. _. .. __ . ... .
Fn\ n onilmnd, Bottnarycl .. ____ . .. ..... __ . ___ ..... __ . .
Gm A . G., Ka rlskrona " _ .. . _.. __ . . _.. __ ...... ......
Jkpgs mfg,: gm K. P. till de hungran de . . . . . _. . . _
A, S., Östersu nd . ___ .. _. . __ .. _...._ ... ... _. •.......
A . P., Lindesberg .. __ __ . __ . . . .. _____ . . ..... __ ___ .. .. .
Ouiimud , Ga mleby, gm P , T . __ . ______...._ . ... .. .
o

30 :
25:

~iu~~löfs :~:etsfö;~~~· -gl~;· ~-\:·~C·H~l;i~gb-.;;g::::

o-. ___ •

Ö.

O '

SO

50:
25:
200:

27:

barn,

J . Bölling

och Jues Berzelilis, och med anga ren Kiautschou (från
Genua) d en

I j

okt., syskonen August och Augusta Berg,

Fl'ida Prytz, Anlla

Enk~so7t,

S igrid E ngström,

Ja?ze

af

Salldl'berg och Siglle La,fergre11.
20

20:

S:
5:
10:

jullådorna.

p'

l a:

roo:
l:

3:
10:
10:
100:

För missionärernas anhöriga och vänner bedja
vi härmed få meddela, att sakerna till jullådorna
skola vara inlämnade före den 1 augusti, och böra
de sändas under adress: Missionshemmet, Sundby·
berg.

,2:

10:
10:
5:
15:

SJ'arböss:me_dcl f~3n ll:~e l sto rp __ . __ ._ . __ ._ . _. __ .. .
K . F. D . h _:5 sodra fIlIal ... ____ ... _.. __ . . __.. _. . .
3=
P'
K . H .......... _. . . . _.. __.._.... ....... . ... ... __ . ___ . _..
ro:
A. P. J" S, L ind kulla, R a mf" II __. _____. __ _. . . . .
60:
Aliugsås mfgs ,yföre n. till skol fo nden . . __ .. . .. .... . _
Gm skiop tikoDföre \'is ning i J ö nköping ... .. . .. __ •__ .
99: 62
2:
Ett löfte ,et Herren fr:in A ., J önköping .•. . ... .. ...
10:
Ett löftc af A. D. gm S, A, B. ... _. ... . . .... ..... .
00_
Ha lfar511nderh5.1I ror A . Forssberg gm ,K
___
, l\_I.--,-_
A ,_ _ 4!.: _
Summa kr. 1, 44 0 : <) 1

Jesus Idde icke blott sjä lf ett heligt Ii! " lämnande
oss en furesyn, att vi skulle efterWlja ha ns fotspar», uta Il
ännu mer - han förse r oss med de medel, h va rigenom
Mve n vi kunna blif\'a heliga, i det han a ftvflr vår oren
het i sitt eget dyra blod och utgjuter öfver oss sin Helige
.\ncle, på det att vi skola blitva nya skapelser. Han "har
ateriöst oss frfln all orilttfärdighe t och re11at å t sig ett
egendomsfol k, som bcflitilr sig om goda gärn ingar ".
T/lOmas a A'elllpis.

:Med varmt tack till gifvarn e.
Säll den, ItVars h/älp Jakobs Gud är, lIVars
!topp står tdl H erren, hans Gud, som Itar skapat
Stockhol m,

2 :ne

SVI; !1!..t-:.a

Trycke ribol. gd Ekmall \.\;. Ca,

100 2 ,

