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SINJJlS L_A JVn. 

;<111111/;1011. 

"Sinims Land. 

Missionsbiad för Svenska Missionen i .Kina", 

utkommer äfven under [lj02, vill ([ud, med ett num
mer i början af hvarje månad. Bibehå llande samma 
syfte och plan som under föregående är skall tid
ningen innehålla undarät/clsa /i'ån JI/l~fSl{}1/.iircnl{{ .. 
såsom bref och redogörelser angående arbetet, upp
satst:)' om l/ltSS/OIII'JI, bl'n'iltelscJ', lIotiser och dlustrll
Iz'oner frdn JIllSS10JlSj(tltd. Tidningen skall förutom 
underrättelserna från vårt eget fält med vaket intresse 
söka följa de öfrig-a svenska kinamissionernas samt 
Kina-Inlandmissionens arbete och meddela missionens 
vänner, hvad som kan vara af allmänt intresse. 

Priset för helt ä r I kr. och för hal fa r 50 öre 
förutom postporto, som_ är 20 öre. 

Prenumcra7'l!samlariJ erhålla lIvar! 6:fc ex. 
grafzs, när de insända rekvisition _direkte till redak
tionen, som då betalar postportot.Då mindre än 5 
ex. tag'as, bör prenumerationen ske på posten. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar "Sinims Land» 1 krona och 80 öre. 

Profnummer sändas på begäran. Adress : 30 
Lästmakareg-atan, Stockholm. 

:;: 

Dörrarna i Kina stå nu vidöppna för Herrens 
sändebud. Så stora uppgifter förestå nu att lösas , 
att en samverkan fran Herrens vänner på allt sätt 
påkallas. Redaktionen vågar därför begära missions
vännernas förböner och medarbete för tidningens 
spridning, hvarigenom vinnes så väl ökad kännedom 
om som ökadt intresse för Guds verk i Kina. 

Stockhnlm i januari 1 9 02. 

R{'dakl t'oJl i?JI. 

J1erren förmår. 

»Jag- zld, atl du alll jli'rJllrl r . all 71/g-c71lti/g lir 
dig fö r si'drl.» Job 42: 2. 

Gud vare tack för detta ord, att Herren fii/'
mdr. Vi gömma det djupt i våra hjärtan och 
taga emot det för oss själfva samt gifva detsamma 
äfven till våra kära medarbetare och vänner såsom 
ett löst!lIsord för det år, som ingår. Vi skola visser
ligen behöfva det för att kunna vara vid godt mod 
och ej lita våra händer sjunka ned. Redan vid 
,Olrets början möta oss så många andliga och lekam
liga behof dels på missionsfältet och dels här hemma, 
att vi skulle känna oss alldeles förkrossade, hade 
vi ej detta ord med all dess fullhet att sätta emot 

dem alla; m en nu hafvJ. vi uti dettJ. en sådan rike
dom, som vi få använda till fyllande af hvarje be
hof, kastande b ördan på honom, som allt förmår. 
och fröjda nde oss innerligt öfver att han är mäktig 
att lMa all nåd tillflöd ~i och efter sin rikedom fylla 
Il lin missionens behof i härlighet i I(ristus Jesus. 
V år egen kraft och missionw ~innernas kraft räcker 
icke långt. Huru saligt därför att hafva ett så dyr
bart ord som det, »att Herren allt förmån. att ständig t 
falla tillbaka på och hvila \'id, och som är till
lämpligt, särskilclt när de t gäller hans verk uti oss 
och genom oss. Låtom oss fördenskull förtrösta 
och icke bäfva. 

11('1'1'('11 j;il'11I(I r. Han förm tlr bevara v:ha 
syskon under de s våra och farliga resorna i 
Kina, där de ju aro s tlsom lamm ibland lllh-ctr. 
Säger han icke ännu till sina lärjungar, där de draga 
ut för att förkunna hans dygder: , Nlen pä eder äro 
till och med aHa hufvtldhären räknade. Rädens 
därför icke: I ären m er v:irde ä n många sparfvan 
(:Ilatt. 10: 30, .) [I. 
, llerr(,ll jorillår att SCl välsign:l våra bröder 
och systrar lite på missionsfält e t, att »af deras lif 
s kola flyta strömmar af lefvande vatten » (Joh. ,: ., t-.), 
att »göra dem till cn vattnad trädgård och lik en 
vattuhilla , lwars fl öden aldrig fattas :: (Es. 58: J J). 
Han förm ilr gifva dem a ll den visdom, den kärlek, 
den nitälskan och den uthålli het, so m de behöfvLl 
såsom Kristi tjänare och förvaltare af Guds m iLng
faldiga nåd, sa mt så fostra och vårda dem, att de 
kunna föra hans hjord på bete; förmana nde dc 
oordentliga, tröstande de klenmodiga, tagande sig 
an de svaga och \ arande långmodiga mot alla ([ 
Tess. 5: q ), gifva nde 11Var och en hans beskärda 
del i rätt tid. 

11erreJl- j;irmt1r \'idare att så välsigna sina 
tjänares förkunn else, att själar blaJ)d alla s tånd och 
åldrar skola komma till tro på Jesus och sälla s i/:; 
till den hop, som håller högtid. Visse rligen äro 
kinesernas hjärtan fOrmörkacle, falska, otillgäng-liga, 
trotsiga och hårda. men Guds ord ~ir en hammare, 
som berg söndcrsl[lr, och Herren skall också bland 
dem hafva många till del och ra talrika skaror till 
byte. (Es. 53 : 12). "Så skall ock mitt ord vara , 
som utgår från min mun. Det skall icke vända till
baka till mig fMängt, utan göra hvad mig täckes 
och hafva framgång uti det, lwartill jag utsänder 
det .» Es. 5-': 11.) 

Och Gud ske lof, så förmår han ock välsig'na 
de infödde medarb tarna, som verka hans verk, 
äfven om hos dem och deras vittnesblircl finnes 
mycken skröplighet. ?Det varder s 'Oldt i vanära, 
clet uppstår i härligh et. D et varder sådt i svaghet, 
det uppstår i kraft. » (r Kor. [5: 43.) 

1fer1'~'1/ jörmtl1' äfve n att uppsöka dessa, som 
under den svåra förfölje lsen stapplade och förnekade 
hans namn. Han g å r efter sitt fijrlorade Hr, till 
dess han finner det, och, när han funnit det, lägger 
han det på sina axlar med glädje. (Luk. [j: ,:- .j 

1JcI'nm jiirlll a r att fullborda s itt \- crk idera,:; 
hj ~irtan , hos hvilka han börjat de tsamma. Han , som 
begynt ett godt verk, skall fullborda det intill Jesu 
Kristi dag'. (fil. J: h.) 
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Herren förlitar att stadfäs ta (Rom, 16: 24) de 
infödde kris tna, ehuru de, nyss utkomna ur heden
domens natt och utan någon kristlig uppfostran , 
stappLt såsom små barn , som lära sig att g fl. H an 
förmår d ock uppbygga dem och gifvZl dem arfvet 
1.1and dem, som äro helgade, (; \pg, 20 : ,32), J a, 
han förmår bevara dem ifdtn fa ll och s tälla dem 
ostrafflio'a inför sitt ansikte med fröjcl. (Jud, v , 24), 

171:rrcll fih'/llftr att fylla missionskassan, då den 
ä r tom, och gifva medel, så a lt det räcker bade [tt 
dem , som äro ute P~l fältet, åt dem, som vis tas i 
hemlandet, samt till de dyra utresorna för vära 
utgåend e bröder och systrar, 

Herrcn förma.r ock uppväcka sådana gifvare, 
som icke skola känna det tungt att åter och åter 
g ifva till miss ionen utan skola anse det såsom den 
största glädje, ja, en hög benådn ing, och därför med 
mycken enträgenhet bedja om den ynnesten att få 
deltaga i undsättningen till de heliga (2 Kor. 8: 4), 

Ilerre/lfifnlldr äh'en att utgjuta nåds och böns 
~\nde öfver sin församling i hemlandet, så att mänga 
endräkteligen skola bedja till honom, att han sänder 
sitt ljus och sin sanning till dem, som sitta i mörker 
och dödens skugg'a, Han, som k an af själfva ste
narna uppväcka barn ~t t Abraham , skall sannerligen 
uppresa män med sådan nitälskan, att de ej gifva 
sig någ'on ro 'Jch ej lämnct honom någon ro, förr :Ln 
hans namn blir k~indt bland alla folk och sl~iktcn 
och tungomål (E s, 6 2: 6, 7), 

Så hafva vi dil i detta ord, att IlareTl fl""
/lur r) ett förr åd, Som ,tldrig tar slut, Där förvaras 
all vår rikedom, allt vå rt hopp om framgilllg j mi~
sionsarbeter, a ll segerkraft, och där sprin g'a alla våra 
glädjekällor upp, Så tro vi, att Herren förmår, vi 
hvila dän 'id och tacka därför och bida hans härliga 
gärningar, .la,:; 7J e/', all dl? alll,/U/'lIIår, 

lllcn I [ UII OJlI, SOIft fÖr/mr!' g'öm ItJ~f~/a al/I, 
" Ida mcr äl/, vi bC!,"iim die}' Idll/a, iftCi' d l'll kra,/I 
som v r.:r!.:!lr t ' o,rs, 1101/.01ll ,Hlrc dra l' j'ih'j'{tllzlilll:Ol 
g '&' llOllt jcsus .I(/'/sI II ,\' bland atla Slii'l fc ll i c"'l~'lldO's 
cz.'igl/d.' A lIIw , (Ef 3: 20,) 

oEfter ett ar. 

I)ell '1 :de sist!. dec, P;l "nollen sag 1I1;[n ell ska ra 
Illi,si"lls va nnt: r tag,l, ft'å n Sund bybergs 1\una sLati un lill 
Il lissionshUll met \'id Dun,() , Del nl r e lL ;tr , edan hem
lIl e l il1\'igdes, <ich nu skulle det h,LlI ,ls en ellkel rlrsfe, l. 
i\[an \'i ll<- tacka H errell fö r bans godhet och IlCld ullder 
det fijr~ta ftl'et. 

Framkulll ll'l till emn,d s"Il1 lades man i d cn (ifre 
salcll, uch efte r (;11 <ing inleddes d e t li ll a 1I1iHcl af sekre
te rarell , som Uste .\ ',:;, :< 5 : J: " LTerre, min (;lId dr du, jag 
?'Il! pris!l dl:>:, j'T/; mi! !O,/'jIi7lg(l. ditt l1il1!l1l, ~J' dtt Ilar 
.~'jo!'l //lIder , j)illll r /irisla,i{ ji/lll fon/om äro sa1l7lfä1'iil:~'a 
oe/t t/'o fas/il» , oc h paminde om att del la var elt <If de 
iJibclonl om C UlL; trofasth ' t, S UIl1 anWrdes vid hellllllel. 
invigning, sam t laulllade följande ftter Ll li k 1'<1 d e t gä ngna 
,tret : 

Vid inv igningen va r klipe:;un llll,\Il f(i r hemm et erlagd 
uclt ;if\'l.:n L:l t lii fte gif\'et O lll L' lI \'iss "Ult lma till dc rL'pa-
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ratio ncr, so m blifvi t \' crkstallda och uppgingo t ill ö f\'er 
2,000 kr, O mk ring en fjarded el fattad es, Visserligen 
had e \'i a nstftlld med betalningen lill elen [ mars mn e
vara nde ar, m en en in n erl ig flstn ndan \'a r fö r handen, 
att skulden mfttte kunna beta las till den l jan, Vi l'll

pade till L;ud dawm, Vi h uppades pEt H errCIl, a lt han 
sku lle hjälpa ():; ~ , och vi finge> gladjas och fröjdas ö f\'cr 
hems hjälp, E n dag strax efter ilwigningen frågade en 
orvder, huru mycket S0 111 fattad es till rcparatiunerna; ha n 
tick \'da det oelt s\'arack: det skail jag beta la, lI an 
gj o rd e "fl, o 'h till jul var allt bc ted dt. Det \'ar en sto r 
gladje, 

U nclcr dctla ~l r haf\'a ft tskilliga arbeten blifvit verk
stii llcla vid hcmmet, Det befa llIb va ra lämpligt att lå ta 
inreda dt pa r rum i bn'(!'ghllsbvggnaclen, d~ir svsko nen 
Folke bo, ,\fven va r dc"t ~nöd\';i;1cl igt all ' f,1 en ~t fl opps 
lcdning till k,)];ct. 'Vidare beh öfdes en brunn , ty de t va r 
ondt om \'alten, uch så \'oro \'i illagcla i kontrakte t a tt 
up psiitla ett sta ke t umkring tomtcn, Till a llt detta, sum 
nu ;Lr f~l rdi ,!.r t , lIar lIerre n gi fvi t medel genom några aJ 
:)ina tjanare, In tet ha r flir d e tta ii ndalll 5. 1 tagits af elen 
a ll manna missiunskas,-an , Vi kunna ej annat :in tacka 
Herren och fri.ijdas ö f\' cr hans hjäJp, 

~\f\'(,: n ha f\'a vi fätt mottaga gMvor in na tma, ~flS ll lll 
puta tis, smör, os t, :igg 111, m, samt tr:iclgårdsmöbler, andra 
mi,iblcr, taflur, sa nglacke ll : d uk tyger 111, 111. F lir a ll t \'an; 
flerren lofvad , 

:;: 

Anden inum hemme l lIar \'<trit kiirleksfllll , uch vi 
ktt\',t fåtl c rfara sanninge n af psa lmi"tcns ord: »Se, huru 
godt och lj ufli ,sr t, att IJl'öcler t JU enclriiktigl tillsammans " , 

h'an s\'å rarc sjukdom ha r H erren bevarat syskonen, 
l3öncI1löten rör missioncn hafva h5. lIits pil hemmet 

]la lö rdagarna, l\"agra särskil da möten U,ir mi$sio nsvann er 
I: af\'a a nord na ts , E tt hö lls i fel) L, e lI P~l v[lren och ell 
pil h i.isten, vi l h\'i lka n:irvari t representanter frän o lika 
delar af lalIde t. 

l maj afsallc~ nagra datja r til l lJÖD och bibelstudium, 
!l\' iJ ket leddes af en gammal erfaren broder, t illsamma ns 
med h vilken sysko nen hade sti lla uch Wro rika stundeL 
:)Et hade vi gbcljen alt emottaga besök af d e ltagarna i 
dcn först.a a llm:iIlna mission;i rskonferensen, Senl skall mö tet 
p il be rgct glUl111llas af dem, som voro med, H erren var 
oss sil nar,l och berijrcle med si n Helige Ande vära hj iir
lan , Kunna vi ickc om den st unden sa~'a, a ll VI voru 
lll ed H erren p{t del helic'a berget) 

Vissa tid er Itar hemmet vari t allclclcs fullt , uch vid 
and ra flter har d~ir funn its god l utrymme, 

::ia har då d e t förs ta å ret gatt, och lI fl vi slå inför all t 
d e t ;,:'uda, som H erren oss gjorl !lafver, måste vi af fullasl e 
hjiirta utbrista: l.fel'l'If, min C'/(d är du, jag vii! prisa dig, 
jag "iii !ofvjmlga dill ttalmi ; ly dll har gjor/ llnder , Dina 
!'ilds!a,f fn'ln fon!olil äro sa1t7lfårdiga och trofasta, 

l 'ä dcnna rcdogörel. e följde korta anförandcn af, 
Illi"s ion:ir August Berg, herr .-\, F. Tiselius och ordföran
d en, omv~ixland e med sä ng, Till si st hölls ctt b0nemötc 
11 m \'abignelse öf\'cr hClllmet I)ch öfver arbetet i cless 
h elh c t. 
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)lfeddelanden 
från Redaktioner;. 

Intet hinder för miss ionHrerna att äh!l'· 
vända till Shansi, Shensi och Honan. 

Vi hafva mottagit bref ifrån l\Ir J, Ste\'enson, 
Shanghai, af den 13 :de nov" 11\'ari det bland an
nat heter: ," Det skall glädja eder alt höra, det 
intet hinder vidare förefinnes för missionärerna 
manlig'a och kvinnliga - att återvända till Shansi, 
'hensi och Honan. Ja g anser, att I ej behöfven 

hysa någon tvekan att sända ut alla edra arbetare, 
som äro redo att utgä, och äf\'en nya. Vägen 
ligger alIcleles öppen. J ag hoppas, att Herren i ett 
förökadt mått skall välsigna edra bemödanden och 
gif\'a eder g lädjen att sända ut många fl ere ar
betare till delta behöfvande missionsfält, ,, 

::: 

i\Wjligheterna arbetet mångduhblade. 

Broder Blom skrifve r från Shang-hai den 2 I 

nov .: »Det är med glädje jag- åter ser mig i stånd 
att s~lnda en hälsning från Kina. Genom Herrens 
nåd allenast ha r jag fört s hit i fric1, och nu sU';r min 
förbidan till honom för välsignelse i det arbete, som 
ligger framför mig . Han har öppnat vägen till det 
inre af landet på ett underbart sätt, möj li g heterna 
i a rbetet synas mång dubblade, och hvad som nu 
behöfves är arbeta re a tt träd a in genom alla des,.;a 
öppna dörrar och taga landet i besittning' i Herrens 
namn. » 

»~ f alla tecken att tyda k ommer det ej att på 
nagot sätt läggas hinder i vägen för återupptagan
det och utvidgandet af vårt a rbete fran~ myndig
heternas sida, D e vilja blott hafva nogg ranna upp
gifter om oss för att kunna desto bättre skydda oss 
från alla obehag. Däremot blir det nog en ganska 
wår tid , föreställer jag mig, med hänsyn tlll de 
troende och församlingarn es inre förhåll anden. Dock 
hafva underrättelser k om mit från Tjäder, som till
sam mans med Mr T. Richard besöker stationerna, 
a tt en väckelse synes vara på färde, och under så
dana omständigheter komma nog alla bisaker att 
rangera sig själfmant. » 

:;: 

l j tgående missionär..:r. 

D et är bestämd t, så vida Herren ger medel, 
att miss ionärerna R , BC1~:;li17g' med familj och _Hugo 
Lmder.. fru Jill/a S tålltalJll/lar samt fröknarn a Ebba 
Bun'1l , hma jal/:o1/. och Ag'lIcs Forssbcrg' skola 
afresa till Kina i slutet af mars mån ad . Titus 3: 
l :), q. 

:;: :i: 

_ Enligt ingång na und errättelser anlände syster 
Sigricl Bengtsson till Shang'hai den 23 okt. Sysk o
nen Hahnes ankommo dit den " nov. och bröderna 
Blom och Stålhammar den 19 i samma månad. 

FortSättnin g af broder Tjäders i Oktober-num
ret påbörjade brefserie har nu anländt och införes 
h ~lr nedan, och likaså haf\'a vi fått slutet af hans 
skildring om stormötet i p'u, chou-fu. Dessutom 
meddelas ett litet bref från honom från Han-ch'en a , 

Shensi. Vidare införas bref frCm F redrika Halli~, 
Sigrid Bengtsson, Axel Hahne och :-Iaria H a rms. 

på väg till Shansi. 

TI. 

Tai-l-lien el en ~3:dj e juli 1<J0 1. 

ViigCI\ fr~'tI1 ,Hi/(If- llt i Cb 'i- Li till T~li -yiicll , prul-inscn 
'ha lls is hufnidstad, ga r h fl'er höga berg och djupa dalar. 
I'et andra dagen ~ lf I'a r C;ird ankumlll o vi till passe t Ku 
kuan, .:\orr hiiru!l1 ligga fcm andra bergfasten, hvilka 
beloar"ki! I-;igarna ti ll Shansi, Samtliga dessa fä ~ lt; 1l in 
togos af LI'skarna elen 23:djt: och :q:c1e <IJlr il detta [lr. 
Enclast I'id Huang-a n, K ll-sl"1an - b 'i och .:\iang- ts'i -Kuan 
k(])n dc:! til l strid, 1'ft tyska rnas sida stupade en o ffi cer 
och fitta man samt ,;~racl e s [vfl o ftl cerare och +.) man, 
ra kinesernas sida lar manspillan ba ,'arit mflllgduiJbelt 
s törre. Ett ,tf de tyska bergsbatteriern a utmärkte sig hill' 
P ~l ett särskildt S:itl. Sec.lan mask inkanonerna skrufvat, 
sunder ocb artilleristerna uncler l11 urk re t kl~i [ trat upp 1ö r 
en n:btan locl r:it kli pJlI'ugg, hissade,; dessa pj eser bit mr 
bit upp till bergets topp, frfll1 hvi lken höjd vid f(jrsta 
daggrvningen elcl öppnades mot de frfm cle tta håll inta 
ondt anande, ann u so fvancle kineserna, Se ( !:i l' kr ic: ts 
fli rua nn else, Guds doma r gfl öfl'er de tta a rm a ubu tfar
cliga folk , Huru \"!\ ra loja,rta n böra bed ja till H erren, att 
racldnillgens timme för dem sna rt m;i '\',l r3 inne sill'al 
an dl igt som fysiskt hiil1seencle, 

Det \'ar g~ l n s ka intressant att I:isa manclarinernas 
proklamationer til l f" lket i " hansi: - - ); varen ej riiclda 
fö r de utlanclsLl solda terna, n ~ir clc komma, Ila fsmiinnc n 
(= utlanclingarna) aro, som I I'eten, III I'cket orclh :t1liQa , 
~\llcle l :s visst L,da la de för hvad de tag'a », ~\fvc n be
falldes fulk et i striingaste tv D a tt visa aktning mot l:ur(J 
p c': o" och unch'iLl tl'ister Illed dc kristna, 

J'fl eLt sWlle :;ågu vi tre miinniskohllfl' ucl en llPP
hangda i tr~il)Ura r ph pa lm vid vilge n, 

i 



SINI jjll S LAND. 

En hop flycmlL: solda ter a f genera l Liu-E..u;lll -h ·ai's 
arme hade begfltt hemfridsbrott, och å tt,L a f dem hade 
blifvit fasttagna. Trenne fingo med lifvet plikta för sitt 
brott, och le fem öfriga lössl:ipptes, sedan de först [ l lt 
slita ~pö och //iigra örat ajs!:!!/';ts {km. Ihilka barba
riska lagar! 

Våra eskorterande so ldater med sina fyra slOra ruda 
sicl enfanor haf\'a visat oss all mijj lig' uppmarksamhet och 
fol ket, so m vi trana, äro spaka S0111 lamm. C ppe på h(ig
si al ten ledo vi mindre af den s tarkn varmen och kunde 
liksom andas ut i ett svalare lufts treck. 

n;striktsma7ldari1le71 Herr Mi, so m f<Jrra fl re t be
skyddadc missioniir Saunders Jlled s~lllskap i Hsii-kou, 
ha r blif vit befordrad tiJ I eho/lmam/ariu i P'ing-ting, 

r staclen Sholl-iang föll c tt starkt regn, :;om höll 
oss inne under t\'il daga r - ett nådigt H errens S\'Clr pil 
vha och mångas böner. Snart vara \'i dock ater pä vag, 
c!ingl<ll1c1e i v;lra forstolar mellan mulorna, och necbtig
ningen börj ade. . 

l\[an kuncle däl'llnder se ut iif\'er den o fan tliga Ta i
iien-slatte n, och i dess ba kgrund skymtade de hiiga berg, 
bakom 11 \'ilka den gula fil den !lyter, bildande grans mot 
Shensi. Var expedit ion fra mko m till Tai-iien (sedan vi 
b lifvit fördrLijda på tre stallen under vagen ) underligt nog 
elen 9 juli 

på sjcilj'lla tirsdagm aj rim stora !/Iassader1l 

Wrra sommaren. Jag kan ej bes\;rifva elen k~l n ;;b, jag 
erlor, da jag s5g elen stad, c1ar för blolt e t t år sedan 45 
europe iska missionarer blif,'it halshuggna blolt fö r att 
till fredss tälla ankekejsarinnan, l11 0rdplaner och en bnatisk 
,a ndshöfci ings främlingslw t. I söd ra Wrstadcn, uta nför 
Ill ottagn ingspaviljongen \'ar en an senlig man niskuma sa 
samlad jämte rätt lI1 fll1 ga ämbetsmäu i paraduniform fU r 
a ll mottaga OS". Efter a tt hafva stigit ur [lkdonen blcfvu 
"i inWrcla genom t\'a nn c gårda r till cn rym lig sal , clär 
Pl'ollills/.:assÖI'C1t ,/f. Ex. U, (fö rra åre t Taotai i Cin
ch'cng och nu befordrad, emed,ll1 han beskyddat fr;im
lingarnal.. pl'oz'imdlillltll'w !\'~'{C1I, :> eileJett JÖI' u /r/lN:s 
äre1ltim » 7-! E x. ~)//CII jämte e tt t iotal af stadens mera 
fra mstående ämbetsmän, civila och mili tara, voro tillstldes 
och \' ~i1konlIlacle oss, En haiftimme till bragtes under 
samtal oc h tedrick ning, Ett särd eles godt intryck gjorde 
Sllot taotai, sum talade nastan flytande engelska och pa 
detta sprak - h vilket in gen af dc örriga ämbct:'il1lannen 
förs tod - ta lade om den illgarning, som kiröf,'a ts h ~i r 

förra a ret, same anh öll om \'år t illgi ft. Denne kraftfulk 
tj~il1steman fö ll i onfld Wrra [lret lill f('''jd a f si n vanlig
he t mot fUr~a l1llinga rna och fön'isade,; fdi n de t egentliga 
Kina ti ll .f(alga71, nordvii,t om Peking'. Där återfick han 
sistlidna \'år kej St:.rlig ynnest, ran g och ti tlar, da endasl 

gwolll IlIfJI..'· beliledling nämllda stad s/:unadcs Jl'rlll dt 
llOttl1lde bombardcmang 

af en tys k och fr,msk armcafdel ning. 
Da vi gingo ut frfm mo ttagni ngen voro a ,jmse sido r 

pa g:i.rden upps Wllda omkring C:tt hund r~l ta l af stadens 
mcra framstii.endc handlande och hird e man, Il\iilka IJU
gac!c sig, nar \'i passe rade förbi . En und erlig kansIa 
sm(iiY sin' 0f\'cr en ,'id tanken p;'l alt dessa samma per
s()ner Ifllit uppresa en minn e:;vilrd i slen med inh uggen 
tacksa mhe tsadress till den ambebman, SIJ Lll förra so mm a
ren Eiti l mörda mcr :ln hund ra ll1i~s i o ll:i rcr ja lll lc fllsk il

liga hun drata l ki neisska kristna. JU:i t i denna slad hafva 
missionärerna sarsk ild t lmder den stora hungersnöden för 
25 111' tillbaka och :ifven sedan f,'it t utöfva en storartad 
Lirl eks\'erksa mhet, dels genom barnhem och sj ukhus, dels 
oc k. genom Ukare\"fird. D en 11ll\'ara nd e gllvernören lar 
hafva kaLlat till sig nyss o mn~iIllnc!e man och gi fvit dem 
en sträng tillrattl\'isning sam t be fallt d em att borttaga 
minnesvArden och nedrifva d en paviljong, som byggts 
daröfver. 
jorden. 

Mera , 

Dc 

\'i ll 

hafva 

Gud 

ock 

na

darfG r låt it 

sta bref. 

nedgraf\'a \'årclen i 

Eder lycklige medarbetare 
C. Hmrik Tjäder, 

Från mö/el i P '/t -d/ou , 

(F ur\; , fLln dCCClllbcrIlUlllJ'Cl, ;icl , L 18,) 

Dessuto m talade evangelisterna S'ie och l i fr im 
p u- cho u, och i går afton var e tt hingre intressa nt vittnes
bördsmöte . Fröken och fru Chang samt bibclkvin na n 
fru Ioh utförde godt arbete bla nd de kvinnliga deltagarna, 
D essa systrar följa oss ;[[\'en lill storm ötena i Shensi, 
E ftersom \'i resa med nöclhja lpsmedel få vi a lla åkdon 
fritt a f c1ist riktsmandarillerna, mottagas af dessa utanför 
hvarje stad, erhålla utmärkt mat samt e:ikorte ras a f sol
dater och pol is fra n plats till plats. Gudstjänster uppe
hidlas af de troende sj alf\'a pa fyra stallen inom I"u-chou
distriktet. Det (i:trde stal le t ar staden med samllla namn, 
dar den ende al'Wnade evangelisten I(Ultg ledcr verk
samhe ten. 

Härifr[ll1 huppas vi resa öfver T'ong-ku,ln (fastnin
gen) till T ong ·chnu uch andra p latser i Shensi, 

Adj 0 för denna gfll1g, 
Eder i striden 
C. H. Tjäder , 

Han-ch'eng, Shen si, måndagen el. 14:cle okt. [' JO [. 

Dyre broder! 

"Jag är mcr! eder alla dagar ,) , 

iir del dyrbara löfte, \'i Il\' ila vid och aro trygga, 
Vi a nk, mllH) hit frå n T'ong-dlOu d, q:c1e c!:s . l 

H o-iang-hsien utdelade vi 500 lad till de fa tligaste, 
I-lar ha vi n u på 4 dagar ulclelat af de amerikanska 
medlen 4,640 ta el (= Kr. [2 ,06+') eller 5,.pil ,KU() 
kasch uli 3 0 byar. .En \'iss tra kt norr UI11 s taden har 
niimi igen ha rjah af grashoppor, som ätit upp det mesta 
a f grödan. Höstsaclen ä r ann ars mycket goel, pris ske 
Gud. D e fattiga inne i staden hngo af denna summa 
Li fver (:' 00,000 kasch. Resa nu vidare öfver Ho-tsin, 
I\;-ch uang och ro ngho till Me-ti ,)ch ti ll H onan- Sin- an 
,-,clt I ungning, 

Hoppas reda n nu n~lg ra ;l f Yiira kacka br,ider ~iru 
pi v~i g' fö r att upptaga striden mut mi'irkrets ma kte r kir 
ute. Huru \'a lkumn, l de ,kola bli' Jag har nu oafbru
tc( rest i fem m[l nadcr uch predikat ej SEl Ii le t. Tack 
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för edra fi.irböner. Missi()n~lr Söderström har just anliincit 
till pro\'insen. Vi sanda nu med Liang och Ii JOo tzcl 
fUr att utdelas till de fattiga i Tong-chou stad, om 
mandarinen tillåter. att sfl sker. K,ei sa ren och hofvet 
lanlllacle Si-an el, 6:te okt, på v:lg tiil reking, Herren 
stadfaste hans tron och late en n)' era bryta in ijf\'cr 
det arma Kina, 

Hjärtliga h:tlsningar till kommi tt l':n och alla missio 
narema, 

Din myeket tillgifne 
C. Hmri!: 7)dder, 

O mLurd på å ngb:iten till Hallko\\' 22 okt. r l)O I, 

Kära missiol1sv:inner I 

Det bndes litet vemodsfullt att I:imna Kuling, Hlet 
Ijullig'a bergeb, N eclflt, neclft t, o , hur bran t \';igen var ~ 

{}ch de stackars mannen, som skulle bara oss, Jag 
Unkte på hur d essa, ja, l1ertal et af m~lnni"kosläktets in
divider få straf\'a hela si t t lif igen om flir sitt to rftiga 
uppeh:ille, M e n sfl fö rde Herren mina tankar i'a fram
tiden, pfl huru godt m:inniskorna s kola ITr det pEr j"rden 
under det tusenåriga rike t, c! [r h var och en sLrll sitta 
under sitt vintrad och sitt fik o nträcl. .\ck, att den tiden 
snart komme ! :'lIen fö r reste n \'o ro v[rr,r bärare riktigt 
mun tra och glacla, ja, ibland sa tte de till att springa m ed 
uss utflir branterna, Och så säkra voru de p ir fo ten, att 
de hvarken halkade eller stapplade, fastan det regnade 
n:tstan hela tiden, 

Vid tre-tiden p;r eftenniclclage n kom m o vi ned till 
]{ill -ki,l7lg. D är traffacle vi miss lVIurray fran Yangchau, 
Sulll anlllacle sig upp till Kuling, men so m stannat i 
Kilt-kiang fUl- att hjälpa till att vaka öf\'er e n sjuk, 

Kin a -1nlanclmissionens nya vac;kra skulhus P:l Ku
ling tillika med tre eller i~vra boningshus (Lirst~Ldes, til l
höra nde missionen, :iro alla uppförda f,jr m edel, gifn a af 
e nskild perso n, 

:'lIan kan ej se p[r denne man eller hans familj, a t t 
han ar millionär, men har och cbr stä minnes marker l, 

som vittna darom, namligen mänga af d e praktiga hus, 
so m tillhö ra missio nen, Irvilka blifvit uppfö rda för medeL 
som han gifvit, t, ex. huse n p fr Kuling, i Hanku\\' m, fl. 
Han vi ll d ock ej , att hans namn skall bli bncl t. 

Skolan kummel' att öppnas n:ist<1. febnrari )Jch ;il' 
af"ed cl för barnen till de missiunarer, so m arbeta pro
\'inse rna omkring Y angtseiioclen, 

,)1 aftDn eller i natt kommer en fi ngba t, ",lm kun-
Ilen fö lj a med tiil Han ko\\'», saelcs clet till "ss, el :l vi 
ko nullo till Kiu-kia ng. 

Så efter ballsvarden, sedan vi för enat lO SS i b(jn flir 
pru vinserna och för d e n ~juka, skLrlle vi försöka suf\';r 
litet. Vid tolftic!en bl efvo vi \':lckta, ty de trodde, <ttt 
Läten \'ar kummen, men d e t var bl o tt falskt alarm, SEL 
sutto vi alla tillsamman och v'antade i tva timmar och 
!l<)llo oss t\'sta för att icke o roa d e n sjuka, D e t va r 
icke lila för lille e ld Tjade r att \'irra stilla sfl Wnge , 
~\[[dtlige[[ kUJ[[ IJflten och vi IJlefvo instu[\'2lde i tva 
tranga hytrer. V i ha fö ljaktligen v~Lrit g,lll~ka lrLilta i dag, 
ur e n nu p;'l e fte rmiddag'e n kan ner jag mig riktig t utlrvi lad 
ige n, Uch :; il tyckte j~Lg, det var n,ligt a tt ~krif\'a lilel 

till \'~ L nnerna i hemland e t. D e n sum kunde tcldunera 
till n5gon af eder nrl och tala om för eder, att vi ;iw 
p ;r v:\g till Shansi, D a skulle ni nog ropa halleluj a I J ag 
~ir S:l glaci och tacksa m fö r den tid af stillh e t, jag haft, 
f(ir In'ad Herren har Wrt mig och \'isat mig: och jag 
:il' glad oc!;s[r , att molnstoden nu hiijer "ig, sA at t vi 1-:-, 
g Er , Vi veta ej , h\'ad som ligger framför oss, meu vi 
veta , att Herre n gill' före oss och ska ll \'ara med oss 
hela vägen, H mu ofta hafva \'i ej , jungit på kinesiska: 
"Vi iLra Herrens krigsm~Ln och \'i!ja s trida uch dö fö r 
hono m, ,> - »Och ingen, inge n lei\'e r för sig sj;ilf eller 
dör fijr sig sj:ilf, utan Icf\'([ vi, sfr lefva vi för Herren, 
och dlj vi. sit dö \'i för Herren,,, 

D enna resa uppför fl oclen tar gansl;a hi ng tid, sil 
att vi kunna knappast tanka PZl att \'ara framm e \'id 
va ra statiuner förran till jul el ler nyå r. Jag' vet. a tt jag 
ej behöfver bedja om edra för l)öne r. Jag vet, att I are n 
trofasta att b~ira " SS fram i förbön infi.ir honom , so m 
!ofvat a tt \'~ilsign a oss och glir; l oss till \';ilsignebe, 

Sista dage n pä Kuling bodde \'i i C. L :'IL hus, 
D ar trairade vi en missionar från Cinnan, l -bil be ra t
tade en lr ~indc [,;c , som syntes mig mycket uppmuntrandc, 
I ~Cinnanfu ;ir en m a ndarin, som tror pir Herren, (wh 
:;um har husan d akt daglige n i sitt hem, Hans fullvuxna 
do ttcr skulle, [llföljd a f t\'Zl :ildre b rijdcr, rG,a ti ll sin 
blifvanc1e mans hem i en ~lI111an pru\'ins, De reste flml
v~igcn, ECter e n dags resa fingu cle det rZlcle t alt ej 
resa vidare, ty trakten uroar les af :;jijr,jf\'are , utan \'anta 
på en kara\'an, som skulle resa samma \'ag, De biida 
brijderna ville vanta på karavane n för att fii d ess be 
skydlI, : men fli ckan sade: ', 1;'ar tillsad e oss att resa o,h 
Lad C; ud b eskydda oss pfl v~ige n , J;[O' tru r, att km ud: 
skall göra det>, - D e reste uch mötte inga Linder. 
Kara vanen, :;um res te :;enare, blef iifverfallen uch plund
rad, D e, so m fö rtrösta p:l Herren, komma icke pir sbm, 

N u ej m e ra denna gfrng, G ud <ilsigr!c eder alla, 
kära \'~\nn e r, i hemlandet. 

Fredri!:a Ha Iii!! , 

Shanghai d, 24 okt. I (JO I, 

L o lvad \'a r'C H e rre n, Isr~ l e ls G ud , SOIll a lkna g ii r 
under. och lui\'a d t \'are h~lrb ki r li g~ r nallln eVi llJlCrligel r, 
" ch hel a jurde n vare fll!1 af hans iira! Ps,;- 2: [ 8, I ( I, 

D,\ jag bl i,:ka r til lbab på de ve ,:k" r, s,lm f,jrflutit, 
sedan jag I ~inlllad e Seattle, m åste jag utur djupet af ([[it t 
hj;-lrla instamma uti uf\'ans t1't cnde lo [;å ng. H errc ll kil' i 
sanning gifvit uss en mycket guel resa ll ch efte r e ndaoi t 
3:nc \' cckur fiirt oss lyck ligen ti li Kinas krhl. Yi Ltllllad c 
har i gELl' d e n 2 -:) :dje på m o rgonen, och clet \'a r m ed 
unde rliga kansiur, jag satte mina fö tte r P,l d enna piah, 
då jag ,[rg tiilb,rb P,l alla d essa 12 [r re n" sedan jdg 
Linde j',irsta kallelser L alt utg~l till det ta Lurcl. Det 
bndcs sfr IjuSigt nu crtt ffr slu ta sin lrancl uti C;ut!, tru
fasta alsbncle fad crsh ~inclcr oc h cLl\beblla ~It 1/011011/ dCJ[ 

tid , IUlll 7)i!!, at t jag- sk a ll ra \'i:i ta s o ch lefva fur h unO lll 

i de lta Lrnd, Vi fing Cl ,;i lj u lli;; t fcirnimlll<L hans n~,ir\'dru 

udl \'~ibign c l s e lllldcr r e"~Lll. 
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Yi restt' m ed e n lite n bfll fr:lIl Seattl e, och seda n 
Y i "t" r ia ;;tegl) \' i Oll1bnr l pel d en slora japanesiska Li;} le n 
"j, al11akura :\Itlru:" Dcnna bel t va r m y c.ke t präk tig; P~l 

:dia ~ ~i t t, "I/j la ndade i Ja pan d en I ,/de p fl e n p lats, 
SO I11 h e ter K obe, lwarest \'i fi ngo byta o m bå t till S han g;
ha i, Dcn 2 1::; ta bndadc vi pEl en anna n p la ts i .Japa n, 
\:'\:lgasa ki ), d ~i r vi stanna d och fingn \'ara i land un der 
11,lgr <L timm a r. D e t \'ar i sanning stura rlacl t Zl tt sc a lh 
d e vyer, ,som utb redd e sig fiir \' ,1ra b lic.kar un de r f; ircle ll 
u tm cd Japa ns kus t. ]J ck , h vil ke t m ii rker 11\' ila r icke 
~if\'l; n ii fvc,' de tta la nd, och hvil ka oänd ligt s tu ra fiir 
maner h; ,f\ 'a ie!; \' i in o m dc kristna lii ndema fra m fii,' 
d c,;sa lan d, cLi r ännu h ed endurncns I11 Lirke r a r rådande, 
Ma n crfar gc nast e n k~i n s l a af djupt \'em od och n1l'cl 
li da nd e m ed dessa a rma ok unll iga medl1l;i nnisknr, sil sna r t 
l11 a n la ndstiger, och bjärta t ly ft e:' upp i b(jn till llim o/ll, 
so m allt förmår, a lt Ij u:iet sn:l rt m fl börja lysa a ll t k larare 
~ ifven i des, a h ed na ia nd , 

Vi m ö ttes vid bEl tc n af \'~in ner fr~lll ]\' ill a Inland 
l\I issio lI ens hcm samt af cn a f br(jcl e rn a frfl n ,\II ia llS
m issio nc n , h vil k<: n a nnll ~i r nere har, Dc ö friga brödern a 
hade reclan rcst upp ti ll s ina p latser i .' hensi , och d e t 
a r num cra i n~a hind c r k i l' [lter ll pptagand et a f \'c rksa l11
Ile te n da r. 

V i \' ())'( J 20 i vfl rt s ~i llskap , IXll'llen inbcr~ikl1ade, oc h 
vi i i ro n u ;dla ha r till samma ns ä n nu, \';in ta nde pfl a tt 
f:l for t<it ta, 11\'ar och en ,t sitt h;"i ll. :,\5gra I;ara s \'ens ka 
syskQn, ti llhör;lI1dc :\lliansmissio ne n, reSle tillsammans m ed 
oss frå n Seattl e , och vi had e ka ra stunder o m bo rd , Vi 
h ;Jde m u ten ba c1 e pEl svenska och engelska, på hvi lka 
H erren \'ar oss na ra och \' iLl s ignade oss , i\lissio nssysko n 
\';intas hi t frän a lla håll för a tt fy lla d c plat ser, som 
nu stfl to mma har. l\Hl vi all a ifr igt IJedja skördens 
herre, a tt ha n m ä tte anda må nga trogna a rbeta re i d en 
myckna skörde n harute, Matte vi a lla , som h öra H erre n 
til l, frflga oss s ja lfva : »Herrc, hvad vill du, a tt jag skall 
giira fil r a tt br inga ljus ut till d e tta ll1ö rk a la nd ~ :,j 

~ () 111 det ta b reL troligen icke h inner fram , fLi rr:i n 
j ule n red an är i anna lka nde, så vill jag h; lrm cd til lönska 
ed e r all Guds va b ignelse uncl er d enna högtid samt tillika 
ett gud t nytt ar. Uta n tvifvel kOl1lln e r jag alt mer ;in 
\'a ntigt Uink a p~ h emlandet och a lla kara da r und e r dc nna 
m in fLi rs ta jul i K in a , o m H e rre n Iflt er mig lefva , m e n 
d e t iir j u sft skö nt, a tt vi fa fra mbä ra h\'a randra i bön 
t ill h o no m, som ar d ensamma pEl edla platser, och h vil 
kens a nkoms t til [ \'ä rlden vi få glädj a, öfve r på v{ll'a 
skilda hfdl. S;irskildt vi lle jag bedj a ede r 0 111 fö rbiin er 
fiir m ina sprä ks ludie r. Jag ve t, a tt f0 rbö nens m ak t ä r 
s tn r, ty' jag har o fta erfa renh e t c1ära f, oeh d ärm ed kunna 
\'i alla , som hafva fätt bön ens a nd e, tj iin a G ud och h a ns 
rikssak på jorden, D e t var så kar t at t f5. kom m a till 
d etta trefliga hem, och \'i h afva ha ft goda s tund er har , 
Herren ~ ir god pEl a lla sa tt cmo t si na ba rn, och, o m vi 
barnsligt fii rtrös ta pfl hon o m dag fö r dag, hjiilpe r ha n 
oSs h~ l rl i gen igenom , Snart ka nh ii ncla va r dag iiI' för 
lid en , ll1 ~l vi d arför troget a rbeta för H erren uncle r 
delIna li[l a tid, och \i sko la till sam m a ns gb djas och 
(r(>jdas, na r ha n komm er. 

F n innerlig fridshälsn ing til l a ll a missio n ens vii l1l1 er 
fl'PUl ede r i J es us f,'ircn adc 

Sha ngh a i dc n I J nov, I (JO r . 

T\.,iire brod er ' Frid i .lesIIs! 

I siindags middag d e n 3 :dj e anUnc1c vi till Shang
ha i, V i m nttogo :i viii ej sfl sto r<t rta cl t so m p rins en 
vå rt ressiills kap - m e n kar t var de t a tt m u ta \';inn c rn<t 
h~ir. E n kvinnlig missionil r a f C. I. i\ L oc h tre svcn.ska 
bröder \'o ro oss t.ill m ö tes, Dessa voJ'o Tijrn\,<t IL j~y d berg' 

(Gi.'tcla ;Ii Skand, ,\lIian sllli ss.) och Lagerq vist af C. r. 1\L 
V [lra egna "ysko n t r ~ifl il dc \'i icke, de hadc rcst fr;'lll 
K ulin g ti ll H a nko \\' för a tt fo rtsa tta upp, 

I m[lI1<1ags d en 4 :dc sk ull e d c, el, v, s, H ilm a Tjade t' 
o ch fred rika II a llin, b mna I-lanko\\', E mma Anc1ersso n 
m;1;;te sta nna n5got i H a nkow fö r alt varda E milia GIn; 
som ~ i r sj uk, F IllIlla stanna r s?dun c1a kvar (!:i r nögnt uch 
rese r upp senare, Vi ko mm a Il u ;i[\'en at t resa öfvcr 
Hanko\\', t: ' \' ~igen Mve r Tientsi n a nscs nu ej så siik el' 
pfl g run d af li tet oroligh e ter (lokal a) därup pe , (Jfver 
Hanko\v ta r d e t bra mycket la ngre tid , o mkring \\'[l 
mEmacler. V i komma di! icke fra m till falte t till jul; fö Lst 
i börja n a i februa ri kunna \'i h oppas vara el ilr, D et b li r 
bra kall t för ba rn e n, men de t går nog, Tänk, Sfl va l a lt 
vi ko mm m ed »,Gayern », annars had c d e t ej \'<trit a tt 
tä nka p il att resa upp i höst. . 

I-rä l' komm er nu d e n e na Sändningen af miss i on~ire r 

efter el e n a nd ra och dö rra rna synas ö ppna ö fveralJt. .1\~ I I 
behufva icke ens og ifta sy,; tra r lä ngre h ftllas till baka, alla 
kUlln a flt erv;[ nd a till s itt arbe te, C, r. :'1. ha r inge n 
tveka n at t sanda bade kvinno r och ma n in i la nd e t, 
;[f\'en ti ll norr. Oppn a d örra r, lugn och frid , tillfiill e n 
till a rb e te öfve ra l1 t tyckes va ra den nä rvarande sUIl
ninge n, 

\ lla de norska sys trarn a utom R agnh ild H a ttrc l11 
ha r es t till fa ltd , de reste förra vecka n, R. H a t tre m 
stannar i K ao-in, nara Y ang-chau. \~ i ha e j haft någo t 
bref frå n Tjade r, så a tt vi kuunat få ve ta, huru m ycket 
som ~ir bortst ule t p il sta tion e n , 

D et h ade varit b ra fö r uppk öps s kull, men stackars 
H enr ik ha r \':\1 ha ft s5. mycket a t t giira , a t t ha n ic ke ffllt 
tic! a t t skrif\ 'a , 

N u fa n'al fö r d enna gfll1g, 
Hj ~l rt l iga halsningal' till alla v~inn erna , 

Din i H crre n 
A x el H a/me. 

* 

O m bord ;l il nO'aren »Prins H einrich " P;l \ 'iig: m c ll a n 
Cenua och K ea p('l de n 28 nm ', I t) O1. 

K ä re b rodcr i I-r en en' Fridl 

T ack för pä minn elsen: " H an fiinn ft r~ }) Ja, In iva el 
\'a re H e rren , ha n f örmår Gevara i fullko mlig frid undcr 
a ll,t fö rhällanclen, V i ha nu hunn it så [[lI1g t p ft \'ft r f~inl , 

a tt \'i om nfig ra timm a r hoppas uppnå ='J eapel, d a r vi 
komm cl a tt stanna nElgo t, så vi fft gä i la nd och bl'~e 

den na fiir sin skö nhe t sa beryktade stad, 
V i reste frå n L o ndon till So utha m pto n el, 18 p;'i efter

middagen, R ed a n inna n vi foro, viss te " i, a tt Prins I-Iein
rich blif\'it Wrsenad , och alt vi skulle få vii nta i So uta mp
tnn ti ll elc n 2 0 , hvar rör :\Ir \\'uocl redan p El Wrh and 
besta lIt rum Wr uss, Srl a tt vi had e a ll den ko mfor t, \' i 
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Kina-missionens närvarande ställ
ning och behof.* 

Af Erik .Folke. 

Den protestantiska missionens i Kina historia 
går ej långt tilibaka i tiden. Vi veta alla, att den 
första i raden af evangeiii förkunnare ibland kine
serna, Robert Morrison, började sin verksamhet 
1807. Till en början var det ett tros- och tiHamods
pröfvande arbete. I öfver trettio år måste missio
närerna stå och klappa förgäfves på de slutna por
tarne. Först efter kriget med England 1841 öpp
nades 5 hamnar för europeer. Missionen tog genast 
dessa punkter i besittning. Verksamhetsfältet var 
dock ännu ytterst begränsadt och oöfverstiglio'a 
svårigheter stodo i vägen för dem, som ville o~
fatta den kristna tron. Efter det andra krigets slut 
1858 ~af ändtligen regeringen rättighet åt europeer 
att fntt resa i landet och frihet för kineserna att 
öfvergå till kristendomen, "Cnder tiden mellan 1858 
--:- I 897 undergick Kina stora förändringar. Rege
nngen lät anlägga telegraflinier till alla provinsernas 
hufv~dstäder, järnvägar började utstakas och byggas, 
en ej obetydlig handelsflotta utrustades, fabriker an
lades på flera ställen, och handeln med Europa ut
vecklades till den grad, att man för närvarande 
knappt kan finna en plats, dit ej utländska handels
varor letat sig väg. 

Kyrkan har under allt detta ej heller varit 
o,verksam. Sextio missionssällskap hafva utsändt 
sma sändebud till alla delar af landet. Deras verk
~am~et har varit mycket mångsidig och omfattande. 
StatIOner .hafva .upprättats i det egentliga Kinas 
alla provinser; 1 predikolokalerna har sanningen 
förkunnats för lyssnande skaror; i skolorna hafva 
tusentals lärjungar fått undervisning; i sjukhusen 
o~h b~rn?emmen haf,:,a kineserna fatt se många prof 
pa knstlig barmhärtighet. De hafva sålunda lärt 
känna kristendomens både teori och praktik. I sin 
verksamhet stödjas missionssällskapen af flera bibel
och traktatsällskap. J\hssan af det kinesiska folket 
har sålunda till stor del kommit i berörino' med 
bärarne af den högsta sanningen. De hafvba haft 
tillfälle att betrakta deras lif, de ha hört deras för
kunnelse, och de hafva läst deras böcker. 

Resultat af en sådan verksamhet hafva ej heller 
uteblifvit. De många och djupt inrotade fördomar 
VII början hade att kämpa mot, börja vika. Såväl 
folk som äm betsmän hafva börjat förstå missionens 
syfte och mål. Ofta har jag hört sådana yttranden 
s?m ~lessa: De kristna äro goda människor; de äta 
ej .0I?wm; de spela ~j; de lefva ett sedligt lif; deras 
religIOn är god. Afven bland ämbetsmännen har 
missionen fönrärfvat vänner. En domare inom vårt 
distrikt tog sig anledning af ett visst mål att offent
ligt berömma kristendomen. En intendent uppma-

F öredrag i studentmissionsföreningen i U psni a dcn 23 no\'. 
190 r . 

nade sitt folk att besöka våra gudstjänster. »Där 
flin I lära er att bli goda människoo, sade han. 
Ar 1 ~9 1 utfärdades från Peking ett kejserligt edikt 
af följande lydelse: »Kristendomen har till ändamål 
att leda människorna in på dygdens väg. Bäde 
de, som verka för cless spridning, och de, som be
känna sig till den, måste lämnas full frihet i dess 
utöfning. Missionärernas verksamhet med sjukvård 
och barnuppfostran visar kristendomens barmhärtiga 
ande. H varje gång landsplåga hemsökt vårt land, 
h~fva de alltid varit redo att göra godt och af
hjälpa noöden. Därför förtjäna de det högsta be
röm.» . Ar 189~ utgafs från Nanking följande pro
klarnatIon : »VI hafva tagit kännedom om missions
verksamheten inom prefekturen och hafva funnit 
att missionärerna upprättat fria skolor, där de fattiga~ 
barn erh ålla undervisning, sjukhus, där många af 
vårt folk få fri läkarevård. Missionärerna äro i 
s~,nning .goda männis~(Qr. De söka ej att rikta sig 
sJalfva, Ja, de fika ej ens efter människors beröm. 
De ?land oss, som särskildt utmärkt sig för goda 
garmngar, stå långt efter dessa missionärer». 

Men, hvad som är ännu mera bO'lädJ'ande ä!' • 
detta yttre erkännande, äro de kristna församlingar, 
som uppstätt öfverallt såsom frukt af missionsverk
samheten. De protestantiska kristnas antal i Kina 
uppgår till omkring 200 tusen. döpta och ungefär 
dubbla antalet katekumener. Aktheten i deras tro 
har under de sista oroligheterna satts på prof, och 
den ~ar bestått profvet. Deras frimodighet under 
förfÖlJelserna, deras tålamod under lidandet deras 
ståndaktighet i bekännelsen, deras villighet ~tt lida 
förluster utan knot och utan att visa hämdkänsla 
är den kraftigaste vederläggning af påstäendet. at~ 
de skulle i pröfningens stund visa sig vara blott 
»riskristna» . 

Men hur skola vi då förklara de senaste för
följelserna mot de kristna och missionärerna? Af 
uttal~nden i pressen kunde man tro, att allt det 
gräsliga, som nyss timat i Kina, hade sin rot och 
sitt upphof i den kristna missionen. F ör att komma 
till någon klarhet i detta stycke vilja vi i korthet 
red.ogöra för händelsernas utveckling. Genum be
rönngen med Europa och i synnerhet O'enom den 
förödmjukelse, kineserna hade att utstå l~der kriget 
n:ed ~.apan, h~r den känslan allt mer börjat göra 
sig ganande Ibland dem, att Kina behöfver en 
grundlig och genomgripande reform. Ett reform
parti har bildats af unga kineser, af hvilka många 
~tuderat utomlands. Den unge kejsaren ställde sig 
l spetsen för detsamma. 

Kejsaren hade ända från barndomen haft ett 
egenc10mligt skaplynne. I sina lekar sysslade han 
helst med vetenskapliga experiment. Då han blef 
äldre, bör~ade han studera engelska. År 1898 lät 
han för sin räkning köpa ett exemplar af alla de 
~öck~r, ;'3om g~nom e.u~opeernas försorg öfverförts 
till kmesIska, bä.de reh~lösa och vetenskapliga. 

En rad edikt följde nu, alla i reformatorisk 
ande. Alla onödiga ämbeten skulle indragas, exa
mensväsendet skulle förändras, templen ombildas 
till skolor o. s. v. 

I allmänhet mottogqs dessa reformförslag med 



SIiV I1l1S 

tillfredsställelse, åtminstone i den del af landet, där 
vi befunno oss. 

I Peking däremot började snart ett starkt mot
stånd mot dessa sträfvanden att resa sig bland manchu
rerna, och, då en sekreterare vid ett af de högsta 
ämbetsverken i Peking i en petition till kejsaren 
föreslog, att kristendomen skulle påbj lidas som stats
religion i stället för konfucianismen, samt att re
presentativ styrelseform skulle införas, bröt stormen 
lös. I spetsen för de missnöjda ställde sig Yong·lll, 
öfverbefälhafvare för nordarmeen. Han bönföll enke
kejsarinnan, att hon skulle rädda riket ur denna 
öfverhängande fara. Enkekejsarinnan var alltför 
beredvillig att gripa det tillfälle, som erbjöds henne, 
att få makten i sina händer, Hon lät gripa och 
aftifva kejsarens rådgifvare utan dom och ransak
ning, och honom själf satte hon i fängsligt förvar. 

Nu utvecklade sig händelserna raskt. 
Yong-lu och hans meningsfränder öfvertalade 

kejsarinnan att låta taga kejsaren af daga, att låta 
förklara de 26 år, han regerat, för interregnum och 
att låta utropa en son till den sorgligt ryktbare 
prins Tuan till kejsare. Så kraftig'a protester höjdes 
emellertid mot dessa olagligheter, att kejsarinnan 
tills vidare måste afstå ' från sin föresats. 

Reformpatiet var emellertid undertryckt. En 
svår och envis torka hotade vid denna tid hela 
norra Kina med hungersnöd. Oroligheter började 
här och där utbryta bland folket. 

Man sökte orsaken till landsplågan i himmelens 
vrede öfver att den laglige himmelens son beröfvats 
makten och en inkräktare innehade tronen. Oviljan 
mot enkekejsarinnan gaf sig luft på många ställen 
i landet. Faran måste afledas, och offren blefvo ut
ländingarna. 

Ett par af enkekejsarinnans ra.dgifvare önskade 
inveckla riket i krig med europeerna. De väntade 
sig därigenom kunna vinna ära och rikedom. På 
deras råd utfärdades under maj och jllni 1900 flera 
edikt mot europeerna, i hvilka desses tigerlika rof
girighet, som hotade att uppsluka hela Kina, fram
ställdes för folket i de bjärtaste färger i akt och 
mening att uppväcka en allmän resning i landet. I 
synnerhet användes tyskarnas annektering af Kiao
chau såsom ett medel att uppreta sinnena. I alla 
dessa edikt förekommer dock ännu ej ett ord mot 
kristendomen. De äro uteslutande riktade mot de 
europeiska makternas landvinningsförsök. Då man 
trodde sig hafva gjort tillräckligt för att försäkra 
sig om folkets bistånd, sammankallades ett krigsråd 
i hufvudstaden. Det hölls den 16 juni. Enkekej
sarinnan förde ordet. Hon genomgick åter de oför
rätter, Kina lidit af vestermakterna. »Vi hafva för
lorat ansiktet inför hela verlden. Vi måste resa oss 
som en man och utkräfva hämnd på utländingarna. » 
Så talade hon. :\1anchuprinsarne och ädlingarne 
gåfvo högljudt sitt bifall tillkänna. En af de ki
nesiska medlemmarna i rådet framträdde nu, böjde 
knä och bad kejsarinnan tänka närmare på hvad 
detta företag innebure. »Hur kunna vi väl tänka 
på att förklara krig mot hela världen. Därigenom 
föres riket till undergång». 

LA]{D . r 1 

~Du begriper ingenting», hördes från manchu
rerna. »Vi hafva boxarne till hjälp ». 

K u framträdde en annan af kineserna, böjde 
knä och sade: »Låtom oss ej sätta allt för stor 
tillit till boxarne. Jag har sjäJf sett boxare bita 
i gräset för europeernas kulor». 

»Det måste vara ett misstag », af bröt honom 
kejarinnan. Nu framträdde en manchu och talade 
i samma anda som hans kinesiska ämbetsbröder. 
»Usling, förrädare », ropades från manchurernas sida. 
K u framträdde kejsaren, kastade sig på knä fram
för kejsarinnan och bad under tårar om förskoning 
för sitt arma folk. »Ers majestät förstår ej denna 
sak », var det enda svar, han erhöll, hvarpå han steg 
upp och lämnade salen. Allt motstånd var nll öfver
vunnet. Beslut fattades att utfärda befallning till 
provinserna, att alla europeer och alla kineser, som 
på något sätt stått i beröring med dem, skulle 
mördas. Början skulle ske med legationerna i Pe
king. Detta påbud rönte ett ganska olika motta
gande hos provinsmyndigheterna. Shansis guvernör, 
Yi.i-Hsin, boxarnes fader, Kinas Nero, var beredd 
att genast sätta det i verkställighet, och nll började 
ett blodbad, hvars gräsligheter upprört hela den 
civiliserade världen. I grannprovinsen Shensi åter 
erbjödos de fågelfria en bostad af dess guvernör 
Tuan Fang. Denne stängde sitt område för boxarne, 
undertryckte våldsedikten från Peking och upprätt
höll med kraftig hand lugn och ordning inom pro
vinsen. Pa samma sätt handlade vice-konungarne 
i vVu-chang och Nanking samt guvernören i Shan
tong. Genom deras ansträngningar förmåddes de 
öfriga guvernörerna (utom de i Shansi, Honan och 
Chih-li) att handla i strid mot regeringen i Peh.;ng, 
hvilken de betraktade som olaglig. 

Missionärer och andra utländingar sändes under 
eskort till kusten. De kristna beskyddades, så längt 
det var möjligt, till lif och egendom. 

Hur långt dessa ämbetsmän kunde gå i själf
uppoffrande ädelmod, sågo vi många exempel på 
under vår flykt. Intendenten i ein-ching, där vår 
hufvudstation är belägen, satte icke blott sitt äm
bete utan äfven sitt och sin familjs lif på spel ge
nom att trotsa den blodtörstige Yi.i-Hsin, dock räd
dade han icke blott oss missionärer utan drog för
sorg om att ingen enda af de kristna utlämnades 
till de boxarhopar, som med guvernörens fullmakt 
drogo omkring i provinsen och fordrade deras ut
rämnande. »Det är rätt, att jag gör, hvad jag kan 
för att rädda er», sade han. »1 ären protest:mter 
och protestanterna äro goda människor. I ären vi
dare svenskar, och den svenska nationen är den 
ädlaste nation, vi känna». Under dessa vänliga äm
betsmäns skydd gjorde vi den 5 veckors långa 
resan från det inre af landet till kusten fullkomligt 
trygga, man att ens ett ovänligt ord yttrades mot 
oss, och det midt under det utrotningslagen mot 
utländingarna frän skräckregeringen i Peking var 
gällande i all sin kraft. Utvecklingen af händel
serna under den följande tidGn kännen J. Det Llltr:i.

konservativa partiets dåraktiga handlingar verkade 
en reaktion. En liberal regering har nu åter ko~
mit till makten under kejsarens ledning. Lan (~.;t 
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har åter öppnat sina portar för främlingarne. Mis
sionärerna återvända till sina stationer. Ofverallt 
välkomnas de af ämbetsmännen och folket. På de 
ställen, där förföljelsen rasade som värst, hafva äm
betsmännen företagit utomordentliga anordningar 
för att försona oförrätterna mot missionärerna och 
de kristna. Allt detta hafva de gjort fri villigt. Re
geringen har uttärdat flera påbud till förmån för 
kristendomen. 

Utan tvifvel kommer den nya regeringen att 
fullfölja programmet från 1898. Den behöfver i detta 
sitt arbete vår sympati och vår hjälp. För ej länge 
sedan var en artikel synlig i en af de största en
gelska tidningsorganen i Shanghai, skrifven af en 
kines (icke kristen). Han vänder sig till det kristna 
Europa med bön om hjälp för Kina. ~Jag förstår», 
säger han, »att det är en kristlig dygd, att den en
skilde visar barmhärtighet mot sin nödställde broder. 
Hafva ej nationerna samma plikt mot hvarandra. 
H var finnes för närvarande en nation så hjälplös 
som Kina? Kommen till vår hjälp! » Men någon 
verklig och varaktig' hjälp kan ej gifvas, utan att 
den grundas på den guddomliga sanningen. Kine
serna äro äfven medvetna om att en sedlig grund 
måste läggas för nationens framtida utveckling. Låt 
mig bevisa detta med ett exempel. För några år 
sedan gafs följande ämne för skriftprofven i Hai
cheo prefekt: »Det högsta goda. ') En af kandi
daterna utvecklade i sitt scriptum följande tankar: 
»Förr hafva vi ansett konfucianismen såsom det 
högsta goda. Vi hafva dock sett dess oförmåga 
att leda vårt folk rätt. K u ropas på reform frän 
alla håll. ?vIan påstår, att västerns vetenskaper skulle 
kunna upphjälpa nationen ur dess förfall, men gif 
oss vetenskap. låt oss få veta allt, hvad kemi och 
fysik kunna lära oss, detta skaU dock ej göra oss 
sedligt bättre. Rvad vi behöfva är först och främst 
en religion, som kan styra våra hjärtan, och sedan 
skola västerns vetenskaper blifva oss till verkligt 
gagn.» Detta är, hvad Kina begär, och hvilka äro 
kallade att visa kineserna, huru de skola blifva del
aktiga af denna sedliga och andliga kraft, om ej de 
kristna folken genom missionsverksamheten. Men 
de missionssällskap, som arbeta i Kina, hade redan 
före krisen otillräckliga arbetskrafter till sitt förfo
gande. För att de skola kunna fylla de mycket 
större kraf, som nu ställas på dem, fordras natur
ligtvis en mångdubbel förstärkning af deras arbets
krafter. Vi behöfva personliga krafter, och vi be
höfva de bästa krafter. bet är ett sorgligt faktum 
att s1\. få af vårt lands studerande ungdom ägna sig 
åt missionen. Borde vi ej söka åstadkomma för
ändring i detta stycke. Borde ej de behof, som nu 
göra sig gällande i Kina, fyllas ur de svenske stu
denterna<=; krets så långt ske kan? Låt mig fram
ställa för eder några af dessa behof. Den kunskaps
törstande ungdomen i Kina behöfver en gedigen 
och sund läsning; den praktiskt verksamme missio
nären behöfver goda böcker att sätta i händerna 
p'\ de kristna: skolmannen behöfver läroböcker för 
sina lärjungar. H varifrån skola dessa behof fyllas) 
Slwlle ej studentmissionsföreningen här knnna kom
ma oss till hjälp? Skulle ej dess medlemmar kunna 

ena sig' om att kalla och underhålla en man att 
odeladt ägna sig åt litterärt arbete i Kina) Jag 
skulle önska, att I upptogen detta ämne till bön 
och eftertanke. Till eder uppmuntran vill jag be
rätta, hur en kinesisk studentmissionsförening vid 
ett af statens läroverk i Tientsin lyckades genom 
ihärdighet och enhet åstadkomma stora ting. En 
af de mest begåfvade studenterna erbjöd sig att 
utgå som deras missionär till Hunan. De åtogo sig 
ansvaret för hans underhåll. Vidare samlade de 
medel till underhäll af evangel\~ter i olika missio
ners tjänst öfver hela landet. Afven vi hafva fått 
glädja oss åt deras medverkan. De hafva troget 
och ihärdigt fortsatt sitt arbete under flera år, och 
välsignelse har ej ute~lifvit. 1'1'1& vi följa deras exempel, 
och Gud skall välsigna äfven oss. 

l~r ett bref från sekreteraren i kristliga studentvärlds
förbundet, Jfr Jolm R, )llo//, c1ateradt Columbo, Ceylon, 
d. 5 december 190 r, hämta vi följande: 

,'\f de 30 dagar, som egnades åt Kina, måste jag 
tillbringa 15 på båtar uncler resor upp och ned för kusten 
och floderna, ,\f dcnn:1 tid bIef emellertid intet förlorade 
Det \'ar nämligen så ordnadt, :1tt jag alltid hade med 
mig två eller flera missioniirer och andra ledande personer. 
Kågra af de mest fruktbärande studier och öf\'erläggningar, 
som j:1g hade, ägde rum just under dessa omständigheter. 

Det är lätt att förstå, att de r 5 dagar, jag tillbragte 
på land, voro mer än utfyllda, Då jag lämnade Amerika, 
hade jag icke för afsikt att besöka norra Kina på grund 
af det upplösningstillstånd, h\'ari :111 kristlig verks:1mhet 
i denn:1 trakt befann sig. :Men i Japan erhöll jag sa 
alh'arliga och ö!\'ertygande maningar från missionärer i 
norra Kina och våra egna sekreterare, som biido mig 
att leda en konferens för miss ionsarbetare där, att jag 
beslöt mig för att resa, Man påpekade, att, om det \'ar 
någon plats, som mer i1n andra behöfde den hjälp, jag 
kunde gif\'a, så var det denna, skåcleplatsen för de senaste 
svåra förföljelserna, En td dagars konferens hölls i 
Peking i en enskild teater inom det palats, som tillhörde 
en brorson till änkekejsari nn:111 , Den bevistades af öh'er 
350 personer, cläribland nästan samtliga ledare för för
eningsarbetet och missionen i 1'< orra Kina, yran sade 
mig, att nära nog hvarenda deltagare själf genomgått 
förföljelserna eller hade släktingar, som dödats eller ut
stått lidande därunder. Upprepade gånger, under det jng 
lllngicks med dessa, påmintes jag om Uppenbarelsebokens 
ord: "Dessa iro de, som komma. ur den stora bedröf
velsen», och orden i Ebreerbref\'et, att »genom tron som
liga llndgingo svärdsegg och genom tl'on andra blefvo 
lagda på sträckbänk och icke ville mottaga befrielsen", 
Det \'ar en af de mest gripande erfarenheter i mitt lif 
att komma i sil nära beröring med manyrkyrkan, Mitt 
fijrtroende för de kinesiska kristnas stadga och llpprik
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tighet st:irktes i hlig grad, Icke (i af \' i'u-a förenin gars 
medlemmar leda manyrdöden, Annu flere genomgingo 
förföljelsens eld, i'vIen jag hörde icke tabs cm n:1gon, 
som fijrnekacJe sin tro, De infödda kristna \'oro sking
rade, ncdsUimda, förlamade, Konferensen \'ar det först:1 , 
som sambde, och dr förening \ ':U genom sin interkon
fes sionella ställning i tillf:ille att göra denna tjänst biittre 
:in någon annat kunn~\t, Detta .'ammanförande af de 
skingrade krafterna itergaf dem styrka, mod och nytt 
hopp, Den klara tonen ljöd manande att föra eV:1ngeli
sations\'erket framåt, En af de tankar, jag bnde mig 
manad att [ramstiilb för de infödda krist na, var, att de 
genom alh'a rligt arbete för att vinna andra at KristlI s 
ingingo i arf\'et efter sina medkristna, som lidit martyr
döden, och kommo i !'!tniutande af hela kristenhetens för
böner. Nu, d!'! de högre 'unclen'isningsanstalterna i denna 
del af landet börja öppnas, samlas föreningarna (Iii r, och 
för min personliga del tror jag, att föreningarna och 
kyrbn i det heJa i norra Kin:l i en icke aflägsen framtid 
komma att få upplefva n!1.gra af de största segrarna i sin 
histori:l, 

~1åhända var det viktigaste under min kinesiska resa 
den national konferens, som hölls i den gamla huf\'ud
st:tden l\'anking, Ehuru \'i såsom i Japan försökte att 
hålla :tutalet officiella deltagare nere pR 100 infödda och 
25 utländska, blef det nödvändigt att öka detla antal 
med omkring 30 %' Utom dessa J 70 officiella ombud 
deltogo omkring 500 kristna från Nanking i konferensen, 
Från alla de provinser i Kina, som äga högre undervis
ningsanstalter, h:tde ombud infunnit sig, Hvarje högskola 
:tf vikt hade sändt ombud, Fjorton högskolerektorer voro 
n:irv:trande, hvilket för somligo. inneb:tr en tre \'eckors 
reso., Efter konferensen iakttog man, att 111:tn knappt 
kunnat !'!stadkomma en mer betydelsefull och inflytelserik 
samling af män i Kina, då det gäller att nå de bildade 
unge männen, En sådan konferens var i ännu högre 
grad behöflig i Kina än i Japan på grund af landets 
stora utsträckning, de sämre samfärdsmedlen samt de 
många dialekter, som talas, Den första nytta, som vanns 
genom konferensen, var enandet af föreningarnas kr:tfter 
inom hela f'iket. Ja, d!'! Honkong, Korea och Japan 
jämväl \'oro representerade, tjänade mötet att samla kraf
terna i hela den fjiirran östern, Den brin nande hälsning, 
som ombuden frän Japan framställde i orden: "Låtom 
oss \'inna :\sien åt Gud,,! möttes med hj:irtligt insUim
mande från de kinesiska unge miinnen, Öfverbggningen 
om de olika metoder, som borde an\'ändas, var grundlig 
och måste leda till ökad kraft inom de olika organisa
tionerna, Konferensens inflytande till att gifva ny in
spiration innebär mer i ett land, elär krafterna äro sking
rade och hafva att kämpa mot större svårigheccr än i 
västerlandet, där kristendomen är härskande, och där 
konferenser äro om möjligt alltför talrika, 

Mötet i Kanking beslöt efter grundlig ö h'erläggning 
alt :tntaga en plan för vidare arbete, som k:innetecknar 
ett nytt skede i föreningsarbetet i Kina, Bland de för
niimsta punkterna märkas: att kraftigt bedrifva e\'angeli
sa,tionsarbete bland unge män ; att väsentligt öb elen 
kristliga litteratur, SOI11 iir s~irskilelt afpassad för unge 
m~i n, ,ynnerhet rörande bihelstudium ; att anstiilb 
sekreterare i :db städer, som ha.fva en million imi1nare 
eller clärutöfver (åtskilliga sadana sakna ännu sekreterare); 
att silrskildt rikta sig pA de s,k, Litterati, den taJriknste 

och tillika mest s\'!l rå tkomlig:1 grupp :lf studenter i \'i irlden, 
Hvarhelst j:lg fiir(bdes, studerade jag s;irskildt detta pro
blem: att nå Litterati , som ~ro icke mindre än 500,000 

till antalet. Vid mitt förra besök i Kina för fem :1.1' sedan 
heteckn:tde jag dessa sasom student\'ärldens Gibraltar, 
men elen sen:tste tidens händelser i Kina haf\'a s} viisentligt 
förändrat situ:ttionen, att jag nu skulle föredraga att IJe 
g:tgna ordet'Jeriko», emedan jag ser tecken, som för
:tnlerb mig att tro, atl m\1l'arna en gJng skola falla, J::j 
blott framstilende miss ionärer ntan äfven civile tjiinstcl1l~1\ 
med godt omdöme, si!c!:1na som sir Robert Hart, lll:ljor 
c.:onger, Förenta staternas minister, och mr ,\ddis , chefen 
för Honkong och Shanghai Banking Corporation, gMvo 
mig mycken uppmllntran med afseende p~ arbetet inom 
denna \'iktiga klass :tf Kinas befolkning, 

Tiden medgaf icke att hålla mer än fem eV:1ngelisa
tionsmöten i Kina, Dessa voro de största religiösa möten 
af enclast man, som nagonsin hållits i Nanking, Shanghai, 
Can ton och Honkong, Resultatet var, att J96 unge män 
afgjorde sig för att blifva kristna, De voro nästan alla 
studenter. Men ibland dem funnos äfven några larare, 
därjäm te förste professorn vid en af de förnämsta hög
skolorna, I betraktande af de vida större sv:lrigheterna 
är detta ett lika tydligt tecken till Guds \'erkande som 
de resultat, som evangelisationsmötenII. i J apan medförde, 
Det är långt, långt ifran lätt för en ung man i Kin:t för 
närvarande att blifva en kristen på grund af den isolerade 
ställning, som han kommer att fä intaga i socialt och 
politiskt afseende, och de svåra förföljelser, för hvilka 
han k:tn utsättas, De hemska minnena af hvad som 
nyligen skett, komma en man att mycket :tllvarligt be
räkna kostnaderna, innan han tager ett sådan t steg, 
Skörden är emellertid mogen, O, huru jag längtade 
efter mer tid för att brtlk:t lien ~ 

Shangb :1 i den 23 nov, 1<)0 1. 

Kare broder H olmgren! 

Guds jrid! 

När vi tidigt på morgonen närmade oss \\'oo-sung, 
hamnstaden till Shanghai, fick jag det ordet af Gud: 
» NIen då det redan var morgon, stod Jesus vid stranden; 
dock visste icke lärjungarna, att det var Jesu;;, » Joh, 
2 l: 4, Vi stodo nu i begrepp att fttei' landstiga i Kina , 
och de ofvanstående orden kommo just till mitt hjärta 
såsom en fingervisning, att Herren Jesus själf förvisso 
stod där fUr att möta oss, liksom han en gång mötte 
lärjungarna vid Tiberias haf. Jag prisade Gud i mitt 
hjärta och bad honom öppna mitt sinne, att jag hvarken 
miitte begynna eller sedermera fortsätta att verka i Kina 
utan alt standigt förverkliga för mig Herren Jesu niir
varo och ledning, 

Vår resa till Shanghai har hela vägen gatt mycket 
bra, vi hafva haft godt väder, hvarför det på intet vis 
varit prijf\'ande, Där voro många missionärer ombord, 
hvilka ilterviinde dels till Kina, dels till andra missionsfält. 
A,tt \'ara nära 5 veckor på en ångbiit är en lftng tid , 
och Gud kan hafva mycket att undervisa oss uti linder 
en dylik tid, Vid resans slut kund~, vi alla tacka Herren 



S INIJlS LAND. 

f;jr hans godhet nwt oss och f,i r a ll välsignelse, vi er
farit. Den 19 nm·ember anlande vi till Shanghai. Det 
kändes egendomligt att återse staden, där vi ju för jiimt et t 
ar sedan genomgått så många erfarenheter. För min 
personliga del kände jag mig glad och tacksam öfver att 
a ter vara på Kinas jord. Det ~ir bra stort, att H erren 
förlänar sftdan frimodighet, när man ftterser Kina, ty det 
kan ju tyckas, som om mflllga omständigheter i yttre 
afseende borde bidraga att göra en litet fruktand e. Vi 
vandra dock på en väg, dar vi segrande gå igenom alla 
svårigheter. Jesus Kristus är vägen, sanningen och lifvet, 
och vi \·andra med honom i tro, icke i fis kftdning. D e 
ting, som synas, äro timliga, och betr~iiElI1de dem känner 
man sin egen svaghet och fullk om liga oförmåga att blifva 
herre öfver vadden, köttet och djäfvulen ; och skulle vi 
därför skåda efter de ting, som synas, skulle vi nog både 
kän na oss fruktande och tviflande om utgången. :.Ylen i 
Kristus hafva vi fätt en annan syn pft tingen, han leder 
oss fram på en ny väg och gifver oss ett nytt hopp, 
och därför må förhållandena vara hurudana som helst, 
vi prisa likväl Gl\d för att vi skola öfvervinna genom 
Tesus Kristus. 
. Första dagen i Shanghai var välsignad, på förmid
dagen hjälpte Herren oss märkvärdigt med alla \·åra saker 
jämte flere medpassagerares saker, hvilka vi fingo hjälpa, 
och pä eftermiddagen voro vi bjudna till det skandina
viska sjömanshemmet, hvilket förestås af en frök. Anders
son. Vi hade en sådan uppfriskande kväll, som rikt igt 
stärkte oss vid vftrt inträde i det nya landet. 

Betratfande vära syskon så hafva de sa mtliga redan 
rest mot norr. Vi följa efter, så fort vi hinna blifva i 
ordning. Vi resa öfver Hankow samt upp för Hanfloclen, 
d. v. s. samma väg på hvilken vi för ett år sedan kommo 
ned till Shanghai. 

Här pä Kina Inland Missionens hem i Shanghai ~lr 

det lif och rörelse. Skaror af missioniirer ~ttervända från 
alla trakter af jorden, Australien , Canada, Förenta sta ·· 
tema, Tyskland, England etc. De samlas här pa hemmet 
och stan na några dagar för att fullstiindiga sin utrustning, 
lagga af den v;isterländska dräkten samt förvandlas till 
kineser, och sedan afreser den ena lill~t expeditionen af 
Herrens vittnen efter den andra inat det väldiga Kina. 
Somliga hafva en 6-7 veckors resa mot söd ra l(ina, 
andra resa lika långt åt norra Kina, ingen klagar, alla 
vilja se det som en gladje att arven i försakelser och 
möd or va ra Jesu Kristi efterföljare. Denna höst ;ir 
det naturligtvis sarskildt lifligt på hemmet pä gnll1d af 
d et myckna arbete, som nu skall ftterupptagas. 

Broder Blom och jag göra som alla andra, vi äro 
i rörelse från morgon till kväll för a tt ombestyra, hvad 
som behöfves för utrustningen. Allting tager liiet längre 
tid att uträtta i Kina . Herren hj älper dock igenom, så 
att allting blir bra. 

Jag sa nder många hälsningar till dig och till bröderna 
i kommi tten och till l1lissionsv;lnnerna. H älsa också till 
;;yskonen på hemmet. 

Herren e ud är vilx tillflykt och vart fäste. 

Din tillgifne broder i H erren 

G. A. S/cUltml/lllar. 

Ombord p;t "Yuell -\I·lP utan f,jr "-uhu, dec . .) 19() I. 

Käre bröd er I 
Herrens frid.' 

Jag är glad att ändtligen kunna meddela eder, att 
ocksa jag är pa väg· igen. För att göra .syskonen Halmes 
resa lä ttare beslöts det, att de skulle stanna i Hanko\\·, 
tills deras saker hunne sändas dit llpp, och att jag skulle 
invänia sakerna i Shanghai. Följden bleL att jag fick 
stanna 14 dagar där. Till en början hade jag ej mycket 
att göra, ty min egen utrustning var snart ombesty rd, men 
jllst de sista dagarna, då jag naturligen hade som värst 
om tid, fick jag också en hel del kommissioner att ut
rälta för olika personer. Där hade jag på sistone rysl igt 
brädt, och det var med knapp nöd, jag hann blif\'a färdig 
i förgär kväll att gä ombord. N i kunna förstå, huru det 
var, cUl jag i brådskan glömde att säga farväl till Emma 
Anelers~on och Emelia -Iff, som i lörelags ankommo till 
Shanghai. Det var en ledsam öfverraskning för mig· 
att höra om den senares svåra sjukdom, som förorsakat 
bädas förliingela uppehåll hiirnere och kanske skall nöel
vandiggöra bägges hemresa. Vid ankomsten till Shanghai 
var hon mycket medtagen, sä att jag fick bara henne 
frän bäten och sedan från vagnen till hennes rUill. Dock 
synes ombytet af plats och lä kare ha utöfvat ett goelt 
inflytande bade pa hennes kropp och hennes sinne, sä 
att hon känner sig kryare och ser allt mera i ljust. 
D :r Reid synes ej hålla för o troligt, att hon kan bli stark 
nog att äterupptaga sitt arbete utan att behöfva resa hem. 

Jag känner det, som om jag aldrig varit ur de kinesiska 
kläderna, om jag frånrälmar skorna, h I·ilka på ett tryckande 
sa tt påminna om sin nyhet. Som reSSä llskap har jag en 
tysk missionär, herr 'Vitt, som förut arbetat i Kganhuei, 
men nu är destinerad till Shansi. D essutom är det två 
engelska gossar från C. J. M--s skola i Cbefoo pft resa 
hem till sina föräldrar i eller i närheten af Kinkiang, som 
vi mtt i uppdrag att taga vara på. Det är ingalunda 
någon liitt uppgift och håller oss mer eller mindre i en 
ständig spänning. 

Det \·ar så stark blåst vid \"uhu, att båten förhindrade,; 
ett par timmar fran att lägga ut. N u äro vi dock åter 
på vag, h vilket nog märks på min stil, ty propellerrr 
skakar hela båten, sa att pennan hoppar hit och dit pil 
papperet. 

H enrik Tjäder skrif\·er mycket hoppfullt om arbetet 
uppe i norr, fasUin ju manga svärigheter äro a tt vänta. 
Han är väl nu i King-tsikuan för att möta sin hustru 
och de systrar, som reste med henne. 

Herr Stevenson och jag talade äf\·en om fördelen af 
att omedelb art öppna Honanfu. Vi hade ju i alla 
händelser ämnat göra det snarast möjligt, men under 
nuvarande förhallanden ha vi alla utsikter a tt fa hus 
och kunna \·inna fast fot utan alla de \'anliga trakasserierna, 
emedan mynd igheterna nu äro villiga till alla slags efter
gifter, och jag tror nog, om Herren ej annorlunda leder, 
att jag snart kommer att taga Honanfu i besittning. 
C. T. l\I. ha r en gång blifvit utdrifven därifrän, och en af 
våra medhjälpare blef också bortkörd, da det blef bekant, 
att han hade med uWindingarna att göra. Vi ha ju 
sedan dess o fta p redikat och s:'ilt bäcker där, men det 
sImlie vara skön t at t se elen stora och rika staden öppnad 
för evangelium fullkomligt. 

{din hälsa är god , och jag njuter m vckct af a tt å ter 
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ata kinesisk mat. Sävidt jag vet, Illa de öfriga syskonen 
godt och längta att vara pft väg »mot norden, mot norden. » 

Hjart liga hä lsn ingar till eder och andra vänner fran 

Eder 	i Herrcn och i arbete t förbundna 

Carl BloJII. 

* 

Ombord fl »Hambllrg» d. 10 jan. I () 02 . 

Karc 	Broder Holmgren! 

I morgon hoppas vi vara i Colum bo, hvarifran jag 
sander detta bref. Vi hafva haft en underbar resa hel a 
vHgen anda int il l denna stund. Fä af passagerarna ha fva 
varit sj uka. 

jag gladde mig mycket at att komma till 
Gen ua, ty jag hade blifvit inbjuden af den svenske kon
suln att fira jul i hans hem, men mina gliidjande för 
hoppningar i den delen inskränkte till ett kort besök, ty 
båten var försenad, och vi måste lämna denna hamn en 
dag tidigare, ~i n hvad förut var berHknadt. Konsulns fru, 
som ~ir en ödmjuk kristen, kiinde sig ä f\'cn besviken. H on 
hade länge, sade hon, gladt sig åt detta sammanträffande. 
Huru mänga sftdana kristna finnas ej, S0111 uti dylika af
lägsna öknar - öknar pa andlig välsignelse -- Iangta 
efter de troendes gemenskap, som ar för en sadan lik~om 
en frisk vindfläkt. 

Resan utm ed den italienska kusten ti ll Keapel var 
ga nska stormig, och v·i gladde oss ät att efter en stormig 
dag få kasta ankar i N eapels lugna hamn. Hum skönt 
ska ll det ej blifva en gång att efter slutad strid fa en 
e\' ig h vila i den eviga hamnen. Hilrligt är den kristnes 
mål! 

Efter 3 dagars resa ankomma vi till Port Said. \ f årt 
väldiga skepp hade ej Iiinge varit föra nkradt, förrän en 
missionar kom ombord och frågade efter nägra missioMirer. 
Vi gingo sa tillsammans - en hel skara - till sjömans
kapelIet, som var et t litet oansenligt rum men fylldt af 
folk. En af vårt saIJskap, mr Stanley Smith, talade så cn 
stund om Guds stora kärlek. Från min lilla erfaren het 
bland sjömännen i Glasgow hade jag lärt på sjömannens 
utseende urskilja de olika nationerna, och jag hade ej 
lange betraktat de sjömän, som samlats, förrän jag upp 
täckte en skandinav, och han yar svensk. Hil l' fick jag 
saledes träffa en kringirrand e landsman och hade el! 
langre samtal med honom om andliga ting. 

Kl. l på natten lämnade vi Port Said för att leta 
oss fram medelst strålkastare gcnom Suezkanalen. 

Fran Columbo hafva vi ännu 14 dagars resa till 
Shanghai. 

På söndagarna samlas alla passagerarna till guds 
tjänst, och ej så få hafva hit in tills ffi tt höra Herrens ord . 
l\Ir Stanley Smith har fått tjänstgöra såsom prest. - Dct 
gifves ocksi't här ombord många harl iga till fa ll en att genom 
personliga vittnesbörd anagga \' ittnesbörd om Herren ;; 
fralsancle nftd. H va rje morgon kl. l/Z l O samlas vi uti 
matsalen omkring Herrens ord. Vi aro ej sä fil missio 
närer, men de flesta lämna oss Columbo. 

~Iånga hälsn ingar. 
I H erren tillgifnc 
F . 	 O . .Hein!uJ!r 

}v1eddelanden 
jran 	 Redaktioner;. 

Ingeniör J. L a71dgrm har på kallelse inträdt så
som ledamot af kommitten för "Svenska NIissionen 
i Kimp . 

* * * 
Bref har ytterligare ingått från mr J. Stevenson, 

Shanghai, dateradt den 3 o nov. och heter det däri: 
"Jag är viss om att det skall g lädja eder höra, det 
en expedition, bestående af manliga missionärer, 
lämnade oss förliden vecka för a tt resa till Shansi, 
och att flera snart skola följa efter. Herren har 
nådefullt öppnat vägen för missionärerna, så att de 
kunna återvända till alla delar af Kina, och vi hop
pas, att vi snart skola få bevittna ett verkligt upp
vaknande bland folket, och att många skola vända 
sig fån afgudarna till att tjäna den lefvande Guden. 
Jag är fördssad om att ni vill hedja Herren ifrigt 
om att hans rikaste \'älsignelse måtte hvila öfver 
de arbetare och deras verk, som fatt återgå till sin 
verksamhet. 

Löjtnant .f. Böllillg meddelar i bref från Lon
don af den 1 7 jan. 1902 bland annat: »Vi hafva 
nu k ommit något i gäng efter julen och nyårs
af brottet. I afton börjar en serie bibelklasser, ledda 
af mr George Soltau ( ~ror till miss S.), h varåt jag 
mycket gl äder mig. Afven andra äro i görningen 
att få i gång. I mars kommer dessutom pastor 
Stockmayer att halla en del föredrag här i ?diJclmay 
för en trängre krets kristna. - Böneveckan har 
varit mycket dyrbar, och vi hafva haft tillfälle att 
deltaga uti densamma bland v5.ra skandinaver. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under Januari manad 1902. 
:\:0 

l. 	 Torpa Syförell . gcn . L. J., g,'\lllfall ___ . ___ ._. ..... . 
2. 	 Asby niCg, Asb)'sand gen. K. F. K. _. __ ._. ___ ... . 

Redbergslids syfören . gen. J. S. N .. . . . .. ... ____._ .. . 
Betlehemsknkans Barnmission sfö reu. Stockholm. 

gen. L. ·H. SkoIConden . . ... . __.. .... . ...____ ._~ 

J' ~bllllblick s mCg gen. A-B... _.... ___ ......... ___ .. . 

6. 	 JuugCI'tICörcningen i Sigtuna gcn. P. J. __. ____ ___ 

Östersuods K. F. U. ~1. ti ll Bcinhoffs underhåll/. 

gen. E. H. ____ . _______ . __ .. . _ . __ . ___ ___ ... . .... . .. . 
8. 	 Jönköpiogshrclsens ynglingaförbuod till H . Linders 

underMll för 1 90 1 gen. K. A. R ., J önköping 
'). Sparbö."em. gen. J. B., Skyttsvemmcrlör _. __ .... . . 

lO. Sparbössem. från Skcp,ta gell. E. D ....... . _. ___ .. . 
I l. Från Kinne och V edums mIg F. G. D. 
12. Sparbösserncllel från Hvctlanda gen. P. E. P . ... 
13. Från en lllissionsauktion i Fröderyd gen. d:o __ o 

14. P . G. P., Katrineholm, Bods ___ ___ ... .. . . _. . _. __ . 

13. Från missioIlsvänner i U s ta gen. J . S.. ........ . ___ 

16 . :-1. K. , R åby gen. III. E. B., ()deshög ._ . . ..... . . . 

17 . T . S. gen. d:o , ._.. ...... . . 

18. Söndagsskolan i Göleryd gell . d :" _____ . ___ . ___ . __ 
l'). Sparbösscm. Cdn 13öncryd gen. d:o . .. __... _.. _.__ _ 
20. T. & :-r. B . gen. d:o _. __ .. _... . __ .. __ ___ . . ____ __ ___ 
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45 · 
46 . 

Transport kr. 	 Transport kr. 5,2j4 :53 
21. 	 KinaYänncr i Dalhy gen . A. L. till S. Bengtssons 9 2 . VälJ ner i Alingsås gen. L. H. ._. __ . ___________ ___ __ [ i': 

underMll _. __ __ ._..•. __ .. ____ . __ . . __ ._ . ___ .____ . ___ o. 135: Fiuspongs mfg- gell. N. E. P. __ . ___ ..________ ______ ._93 · 	 33:
A. P., BjclTnum, från Hi Um'ps mfg ___________ . ___ __ 

K ollekt pil A"\'all gen. H. ._____ .__. . ______ .________ . 18: 08 


22. 	 [o: 40 94· K. S., R efteled gen. A . B., Jöni,öping ____ . ___ . __ _ 3: 29 
23· 	 S., Ryggcstorp, gen. d:o ____ . __ . ___ . [o:95·E. L., Stockholm ___o. • __ • ____ ..____________ • ___ • __ _ 10:24· 	 Kollekt i Tran" s gcn. J. gen. d:o _______ . __ _______ _ 20:96. 
25· Fr;in några "linncr i H erren lill cn infödd Bibel- 9i· Sparbössemcdel i Vesll'a Ryd gen. A. J . Y. gen. d:o 36: 9i

kvinnas 	llnderhilll __ . __________ . __ ___. __ . ________ :.__ _ so: Yestra Ryds arbetsfören. gen. el:o ______ _______ . __ _98. 	 3°: 
26. Sparbössemedel i Stockholm (diiraffrån B. E. [00 kr.) 534: 49 S. E . gen. d:o _. __ . ___________ . __________ . ___ ._._. __ . __ _99· 5: 
2i· Från RyggCStOl'PS ml'g. gen. C. J. E. ._. ______ . ___ jO: 100. Sparbössemedel från Iugatorpkre tsen, Höreda, gen. 
28. Fr,\n Tramis med omnejd gen. K . B. __ . ______ . ___ 135: 44 IV. H .. ', __ . ____ . _________ . __ __ ______ . __ . ___ . ________ . __ ?t: 36 
29 · Esters missionsask gen. d:o .___ ... _____ . __ • ___. ___ . 8: So [01. M. K., Göteborg ______________ . __ . ____ ._ ... ___ . _______ . 25: 
~o. 8: 102. Gripenbergs mfg gen. G. F . . ____________ . __ __ _______ ._ 20:

Kaemis d'o c\:o ____ _________ . ________ . __ 

3t. Marys <1:0 d:o . __ . ____________ . __ . __ __ 15: [5 J. c., Lindemalen ____ '_' ______ . _______ . __________ . ___ __ 201°3·J- 5 d:o d:o . ____________ . __ . ______ _32 . 	 2" 45 Systrarna R., Stockholm ____________ .. ________ . __ . ___ .[04· 	 25:
Fru S. d:o > d:o _____ . ______________ . __ 6: H. A. , Köping ____ . ______________ . ____ ____ .. __ . ____ .. _33· 	 I°S· S:
Till underhåll af Chang.Chi.heng __ . __ __ __ _. ___ __ .34 · 	 15°: 106. . A. F . T., Stoc"holm __ ._ ..... _.. ____ . ___ ._ ... _____ ... _. 36: 45P. A. , Rörstorp, Finspong __________ __ __ ._ .. ___ . ____35· 	 13: 87 IOi · Toftervd5 mf" "en. A. S., Gimmarp, Skillingarvd [00: 

o. - . __36. Gen . L. J , Asphyttan, D aglösen . ____ . ___ .-- • 4°: 108. K. S: Sunds~ali __ ... _.. _.... _..... __________ ._. ____ ~__ 12: 
P. H. gcn. N . O., Husk\'arna _________________ ___ .3i· 	 E. \V., Helsingborg _. __ _. __________ .. ______........ __ _ I j: 60
1°9·E. O. gen. d:o . __ ._._. _________ . ___ .38. 110. Söndagsskolbaroen i Hnbelsbohlet gen. H . 1., Elgarås 3: 06 

39· Sparbössemedel från missioosYiinner, Styrsö, Tångeo I [ I. Sparbösscllledcl frf,n viilJDer i Elgaras geu. el:o __ _ 10: 53 
gen. P. 	P. _________ . __________ . ___ . ___ . __ ____ o. __ o.. i 8: [ 12. A. D., JönkCiping . ____ . __ _._ ... _______.... _... _... __ . 10: 

D :o från D onsö gen. O. B. __ ______ . ___________ ___ . So: 113· En skördefes t i Röraps skolhus, Vest ra Sk,',rstad i 8: iS 
. o • • • • _o.. -o. ____ __A. J. , Alings,\s _____ ___ _______ ______ o 25: 114 · N. A. R., Sorsele .. _. ___ ___ ._. _____ ....... __ ......... __ 9:


Gåfn\ af H. L. ___________ . ______ . ______ ___ ____ . ___ ._. 36: I 15 . Gen. O. T., LHnd: goss. R . o. J. Ett öres spar· 
, Pappas,. )I."nllllns & barne05 ' sparbössa gen. A. penningar i Jesu namn . . __'.; ____________ . ___ _____ _ I I: 25 

___ __ oB., Jonkoplng __ - . . __ - _____ _ __ o - ______ - __ --- I" 74 1[6. Val,sala söndagssl<ala gen. E. U., Uppsala._ .... __ . 25: iS
Onämnd, Jönköping, gen . d:o ___________________ . __ 5: 11 8. FrAn EL Gustafssonsfonden till )1. Harm, Hnller· 
E. J gen. d:o . __ .. . __________ . __ ---- - -- -------------- 10: jO h ,tll gen. K. ?vI. A. _o.. __ .. ____ .. ______ __ ._. ___ • 60 : 
Böne arbetsfören. gell. H . H. ____ . ___ .____ ______ __ _47. 	 3: 119· Resemedel till A. Forsbe rg från Genua till Shanghai 59[; 9 1
H. H ., 	 Bönc, D alnm ________________ ... ____ .. ________ .48 . 	 4: 120. KHmla KristI. llngdom sfören . gen. H. L. "o.. • 25:__ • __ 

Sparbössemedel fdn Vcrnmno gCll. C. U. _____ . __49· 	 44' i [ [2 L P. A. B., Halltorp:
D:o 	 m. m. gen. G. R., L ångholmcn ____ __5°· 15: " aj E I.'cnå's sy fören . la. 97: 2 I; ~parlJ (j:; sa fran 

Af d:o fr 'lu Lindeskretsen gCll. A. A. __ _______ . __ 58: 80SI. 	 A-y J. h. 2: S[.: d:o fr. A. 1:'. kr. [2: Ii : 
Fiisby mfg gen. G. \V. N ..____ ___ . _____ _____. ___ __:1 2. 25: d:o fr hn E-v E. kr. 2: 67 o. fdn Ekenäs ~ön-

53· dagsskola kr. - 3: 94 - ._ .. __ ... -__ ._._._ ... ______ . 1[8: 50Söndagsskolbarnen i Flisby gen. 0:0 . _________ .... 8: 

Sparbössemcdel från H Clt\'a gen . H . B ..... __ . ___ __ 25 : 80
54· 12.2. uJ Fnill J.kll/orp: Spnrböss<l fr. K. O. kr. 3: 20: 

SS· Från Tnngfrllföreniogen i Vernamo gen. C. U .. __ 3°0: d :o fr. Th. !<r. 3: 2[; gåf\'o r af enskilda 24 kr.
T . L., Hör . __ . __ . ______________ ._ .. ___ _. . _.. _. ______ . 10:56. InsarnL \'id syfören:r kr. 13: 79; fyllnad o: [0 _ 

Si· Kiill striims missionsask gen . K. R., Tran:ls __o. __ f 23. Gossarna L, pa \Vik Spar],"ssa _,,_ . ___ . _________ _.• 

Fylluad 	gen. d:o . ______________________ . ________ . __ __ _58. 124. P . P ., T ostorp gen. ); . 1:'. P. , )IulJl,a Ljungby .+: 
59· 22: J 25. L. P. L., d:o d:o ___ ....... __ . ____ . ___ . ". 75 
60. .~~~ ~~j~n~E~~~~SS~~). - ~ ~-.- ._.~~~ ~~._....-.-_~-.~~,.__.~ ~~.'.~ ~ :: ~ 25.: S. L. , d:o d:o ___________ . __ . ____ ._.[ 26. 	 2: 
61. Ryds mfg, gen. A. L., Kilanda ___ ______ .. ____ ___ _. __ 6 0: 12 7. N . M. r, Gånarp, gen. d :o ___ .. _______ . __ . _______ ._ .. 
62 . Kollekt 111. m. geo. P. E. E., );yhcm . __ .. _. ____ . S: 128. C. L. , R\'et gen. ll:o ... __ .... _________ . _______. _____ o I: 

63 · Hakebo mfg , parbössa gell. G. S. ._ .. __ .... _____ _ 3°: 129. P. P., Li'l la Lllnd gell. d:o . __ __ "" __ ._ .. ___ . ____ __ . I:
J. S ., K arl skrona -. _____ ___. ___ ____ . __ ___. .. ____.. - -" [o:64· 	 N. P. P., Pibtorp <1:0 . _____...... _.. __ •______ ". 2 S13°· 

(, S· 'Lioder,\s SÖllra mfg gen . A. A. C. _o. . ___ ,, __ . __ _ 25: 13[, IllgeIstorps arhetsförening ____________ . ___ ___ ____________ Ii : 
66. Sparbössemedel O. R.; L. \\-.; N. D. ; 1\. J. &. 	 Chinaviin ___ _ .. . __ o.. . __ ____ _ __ _ o _________ o.. ____ • _____ __132 . 	 5:

A. A.; )1. E.; J. B.: K. B. ; H. &. E. G. )1. 133· Ale vads h 'ams spa rbössa . ____ . __ . ____ . _____________ . __ 8: 
L.; 1\. & E. R. , Götcborg, gell . A. R. [04: 3[ H. E-m gen. E. S., Jönköping __ __ __ _. __.. ______ __134· 	 2 S: 

6 i. 17råo cn "yfören. i I-Iael{\'ad gen. A. 1\.._"''' ___ 25: 135· S. I{- s sparbössa gen . d:o ______________ ________ __ _ 8: 61E. Å. _o. _ • __ • _______ • __ • _____ • _____ • _____ • __ • ____________ •68. L A-s d:o d:o __ _. ________ . ___ ____ . __ __ 
69· 'Vänne r i Udersllker gen. J A., H,tllallll . __ . _____ _ 39: ~ 6 Familjen E~n\an., d:o gen. d:o __________. __ 

5: 136. 	 4: 27 
137· 3°: 

iO. J. A. \V. , Hille\'ik ___________ . . ___ __ 3: [3 8. O. E-s sparbössa gen. d :o . ____ . _______. __ . ___ ___ o 3: i 3___ .. ------------
;'"I. Till ln·inl.1liga arbelal'e gen. L. ~L, Tenhlll L ___ . _. 2j: Insam ladt "id möten ge n. F. F., I\<lcka ___________ _ 2 0: 42139·F . P' Björklinge ____ ... _. ___. __ ._ .. ________ .._____ . ___ .72 . I 	 3: B-s sparbö3sa gen. cl :o ___ __ ______ _14°· 	 3:

A. A., Stockholm . __.. __ .... -. ___ . '.7-- - __ o. ____ .. ______i 3· 5: 141. Af F. &: E . samlade ,parbössemedel gen. d:o ____ _ 6: 
74· J. M., Frösäng gcn. M. E. B., Odeshög ____ . __ ... 

_ 

10: 14 2 . Björnö ]ungfrufu rening gell. i\I. H. ___ .. _______ _____ _ 
iS · H. J , gen. d:o __ •.•. __ ,~---.--.-------- __ ------ -- ----.- [ O: 

SIlmma kr. 6,953: 26
76. 	 I: 73 
, ,. r ~:' l~~;;ö~:~Og-~...~~~~~~~ ~::::===:==: ~~-...-.-_~ -_..-~~~~::: 20: 
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Kristi församling, dess faror 
och besk~, dd.:~ 

Ett uppmärksamt studium af Judas' bref sprider 
mycket och i denna tid välbehöRigt lj us öfver Kristi 
k y rkas omg ifning, hennes fiender, hjälpmedel och 
bestämmelse. 

r. J-I;:Jtllct'll är den sarlllCl kyrkan) Svaret på 
denna fråga finna vi i v, I. ), D c kallade (af den 
Helige ~-\..nde) , diskade z' Gud Fader oeh åt I esus 
ICnstus bevarade» . Det första kännetecknet' inne
bär hennes himmelska ursprun g ; det andra hennes 
himmelska släktskap och det tredj e hennes himmel
ska bestämmelse. 

2. H u ru bhr m a ll (I l mal/cm z' tieJl 1la I.')'rlca ? 
I-Ivar och en, af hvad folk, tid eller tungomål han 
än må vara, som blir delaktig i den gemensamma 
frälsningen, vinner inträde däruti , d. v . s. den, som 
ingår genom den af Gud bestämd a och för alla 
gemensamma dörren, hvilken inga ceremonier eller 
trosbekännelser, ej heller något prästerskap kan till
spärra: J e!)us Kristus, lifvets väg; mottager och för
litar sig på honom, öfverlämnar sig å t och följ er 
honom. Detta är, har varit och skall förblifva fräls
ningens väg. »Det är icke något annat namn un
der himmelen, bland människor gifvet, i hvilket vi 
skola blifva frälsta. » 

Inträdet sker g"C1l0m !roll .. ), den tro, som en gång 
för alla blifvit öfverlämnad åt de heliga» (v. 3). 
Tron är den enda förmåga hos människan, som 
Gud vädjar till i fråga om gudomliga och andliga 
ting, emedan den är den enda, som icke medför 
någon berömmelse åt dess ägare, när den brukas. 
J u mera tro på Kristus, dess större berömmelse och 
ära gifves åt honom, och dess mindre uppmärksam
het fästes vid en själf. Därför måste vi börja i tro, 
vandra i tro, mottaga den H e lige Ande och all vä l
signelse från Gud ständigt och endast genom tro. 
S å hafva alla, som äro medlemmar i Kristi sanna 
kyrka, blifvit det genom tron på Frälsaren, Herren 
Jesus Kristus. 

,3' D en »gem ensam ma fn'ilsmllg'ot » !tar alltzd 
z,'an l u tsatt jör en allmän J am, som är tvåfaldig: 
I) att förvända Guds nåd till lösaktighet och 2) att 
förneka den ende härskaren och H erren, Jesus 
Kristus, v . 4 (eng. öfvers.). Så hafva de ogudaktiga 
gjort i alla tider. Det moderna uttrycket för den 
förstnämnda af dessa båda sidor lyder så : Gud är 
alltför god för att straffa synden; det finnes icke 
några tillkommande straff för densamma, Guds all
männa egenskap af fader utestänger en sådan gam
malmodig åsikt som denna ; alla skola till slut på 
ett eller annat sätt komma in i Guds rike. Därför 
tager själfsvåldet mer och mer öfverhand, och i 
stället för, att Guds nåd skulle frigöra oss från 
synden, bIll- man alltmera sorg lös med a fseende p å 
densamma. Den andra sidan återgifves vanligen så, 

'" Föredrag, MIlct uncler böneveekan , af George Soltau. 

att man icke är förbunden att lvda Kristus. En 
Frälsare kan han få va ra, som är' behöRig, ja, nöd
v äncli g', när man skall dö, och som i det sista ögon
blicket skall föra själen in g enom himmelens port 
(se Job I I : 2 0) . Men man kan ej Lida elen tanken, 
att han skulle styra och härska öfver ens lif eller 
hafva rätt att leda och reglera detsamma. K yrkans 
fara i vår tid är af denna dubbla a rt, men den är 
hvarken ny eller under nyare tider framkommen. 

4, Aposteln anför fyra exempel på ett sådant 
sakernas tillstånd redan under forna tider äh'ensom 
de domar. som då fö ljde. 

al Ett 7l atiouc!lt sådant ä r E g y pten, som för
aktade Guds nå cl , förföljde Isr ael och fick sin dom 
i Röda hafvet (\'. 5). G uds nåd hade uppenbar ats 
för alla, . i det att frälsningen från mordängeln var 
gemensam för a lla, som i tro lydde Gud s befallning, 
slaktade påskal amm et och stänkte blodet på dörr
posterna, Många, som icke hörde till Israel, g jorde 
så och blefvo delaktiga i fräl sning en . 

b E l! jörltt's!onsld sådant är det, som säges 
om änglarna, som icke behöllo sitt furstadöme (v. 6). 
F å något för oss ok ändt sätt nade dessa heliga 
blifvit oheliga, nekat erkänna Kristi , Guds S ons, 
öfverhöghet samt trampat under fötterna nåden hos 
den Gud, som insatt dem i deras ursprungliga fursta
dömen. Dessa äro förvarade till domen. 

c) Ett lokal! sådant är Sodom och Gomorra 
och städerna där omkring, hvilka syndade »på lika 
sät t» . Sålunda bekräftas syndens likhet, och dessa 
hafva lidit den eviga eldens straff. N åden hade 
blifvit uppenbar för dem genom Abrahams lif och 
undervisning och genom Melkisedeks samt äfven , 
ehuru i ringare grad, genom Lots, M en alltsammans 
hade förvändts till lösaktighet, och därför kom 
den plötsliga och förkrossande vredesutgjutelsen 
(v. ,I. 

d) E tt hela 7!ärlden omfattan de är syndafloden 
i Noas dagar, på hvilken syftas i v, 14 och 15, där 
Enoks predikan omtalas i sammanhang med domens 
verkställande på de ogudaktiga. Här hafva vi fyra 
fakta ur den aUra äldsta historien, hvilka alla om
talas i de första nitton kapitlen af första :0.Iosebok. 
Skulle vi tro vissa moderna utläggares påståenden, 
måste vi förkasta dem såsom varande endast sagor, 
och de kunde då icke blifva församlingen till någon 
hjälp i hennes nuvarande ställning. 

5· D et f örsta drlmndmdd i den /.:n s!lla tzdc
räkm'ngcll , 'I v. 8 säger brefvets författare: »F å 
samma sätt. göra nu äfven dessa », därvid hänsyf
tande på ogudaktiga människor i hans eo'en tid, 
nämligen på de personer, som »hafva insmt;'git sig » 
(v. 4). Han igenkänner samma anledningar till fara 
och anfall och beskrifver dem vidare i de starkaste 
uttryck, som i detta sammanhang användas i bibeln. 

Sådana människor återfinnas i stor mvckenhet 
bland dem , som kalla sig kristna, och de"m måste 
man uppdaga och tillbakavisa. Aposteln framställer 
först tre typiska personligheter, som under hans tid 
hade sina motbilder, nämligan Kain, Balaam och 
Kora. 

a) »ltat'71s z,'Clg'.» Kain valde sin eaen väa 
för att nalkas Gud i stället för den, som Gud be': 
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stämt. Kains väg var en gHva, frambragt genom 
jordens odling: resultatet af hans egna ansträng'
ningar under kampen mot· elen förbannelse, som 
blifvit uttalad öfver marken för människans synd. 
Den var ett oblodigt offer, hvarvid allt, som talade 
om synden eller om offer för synd eller om be
hofvet af att lyda Gud, var omsorgsfullt uteslutet. 
Om vi taga ordet odling i bemärkelsen själsodling,
I:' u Itu 1', så hafva vi genast innebörden af uttrycket 
»Kains väg». Det är rationalismen i motsats till 
uppenbarelsen, kulturen i motsats till försoningen, 
människans bästa. bemödanden i motsats till den af 
Gud bestämda vägen genom Kristi offer. 

b) »13([laa1/l.') 7/tl[!ilrdse» var att begagna sig 
af gudomlig uppenbarelse och den frihet, han fått , 
att nalkas Gud till ett medel att förvärfva pen
ningar. H vad slags religion som helst var bra, 
endast den gaf inkomst. Detta var i sanning lös
aktighet. Lönar det sig) är den första fråga , som 
göres angäende religionen. I annat fall måste den 
genast förkastas såsom icke passancle för den när
varande tiden. 

c) »1(oras uppror» var den stora synd, som 
bestod i att förneka nödvändigheten af iVIoses med
lareskap och Arons, öfversteprästens, försoningsverk. 
Kora sade och lärde, att hela folket var heligt, och 
att alla hade rätt att gå in i tabernaklet, på hvilken 
väg de själfva ansågo lämplig. Han uppmanade 
de båda män, som Gud hade förordnat, att träda 
tillbaka såsom alls icke nödvändiga. Sådana drag 
igenkände nu Judas hos människorna i det första 
århundradet, och han beskrifver dem, som befunno 
sig i detta förskräckliga affallets tillstånd, under 
fem bilder, v. 12, 13. 

l. Herdar (eng. öfvers.), som o/örsynt förpläga 
sig' sji'ilfva. Icke besinnande sitt ansvar an vända 
de sin förbindelse med Guds folk till ett medel för 
egen vinning och personliga intressen. 

2. Skyar ulan vatten. De lofva men hålla 
icke. Där råder torka och törst, men de hafva 
intet lefvande vatten att möta behofvet med; de 
bedraga och äro själfva bedragna. 

3. TJ'/id, naima som om IIÖslc1t, qjruktbara. 
:Missräkningar äro de enda frukterna af ett sådant 
lif och sådan lära: ingen frukt åt Gud, ingen frukt 
till medmänniskors välsignelse; alla förhoppningar 
svikna, tomma alla dessa rika löften om mänsklig
hetens pånyttfödelse, massornas höjande och af
skaffandet af alla missbruk. 

4. Vtlda Iw/svågor: en fruktansvärd, otyglad, 
förstörande makt, som bortsopar allt i sin väg, 
obarmhärtig, kall, mörk och dödsbringande. 

5. Irrsl;i'inzor: falska Ij us, som ' förirrat sig 
själhra, afvikit från sina rätta banor och därför äro 
ur stånd att leda andra på den rätta vägen. Och 
hvad väntar dem? Det Si/arla mörkret tdl ez·tg' hd.! 

6. Det tiug'01zde årlnmdradet. "Men I, mina 
älskade, kommen ihåg de ord, som förut blifvit 
sagda af vår Herre Jesu Kristi apostlar ; ty de sade 
eder: I dcn yttersta tzdC1Z skola bespottare uppstå, 
som vandra efter sina egna ogudaktiga lustar». 
Här omtalas vår egen tid såsom liknande Judas' 
och Elloks dagar och äfven en ännu aflägsnare tid. 

Kristi kyrkas faror i våra dagar äro alltså desamma 
som i hvarje annan tid; men tror man detta? j\lånne 
Kristi kyrka midt under den märkvärdiga materiella 
utvecklingen på alla områden under vetenskapernas 
framsteg, de nya uppfinningarna, det växande affärs
lifvet, framåtgåendet på otaliga häll - manne hon 
inser, att under allt detta faror dölja sig i form af 
falska läror beträffande Guds nåd, frälsningens väg 
och Kristi herradöme? i\Iånne de typiska karak
tererna - Kain, Bileam, Kora - gå ig'en bland 
oss? Många predikningar, böcker och athandlingar 
öfver dessa ämnen gifva ett endast alltför tydligt 
svar på den frågan. Bildning, rikedom, samhälls
ställning, inflytande, sådant prisas på alla håll, me
dan falska läror om vår Herre Jesu Kristi person , 
uppståndelse, försoning och verk spridas öfverallt 
omkring oss, och från många håll hälsas de såsom 
just passande för vä.rt århundrade. :Må då kyrkan 
gifva akt på de lärdomar, som till slut gifvas i 
V. 20. 

/. Uppmaningm'. a) »Uppbyggen eder själfva 
P~l eder allraheligaste tro» · - det är den tro, som 
en gång för alla blifvit öfverlämnacl åt de heliga. 
Den kallas här den »allraheligaste». Gud värderar 
tron på honom, hans uppenbarelse, hans Son, hans 
ord såsom någonting' dyrbart och himmelskt. Tron 
måste gå tvärt emot tviflets, misströstans och för
nekelsens ström. Tron måste göra Gud ansvarig 
för tillförlitligheten och riktigheten af hans · eget 
ord och bruka det som sitt byggnadsmaterial. På 
den stora dagen skall då byg'gnadsverket visa sig 
kunna uthärda hans helighets eld och blifva till lof, 
pris och ära. 

b) »Bedjande i den Helig'e Ande.» "Cppfyllda 
och ledda af Anden måste vi låta all vår åstundan 
först upptändas af honom och sedan uttalas i bön 
under hans ledning, så att svaren må komma ned 
i regn af välsignelser; på så sätt skall vårt lif blifva 
ett öfverjordiskt lif i fröjd, i kraft och gemenskap 
med Gud, i beroende af honom och med helighet i 
sinnet. 

ej »Behållen eder i Guds kärlek.» Den skall 
beständigt vara själens omgifning. Gå aldrig ut 
ur den, och tänk icke, att Guds kärlek icke når 
dig, emedan förhållandena äro svåra och pröfvande. 
»För dem, som älska Gud, samverkar allt till det 
bästa.' Atmosfären, som själen inandas, måste vara 
Guds kärlek, sådan den blifvit uppenbarad i Kristus 
Jesus. 

d) »Vänten vår Herre Jesu Kristi barmhärtig
het till evigt lif.» Detta är Judas' uttryck för kyr
kans hopp, Herren Jesu återkomst till sitt folk, 
Låtom oss då midt under affallets och fientlio'
hetens mörker och synd se upp till och hän m~t 
denna fulländning af Kristi barmhärtighet. Dess 
utsäde såddes på Golgata, dess frukt skall skördas 
\rid Kristi andra tillkommelse. 

S. I(yrkans arbete Iwdcr tidcn. Det är af 
tre slag. . 

a) »Tillrättavisen somliga, dem som tvifla. ;> 
Detta torde syfta på arbetet för dem ibland oss , 
hvilkas tro tagit mer eller mindre skada genom den 
redan skildrade omgifningen, hvilka behöfva, att 
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man ställer för deras ögon sådana af välsignelse 
uppfyllda och strålande lif, som blifva en följd at 
lydnad för v. 20, 2 I. 

b) »Frälsen somliga, ryckande dem ur elden.» 
Detta må syfta på arbetet bland de stora massorna 
af folket, som måste ryckas ur ondskans, vidskepel
sens, okunnighetens och domens eld. Huru föga 
har likväl ännu gjorts af församlingen i detta af
seende! Om icke en mäktig våg af Guds Andes 
kraft och kärlek ännu en gång går öfver detta 
land, är det fara värdt, att det skall bli mycket 
svart att få de förstärkningar af både personer och 
penningar, som så ytterst väl behöfvas öfverallt. 
0, att där vore mera bön i den Helige Ande för 
denna sak hvarje dag! 

c) »Förbarmen eder öfver somliga med fruktan, 
hatande till och med den af köttet besmittade lif
klädnaden.» 'lisar ej detta på en fara äfven i Her
rens tjänst, nämligen att det i arbetet för människors 
räddning behöfves stor vaksamhet, på det att ej 
själfva arbetets natur skall börja att omedvetet be
smitta arbetarne och de blifva, om än aldrig sa 
litet, besmittade och orenade af »köttet»? Här är 
ånyo behof af bön i den Helige Ande och af förblif
vande i Guds kärlek, ty han afskyr och hatar synden. 

g. Afilutm1lg·cH. »Men honom, som förmår 
bevara eder fran fall och ställa eder ostraffliga in
för sin härlighet med fröjd.» Detta är salighetens 
höjdpunkt för dem, som blifvit åt Jesus Kristus 
bevarade och behållit sig i Guds kärlek, fria från 
tidens affall, från köttets besmittelse och det in
flytande, som kommer från de ogudaktiga, som 
»insmugit sig~. Att stå helig och ostrafflig för 
evigt inför Faderns ansikte!:r",Iå hvar och en genom 
hans allmakt blifva bevarad för detta mål! 

Redo. 
Fran engelskan. 

H vad som helst han förelagt mig, 

är jag redo föra ut 

i mitt kall af hvardagsplikter, 

honom trogen hvar minut? 

Blir det minsta verk ett vittne 

om hans nåd och pris till slut) 


Är jag redo, då han ber mig 

i det lilla trogen stå, 

i ett hörn utaf hans vingård, 

dit ej ärans kransar nå? 

Tjäna för hans pris allena, 

som all ära sist skall få? 


Hvad som helst han förelagt mig, 

när han ställt mig fjärran från 

alla kära vänner, ställt mig 

ibland fiendens spe och hån? 

Djärfs jag stanna blott för Jesus, 

tjäna människones Son? 


Är jag redo öfverlämna 
all min vilja, att han må 
verka i mig, lefva i mig 
just sitt lif och ära få, 
tills de andra rundt omkring mig 
se hans kraft i mig också? 

H vad som helst han förelagt mig, 
allt mitt lif för honom ge, 
att de gåfvor, han mig gifvit, 
världen i hans tjänst må se, 
på hvad sätt han själf behagar, 
aldrig om »min vilja~ be) 

J esus, Jesus, gör mig redo, 
från min egen vilja fri; 
segra, underkufva allting, 
som ej är af dig däri. 
"Hvad som helst», min lefnads lösen 
vare, att du känd må bli. 

G. Bergström. 

j-limmelsk kraft. 
l Kon. 19: 1-8. 

Jane a.f S m"ieocrg. 

Elia, som nyss förut, stark och frimodig, åt
minstone för en kort tid återfört Israel till Gud, 
som, utan att rädas, emotstått 450 Baalsprofeter, 
han flyr nu för en kvinnas hot. Han flyr för att 
rädda sitt lif och beder på samma gång, att Herren 
skall taga det. Hvilka underliga motsatser! Men 
se vi ej just i denna berättelse, att »Elias var en 
människa af samma natur som vi »? Äfven för oss 
är vägen fran segern på Karmel till modlösheten 
i öknen ofta ej lång. Vårt hjärta är obeständigt, 
än känna vi det ena, än det andra, ena dagen längta 
vi ut att strida Herrens strider, och den andra äro 
vi färdiga att alldeles lägga ned vapnen. H vilken 
tröst då att få lämna åsido sitt oroliga hjärtas känslor 
och hvila vid att »Gud är större än vårt hjärta och 
vet allt». 

Elia hade ännu ett stort arbete framför sig: 
tiden att önska .sig döden var ej inne, men hans 
kraft var ute. Afven framför oss ligger ett stort 
arbete, ja, till en och annan kan det ju bokstafligen 
sägas: »du har en lång resa att göra», en resa för 
lång för trötta fötter, ett arbete för stort för svaga 
händer. Vår lifsuppgift är att vinna själar för Jesus 
Kristus, det må nu vara i hemlandet eller i hedna
världen. Är själarnes nöd här hemma stor, huru 
mycket större är den dock där ute. Visst gå korsets 
stridsmän ännu ut att uppsöka och frälsa, men, ehuru 
deras antal nu är långt större än förr, är det dock 
alldeles för ringa. Det beräknas, att omkring I j 460 
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protestantiska missionärer nu äro ute på missions
fältet, och att dessa genom sitt arbete kunnat nå 
omkring 41/2 millioner själar. Under det vi tacka 
Herren för hvad som blifvit gjordt, få vi ej glömma det 
myckna, som ännu är ogjordt. Det ,finnes ett tusen 
/Ilzthoner Izedm'ngar oclz lIlulwmmedal1 cr, som ännu 
~i Izör! C7/a71gchu1ll, oclz årlig'en g'å 30 mzlli(J1/cr af 
;iessa 2Jt z' eviglzeten. Låt den tanken finna ett 
rum i ditt hjärta, tills den tvingar dig ned inför Gud 
i bön, låt den som en stormklocka väcka dig ur 
din likgiltighet, och »salig är du, om du vaknar»! 

En öfverblick af stridsfältet kan väl komma 
dem, som stå i striden, att bäfva, ty huru stark är 
icke fienden, huru öfverväldigande svårigheterna! 
Tränger sig ej på oss en känsla af vanmakt och 
svaghet, och gifver ej den känslan sig utlopp 
i ett rop ur djupet af våra hjärtan: »Herre, vi äro 
så svaga, och verket är så stort, - stärk oss, gif 
oss I;:ro)"t, kraft!» Svaret kommer till oss som till 
Elia: »Staft ttpp oelt lit. » Gud har himmelsk kraft 
att gifva, himmelsk föda, ty det behöfves himmelsk 
föda för himmelskt arbete, andlig föda för andligt 
arbete. 

I. Hvllkcn är denna föda ? Då Elia uppvak
nade, fann han bredvid sig ett glödbakadt bröd och 
en kanna med vatten. Det leder våra tankar till 
Itollollt) som sade: »Jag är lifvets bröd», och »om 
någon törstar, han komme till mig och dricke », 
»mitt kött är sann mat och mitt blod är sann dryck». 
Vi, som genom tron blifvit frälsta från syndens 
skuld och dom genom Jesu blod, utgjutet för oss, 
vi äro kalJade att lefva af honom själf, att äta hans 
kött och dricka hans blod, d. v. s. blifva delaktiga 
af hans eget lif. Vi kunna alJenast öfvervinna »för 
Lammets blods skulh, ej blott renade i detta blod, 
utan ock stärkta genom att upptaga det i hela vår 
varelse. ~Lifvet är i blodet>, och att dricka Jesu 
blod är att i tron mottaga Jesu lif i vårt lif, därför 
heter det ock i slutet af samma vers, Upp. 12: I I, 

»och de hafva icke älskat sz'tt lif allt intill döden». 
Här menas ej blott det lekamliga lifvet, ehuru äfven 
detta mången gång måste offras i Lammets efter
följd, utan äfven vårt eget syndiga, världsliga och 
själfviska lif. Det försvinner och afdör, i den man 
vi mottaga Jesu lif, )ty vi, som lefva, öfverlämnas 
alltid åt döden för Jesu skull, på det att ock Jesu 
lif ma uppenbaras i vårt dödliga kött». 2 Kor. 
-\-: I r. 

2. Huru skola vz' lita denna föda ? Svaret 
möter oss i 2 Mos. 12: I L Då Israels barn, skyd
dade af Lammets blod, samlades för att hafva sin 
näring af Lammet själft, säger Herren: »Så skolen 
I äta det: I skolen vara omgjordade kring edra 
länder, hafva skor på edra fötter och stafvar i edra 
händer, och I skolen äta det, sasom hastaden I till 
vägs. » I ett tjänande, ödmjukt sinne, i Guds kraft, 
stödjande oss på nagot annat än oss sj älfv a, på 
lefvande Gud, som ett vandrande folk, lösgjordt från 
världen, med vårt medborgareskap i himmelen, skola 
vi hasta framåt. 

3· Z-hem !tar beredt födan.? Gud själf. Han 
har många sätt att föda sina barn på. Elia hade 
vid andra tillfällen fått sin föda genom korpar och 

af en fattig änka, denna gång var födan beredd af 
en Herrens äng'el. »Kan väl Gud duka ett bord 
i öknen?» Så frågade fordom det otrogna Israel, 
och så fråga mången gång våra otrogna hjärtan, 
då Herren för oss ut i någon öken, det må vara 
ensamheten och det andliga mörkret i ett hedna
Iand eller ogynnsamma och pröfvande förhållanden 
här hemma. »Kan Gud duka ett bord i öknen, 
kan han fylla alla mina behof? » - J a, oroliga själ, 
Izan kan. Han bereder för dig ett bord inför dina 
fiender. Han gifver vatten i öknen, strömmar i öde
marken, till att läska sitt folk, sin utvalde. 

I Joh. 2 I :sta kap. berättas om, huru j esus .y d?f 
bereder en måltid åt sina lärjungar. Trötta, utmat
tade hade de arbetat hela natten och fått intet. 
:i\{ästaren står på stranden, och hans första omsorg 
gäller lärjungarna: »Barn, icke hafven I väl n[tgot 
att äta ?» Efter den, genom hans maktord, stora 
fångsten kallar han dem att samlas kring en måltid, 
da han säger: »Kommen hit och äten». Sedan, då 
de blifvit mättade och stärkta, talar han med dem 
och särskildt med Petrus om fåren, som de skulle 
varda, om lidandesvägen, som de skulle gå. Herren 
vill själf mätta och stärka dem, hvilka han vill 
sända ut bland de hungrande folkskarorna. Därföre, 
vill du blifva stark i striden, uthållig i bönen, seg
rare i frestelsen, - stalt ltpP oelt lit.' 

»Stär/d af den malcm> skall du dag' för dag 
kunna vandra och icke varda trött, tills du kommer 
till det Guds berg, där hans barn icke mera skola 
hungra och törsta, icke heller solen eller någon hetta 
skall falla på dem, ty Lammet, som är midt för 
tronen, skall vårda dem och leda dem till lefvande 
vattenkällor. »Stärkt af den lIlaien» skall du gå 
ifrån kraft till kraft, tills du träder fram inför Gud 
på Sion. 

De särskilde apostlarf\es 

missiof\sarbete.~' 

Af I-fenl)' Ussing. 

»Deras ljud har utgått äfver hela jorden, och deras 
ord till världens ändar. » (Rom. 10: I8.) Om Paulus 
veta vi af hans egna skrifter och Lukas' berättelse 
oaktadt vi ju blott genom pastoralbrefven m en mycket 
svag inblick i hans sista stora resa - tillräckligt 
mycket för att erhålla en liflig bild af kyrkans störste mis
sionär. Vi få ett mäktigt intryck af den nödvändighet, 
som dref honom (r Kor. 9: 16), den kärlek, som aldrig 
tröttnade på att vara allt för alla, den offervillighet och 
det mod att lida, med hvilket han i sanning kan be
römma sig af sina skröpligheter, den Andens kraft, lwar
med han gång på gång återupptager kampen såväl emot 
sina egna förstockade landsmän som mot hednavärldens 
vise, den outtröttliga reslusta, som drifver honom skynd
samt från ort till ort för att förkunna Kristi evangelium 

* Ur »E'i.langeh'et.s segertåg g eno11t vå'rlden», c. 'V. K . Glc
rups förlag, Lund. 
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öf,·er allt, dar Kristi namn icke va r kä ndt (Rom. 15 : 20), 
och dock samtidigt den ihardighet, med h ,·ilken han 
stannar kvar aratal på samma plats, om G ud där öppnar 
hon om en dörr (I Kor. 16 : 9), och ständ igt besöker de 
en gang grundlagda församlingarna, samt sist men icke 
minst det trägna - bakom hans utå t riktade verk 
samhet liggande - mä ktiga förbönens arbete, hvarmed 
han i sitt hjärta omfatta r alla sina fö rsa mlingar och , till 
och med fjät trad i bojor. drifver missionen fram emot 
dess s to ra mål. 

Om de and ra apostlarnes missi ons,·erksamhet bar 
nya testamentet föga eller intet a tt meddela oss, . men 
ingen anledning finnes att tvifia därpå, att forntidens 
mflllga legender innehii Ila e n h irna af h istorisk sa nning. 
Föga trolig ;ir visserlige n den up pgiften af E llsebius 
(Kyrkohist. I I I: I ), att apostlarne strax efter K risti him
mel snird skulle hafva sinsemellan fördelat missionsarbctet 
i värld en, sä att hva r och en på rörh:llld fick sitt a rbets
bit sig ti llmätt. Men i det stora hela torde man dock 
Ui antaga, att de ,·erkligen arbeta t på de orter, so m han 
enligt trad itionen llppgifver. Och detta ~ir mer än nog 
fij r att uppfylla oss med beulldran Clf,·er missionens öfver
na turliga utb redningsförm åga. Trots den svind land e stor
heten i denna tanke har den aposto liska missionen reda n 
tydligt fattat sitt mfd i sik te: a lla folk, hela varlden (så 
vid t man el:i kände de nsamma) - alldeles 1'<1 samma 
sätt som dct sedermera upprepas ll\·arje gimg missionens 
ande fmyo vaknar m ed styrka. Ty de tta ligger i missio 
n ens innersta vasen, det komm er från missio nens herre. 
Det ar han, som sander dem ut, och därför pa trafras 
dessa Kristi apos tla rs spår öfverall t i de n då binda 
varlden. 

. akob den alclre, Sebedei so n, led ma rtyrdöden i 
or erusalem redan omkri ng ar 4 2 under Herodes Agrippa 
(_-\pg. 12: 2). Petri gesta lt star tydligt för oss stisom 
den förs ta fö rsamlingens högste ledare (Apg. 1-5: 8; 
r O-I :?; IS), men, seda n ha n bmnat Jerusalem (:\pg. 
! :2: I j), fllma vi ulo tt spridda spår af honom. Han har 
, ·arit i :\ntiokia (Gal. 2: 1 I ), i Mindre .\sien (I Petr. 
I: I) , i Babylon ( I Petri 5: 13) och enligt gammal tra
dition i l~om, där han bekämpade Simon I'dagus, och där 
han samtidigt med Paul us led martyrdöden under Neros 

. förföljelse. 
Johan nes säges hafva stannat i Jerusalem till Jesu 

moders död och har därefter haft sin ,·erksa mhet i l\Iindre 
,\sien (E fesus och omnejd), dar han , den siste af a post
lam e, »i ~anning ba r de t öfversteprästliga hufvudsmycket » 
sasom öfverherde öfver a lla kristna församlingar i dessa 
trakter. 

Andreas lär ha fva farit rundt omkring Svarta hah·et 
och predikat samt, efter en f1erilrig vistelse i Byzans 
(Konstantinopel), besök t Tracien, lVIacedonien och Grek
land, där han led martyrdöden i Patras i _\.kaja. 

Filippus skall hafva ,'erkat i Skytien och Frygien 
och lidit martyrdöden i Hierapo lis i Frygien. 

Bartolorueus uppgifves ha fva arbetat i Inclien, där 
Pantaenus, den förste käncle läraren , ·id kateketskolan i 
:\lexanclria, under en missionsresa omkring år 2 00 ännu 
paträffade det Matteus-evangelium, som Bartolomeus hade 
med fört dit. Han sägs haf,·a hli f\'it k()rs fii ~t i :\lba nopel 
i Armenien. 

Tomas lär mycket tidigt (enligt sägen på Jesu egen 
uttryckliga befallning) hafva verkat för evangeliets predikan 

i det berömda Edessa och sederm era hafva dragit astad 
till Partien, Persien och Indien, h varest ännu elen dag i 
dag är finnes ett gammalt kyrko. amfuncl, som kallas"Tomas 
kristne)) , med urgam la tradi tioner om att han verk a t anda 
till sydsp etse n af Indien och Ifrng t österut, enLigt nägra 
s;igner till och med in i Kina. 

Matteus sUges till at t bö rja med hafva troget arbeta t 
i Judeen på juclarnes olllvUndelse. Därom öfveren sstam
mer ock grunddraget i ha ns evangelium. Secle rmera br 
han hafva, dels förkunnat evangeliet i i\Iaceelonien, dels 
hafva trangt långt söderut till Etiop ien, dar han säges 
hafva frCm de dö da uppväck t drottning Kandaces son , 
och und er hennes efter trädare skall han ha f\"3 liel it mar
ty rdöden i en stad vid namn ); addauer. Säkert iiI", a tt 
d en arevördiga etiopiska kyrkans spflr leda tillbaka till 
elen allra äldsta kristna tiden. 

Jakob, _\lfei SO ll , lar hufnldsakligen hafva predikat i 
Spani en. 

Om Judas Taddeus berättas, a tt han förs t arb eta t i 
Galileen, sedermera _'\.ra bien, Syrien och iHesopo
tami en. 

Simeon Zelotes for i ::>l orclafrika anda bort till Mau
retanien (:'Iarocko), ja, han skall enligt andra \dock mera 
t,·i fvelaktiga) utsagor haf'·a hunnit till de britiska öarna 
och lid it döden därs tades. 

O m d en efter hill1mebfarden utva lde :'Iattias öfver
ensstamma icke de g8m la s~\gnerna inbördes; tro ligas t är 
det måhända, a tt han verkat i i\Iaceclonicn. 

P~l det nya Jerusalems 2"runclvalar skola Lammets 
tolf apostlars namn s tå (Upp. 21: 14 ). De skola ock 
alltid minnas som de store banbrytarne för evangeliet , 
segertåg genom varlden. Och med dem samt e fter dem 
följ er den s tora skaran a f lefvande "ittnen under apostla
tid ehvarfvet; pro fete r, eva ngelister, fiirsamlingshetdar och 
lärare - ja, en hvar enfaldig kris ten, som förde ,·ittnes
bördet med sig öI,·erall t, elit han drog h~Ln för att uppen
bara lukten af Kristi kunska p allesWdes (2 Kor. 2: q) . 

London den 12 febr. 19°2. 

I H erren älskad e broder! 

::Herre1t skall icke öfvergijva sitt folk för sitt stora 
IlalllllS skull.» I Sam. 1 2: 22. 

H oppas mitt brefkort kommit d ig till handa. Förut 
omskrifna notiser frfln olika delar af Kina angående bi 
belspridning o. d. följa här. De äro a f synnerligen glad
jande art och to rde intressera många Kinavänner. 

I. D:r H ykes, tillhörande American Bible Society, 
har nyss återvändt från ett besök i Norra Kina. Han 
skrifver i The }lissionary Review of the World: 

"En missio när, bosatt mer än 100 mil i det inre 
af Kina, har just efter telegrafera t, för omedelbart använ
dande pa hans eget missionsfält, ett antal biblar, hvilket 
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för 8 [11' sedan bibelsallskapet skul le hafva ansett tillräck
ligt att fylla efterfrågan i Kina för fem eller sex år. 

2. Fr~lll 'hunking skrifver en missionär, tillhurande 
Metodist Episcopal Mission: »Omkring tjugo nya stationer 
hafva öppnats af vår mission under de sista fa mfUla
derna; nastan alla omkostnaderna äro sa1JlJ/lallsk;'ulna af 
sMan/t sjti~fz:a . Fullt u t tusen sökare stä under regel
bunden undervisning; dessa visade för sex manader Wga 
eller intet intresse i den kristna läran, K ästan lika 
manga önskade blifva inskrirna. Ett tjugutal kommer att 
mottagas på prof i Chiang Peh den 2 -+ dennes, ehuru 
det endast ä r .) \'eckor, sedan »profvare» mottogos 
cliir. » 

,) . En annan missionar medd elar bl. a.: "Troligen 
kunna nio tiondelar af folket Usa, och nästan alla ~iro 

personer med bi ldn ing. D e t har varit en fenomenal efter
[rägan efter biblar. Jag har slUt f1era biblar under de 
senaste fem veckorna än sammanlagd t uuder 20 [11'. Vi 
kunna ej säga, huru många :iro uppriktiga, men vi veta, 
att de studera bi beln, och haråt gladja vi oss . Dct ar 
ett underbart tillfälle att predika c\'angelium. ~ 

4 . Ur ett annat bref citera \'i: »f'olkel kOll1mer 
hoptals till missionarerna ; och icke endast delta, utan de, 
som sfl komma och i dylikt an tal, aro af hvgre samhälls
ställning och bilclningsgrad ,:, 

.). ElI rcz,isio7l " af kinesiska upplagan aj dm ,Heliga 
Sknft· 

P;i grun d af sär~k il d fa stst;illelse a f kejsaren haller 
en kommitte a f bokligt bildade kinescr (assiste rad e af nagra 
engel .- ktalande Idneser) pa att omarbeta »the Delegates " 
upplagan af bibeln (en i \'icla kretsar spridd upplaga) i 
syfte att göra stil en mera njutba r och klassisk . Kommitteen 
ar stationerad i I'oatingfu, skfid eplatsen Wr en af de för
skrackligaste massakrerna pi missionärerna under 190 I ; 

hvarest ocksEt en hvgticllig minnesgudstjilnst ( »fö rsonings» -) 
nyligen hijlb uncler tills lutning a f ambe ts- och tjansteman 
och med all a tecken af \· i.irclnacl och deltagande fr fm 
mandarinernas sida såva! som frEtn soldaternas och folkets. 
Liken efter martyrerna Llefvo, som bekant, insa tta i grafvar, 
pfl förhand uppfö rda och skankta af mandarinerna. 

Om Poatingfu-upplagan goclkiinnes af de kinesiska 
lärde, kommer den att tillerkännas plats sida vid sida 
mcd buddaistiska och taoistiska skrifter som en helig bok, 
tillhörande en religion, tolererad i Kina. 

6. BibflJt i en l~i71esisk skola, tillhörande regerillgC1t. 
Den infödde läraren i engelsk litteratur i en dylik 

skola (hvars exal;ta läge det ej torde vara lämpligt att 
nämna) har kommit att nämna bibeln om och om igen 
under hänsyftning på engelska böcker. Hans elever hafva 
begärt, att biblar matte gifvas dem, sa att de kunde läsa 
för sig sjalfva, » Direktorn » (hufvudläraren antagligen) gjord e 
intet hinder, och bibeln är nu under stäl\ digt bruk i denna 
skola, ehuru hvarken lärare eller lärj unga r aro kristna. 

Bra roligt att höra från vår egen \'erksamhet. Trälbde 
D:r Karl Fries här om dagen och fick så reda pfl en smula. 

Med nasta vecl;a slutar jag mina engelska lektioner, 
da bröderna tillhörande Helg.-förb. lämna England för Kina. 
Jag skall då söka fa ägna mer tid till bibelstudier och 
komma ut i beröring med folk och ra lala engelska. 

* Denna rcyision utföres af icke kristne män. 

Detta ar mitt behof, det kanner jag. - Bibelk lasserna 
äro nu efter jul ganska rikliga, och jag kan ner mig endas t 
behöfva tid att smälta allt. 

:\1r Broomhall har sista mfll1aden \'arit oförmögel:L 
till arbete och tidtals vistats pfl landet -- hans högra 
öga hålier p [t att mista synförmågan. 

Hälsa alla vanner ! 
Din i Herren tillg.ifne 

Jakob Böllillg. 
:j: 

4 I a Pyrland Road elen 16 febr. 190 2. 

l.\Iildmay, London X. 

Lofvad vare H ernJt, dag frå7l dag.' Han biir z .. åra 
bördor. Glid iiI' vål' !tjälp . Ps. 68 : 20. 

Det ;i r förund erligt att tanka, a tt jag redan ar inne 
i 4:c1 e mfll1 aden af min vistelse ki r, och jag iir ledsen 
att ej förr ha varit i ti llfalle att skrifva till eder. Dagarna 
äro så upptagna af studier och möten, att det verkligen 
:ir mycket få ~ tunder, man har för sig sjalf. :\"aturligtvis 
~ir man OCkS;l ifrig att ffi deltaga i och vara med om så 
mycket som miijligt af hvad som har bjuds en, val \'C

tande, att dylika tillfallen helt sakert aldrig mer kom
ma åter. 

i.\Iit t hjärta ~ir fullt af tack och lo f, n:ir jag ser till 
baka pä den tid , som g:'rtt. Förunderl igt har H erren 
hulpit med hirandet a f sp råket el. rättare sClgdt sprftken , 1\' 

redan efter att ha varit har I 1/~ vecka började jag deltaga 
i de kinesiska lektionerna, lwilka vi alla finn a mycket in
tressanta, om de ocksa krafva mer förberedels e :in någon an 
nan lektion under veckan. ::\aturligtvis blir det ett minimum, 
vi hinna bra af de tta sprak under denna korta tid, men 
grunden blir likväl lagd, och helt siik ert skall det bli oss 
till stor hjä lp llllder fortsatta studier i Kina. 

Framst af allt har satter jag dock de g'ed igna lek tio
ner i bibelkännedom, som ges oss, dels h:ir på hemmet 
af :i\Iiss Sol tau, dels i ett annat Araining-home ». c!ar Mr 
George Soltall samt en Mr La\\'e denna termin gifva 
bibelkurser af speciellt värde. Det synes mig, SOI11 vi i 
allmänhet hade så mycket att lära af engelska l,ristnil 
af det siitt hvarpa de studera sin Liuel, vakna u[\'er att 
det gii ller, - just i var tid, då så många krafter ä ro i 
rörelse för att, om det vore mvjl igt, fVrkasta Guds ord 
s~lsom viirdelöst, - att tr:inga djupare och djupare in i 
detta ord, lära kiinna mer och mer af dess sa nning och 
haft och prUfva dess hållbarhet i vårt dagliga lif och 
under alla omsUindigheter, så att vi veta pi IwelJl och 
på lIVad . vi tro i den onda dagen , " i pröfningens dag», 
"då störtfloden kommer" för at t sopa bort och förstöra . 

0, det gäLler att ha sitt hus byggdt på kli ppan och ej 
på lösan sand ~ 

Som en den allra sWrsta förmän räknar jag de mimga 
tillfällen, vi har ha att vara tillsammans med sa mflllga 
verkligen bepröfvade kristna - jag tanker nu särskildt 
pfl den. grupp af missionarer, vi kommit i beröring 
med, och som har varit med och pröfvat Guds under
bara ledn ing under tider af de mest iharcliga förföljelser 
på. skilda hednafalt. Mänga af dessa kunna i sanning 
betyga, att de blifvi t raddade genom elc! - underverkens 
tid ar fö r visso ej öfver, det n'tr man klart för sig', da 
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man hör dem berätta sina erfarenheter, och med tanke 
på att man kanske själf en gång skall "st~l ansikte mot 
ansikte med samma faror, samma prufnmgar, samma 
fiender kan man likväl ej frukta , besinnande, att samme 
Fader.' som så trofast hulpit dem, är och skall förbhfva 
densa;nme i tider, som komma, för liVar Ocll elt som i 
lYdnad för hans bud drager ut i samma strid. 

J Den ena gruppen efter den andra har dessa månader 
återvändt till Kina -- i 4 eller 5 omgångar. Senast 
förra veckan startade en liten grupp, alla sil. glada 0fver 
att ra vända tillbaka och öfver vissheten, att flera dörrar 
11U stå öppna i Kina än någonsin förut. Jag l~ehöt\'er 
icke säga, att vi längta att få följa dem, när dr tid kom
mer. Sista veckan i denna månad startade tre svenska 
bröder från Helgelseförbundet, h vilka varit i »traiuing " i 
Mr Broomhalls hem sedan förra hösten. J ust i efter
:nidda<Y är ett litet farvälmöte anordnad t för dem vid 
Percv ~treet, där missionär Engvall bedrifv'er en ej obetydlig 
verk~amhet bland svenskar, boende i den delen af London. 
Då och då ha vi varit där och deltagit i deras möten, 
och det har alltid varit stunder af uppfriskning. 

Innan jag slutar, maste jag nämna, att vi svenska 
kandidater här allt sedan jul ha haft regelbundet arbete 
bland skandinaviska sjömän på ;·> Strangers Rest », där 
svenska arbetare länge saknats. Det är en sädan glädje 
för oss att gå dit ner hvar torsdags afton, och om bara 
tiden räckte till, skulle vi vilja ha dessa möten oftare. 
Gud har så förunderligt bekänt sig till dessa små 
möten. 

Ta()' förmodar Maria Harms har skrifvit, sedan hon 
hunnit IZina, - eljest kunde jag nämna litet från henne. 
Vi hade här om dagen ett breflwrt fran henne, skrifvet p~ 
vä()'en från Shanghai. Hon var så lycklig att vara l 

Kina men hade hela resan igenom känt sig besvärad 
af sjösjuka. 

Tack för de nummer af Sinims Land, som sändts 
oss! Det är så roligt att få dem och så kunna följa med 
händelserna där hemma såväl som i Kina. 

Det gladde oss så mycket att höra, att så m~nga af 
våra svenska missipnärer kunna återvända redan l mars. 
Det är väl inte att hoppas, att de taga vägen öfver 
London? 

J\fed hjärtliga hälsningar till öfriga kommitteledamöter 
och missionsvänner. 

Eder i Herren tillgifna 
btez Berzelius. 

Hong-Kong den 30 dec. 1901. 

Frid! 

Ar ledsen, att jag icke har kunnat skrifva mera under 
resan; de fil. dagar, det har varit lugnt och vackert, ha vi 
känt behof af att hämta krafter efter utståndna lidanden; 
värmen har varit mycket tryckande, men är det kallare 
nu. Vi äro en hel vecka försenade; hoppas uppnå Shang
hai på fredag. Flera af missionärerna ha landstigit i dag. 
Hafva företagit utfärder i Hicksha\\'s» till »happy valle}' 
(en kyrkogård omgifven af höga berg) och med »cabel
ear» till »the Peak», som ligger 1,600 fot öfver vatten
ytan; hade därifrån den härligaste utsikt, jag någon
sin sett. 

Kände mig outsägligt lycklig i dag, när jag för första 
gangen satte foten pa kinesisk mark. lVIrs COl1Way steg 
först i land, och så välkomnade hon oss, som kommo ut 
för första gången. Ja, måtte Herren i rikaste mätt välsigna 
mitt ingaende i detta land, till hvilket han själf kallat mig. 

Hjärtligaste hälsningar från i H erren tillgifna 

illaria Har1lls. 

China Inland i'dission Shanghai den 3 jan. 19°.2. 

Käre broder i Herren! 

»Tltille CJes slwll see tlte .ftillg i11 His beauty: tlte)! 
sitall see tlte la1ld tltat is lJe1y far off. » ( >Dina ögon 
skola skåda ell konullg i sin prakt oclt skola se ett land 
med vida gränsa'. ") Es. 33: I 7. 

Denna text var den sista, Herren gaf mig pa det 
gamla och den första pä det nya året. :Mitt hjärta är 
så fullt af tack och lof, att Gud lyckligt och väl fört 
mig till eletta fjärran land att har förkunna om Jesus 
och hans kärlek. :Min önskan och bön ar, att Herren 
fran första stunden ville Välsigna mig har och göra mig 
till välsignelse. 

Kl. 1.2 i dag anlande vi hit, och voro en· hel skara 
missionärer oss till mötes och välkomnade oss, bland dem 
äh'en Emma Andersson. Huru kärt det var att få höra 
sitt gamla kara modersmal talas igen. Efter en kvarts 
timmas resa i »rickshaw » ankommo vi hit till C. 1. M. 
just lagom till middagen, hvilken smakade oss förträffligt. 
En glad öfverraskning väntade mig, när jag kom upp på 
mitt rum. Emma A. var mig där till mötes med en 
hel liten julklappshög, som kära missionsvänner i Sverige 
sändt, och för hvilka jag pä det innerligaste tackar; kan 
inte omtala, huru de fröjdade mitt hjärta. Herren väl
signe och löne tusenfaldigt! 

Kärt var att finna svster Emilia Ulff sä frisk. Her
ren har så underbart starkt henne, och hoppas hon få 
draga mot norr, så snart det blir något varmare. Emma 
A. hoppas redan fil. bryta upp om mandag eller tisdag 
med några syskon fran Norge. Stort att höra, huru Kina 
nu är mera öppet ~in någonsin för evangelium. Må 
Herren utsända många arbetare i sin myckna säd! Hop
pas inom få dagar, så snart jag fått min kinesiska dräkt, 
få begifva mig till Yang-chau och börja på allvar studera 
språket. 

Varmt tack för alla böner under vår resa. Herren 
svarade och bevarade oss för mänga försåt, fienden lagt 
i vår väg. 

En dag under stark storm på Medelhafvet utbröt 
eld ombord, men släcktes elden af vatten vågorna, som 
strömmade in. Vi hafva i sanning fätt erfara, att vår 
Gud är en mäktig Gud. Vi skola hafva tacksägelsemöte 
om en stund och då tacka Herren, att han lyckligt fört 
oss till den önskade hamnen. Som posten går tidigt i 
morgon, blir mitt bref helt kort. 

De varmaste fridshälsningar till bröderna i kommitteen, 
missionssyskonen och missionsvännerna fran eder i Her
rens tjanst lyckliga 

}v[aria Harms. 

* 
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Yang-chau den 6 jan. 1902. 

Guds frid! 

Ebr. 13: 8. 

Sänder denna gfll1g endast några rader för a tt låta 
eder höra, att Herren har välsignat elen tid, som jag 
haft förmånen att vara på denna plats. Vi ~i ro manga 
här, som nu beredas att gå ut i arbete, hY;lr och en pEt 
sitt häll, och redan denna vecka skola de första lämna. 
Fröken H arms har lyckligen anländt till Shanghai, ocb vi 
\· ~i.nta henne hit denna vecka, om Herren Yill. Vara 
svenska syskon, som nyligen utkommit, haf\·a gladt mig 
med bref och hälsningar fdln hemlandet. Har äfven er
hällit underrättelse, att jag har julklappar pa \·äg hit. 
Vill på förhand tacka för allt! Skall skrif\·a ett bref 
mart. Herren \·~ilsigne eder alla! 

Jag vet icke iinnu, nar vi kunna ra draga mot norr. 

I J esus förenade 
Sigrid Bengtsson. 

Svensk-Amerikanska missionsförbundets station i Fan
r.h'eng den 30 dec. 190I. 

Käre broder I 

Frid! 

Jag tror ej, att jag har skrifvit till dig eller någon i 
kom mitten sedan i Hankow, men som jag sändt bref både 
till Erik och Hugo, sa har ni väl i alla fall ratt veta, att 
allt gatt bra för oss med resan, och att Yi bevarats vid 
god hälsa. Resan har ju tagit något Hlngre tid, än vi 
väntade, men ej ovanligt lång, och fasUin det varit kallt 
och blfisigt (nordan) på sistone, så ha \·i ändå kunnat 
balla oss varma och för öfrigt ej lidit nfigon nöd. 

Forts. den 3 l dec. 

J ust som jag skref ofvanstående, blef jag afbruten 
genom Axel Hahnes ankomst. Jag hade Himnat dem efter 
mig i söndags och gick h it i akt och mening att fort
sa tta öfver land till Lao-ho-k'ou för att hyra båtar till 
King-tsYkuan men fick här veta, att batarne på elen först
nämnda och mulåsnorna på den sistnamllda platsen voro 
så oerhördt dyra samt den antagliga tidsutdräkten under 
förhandenvarande omst;indigheter så stor, att det blefve 
ej blott kvickare utan afven billigare att här lämna bå
tame (fastän de måste betalas för hela vägen till Lao
ho-k'ou) och hyra kärror direkt till Uin-ch'eng. Det är 
sämre vag, uslare vardshus och otrefligare folk en del af 
vägen, men fördelame synas vara stora nog att uppväga 
detta. Jag hade just tagit reda på herrskapet 1'l'1ilsum, 
som rest i förvag men än1l1acle göra salIskap med oss 
från Lao-ho-k'ou, och meddelat dem min nya plan samt 
kommit tillbaka hit, då Axel anlände. De hade fätt god 
vind, sli att de utan synnerlig svårighet passerat forsarn e, 
hvilket annars kunnat taga ett par dagar mera. - N u 
är det uppgjordt, att vi skola resa med kärror öfver Nan
yang-fu, Ju-chou och Honan-fu; priset pr kärra är också 
uppgjordt, men som ej tillräckligt många återvändande 
vagnar finnas, så ha män sändts från det värdshus, där 

uppgörelsen skett, att skaffa från annat häll, hvarför vi 
måste vänta 3 ell er 4 dagar till, innan vi kunna lasta 
kärrorna och bege oss af. Vi bli ju en hel kar<\\"an: / 
fullvuxna utlänelingar med 4 barn och ett par tjänare, 
7 kärror med 4 dragare för Il\"arje och l ' eller 2 kör
karlar också till hvar vagn. Jag hoppas all t går bra efter 
beräkning, sa kunna vi vara uppe i mycket god tiel att 

Bild l. 

ordna allt för det kinesiska nyfuet. Ja, nu är ett år åter 
tilländalupet. Dessa bilda ar på gränsen mellan århundra
den ha inneburit mycket för Kina och missionssaken 
här. Måtte de också beteckna, att förra arhundradet afslu
tat det sys telllatiska motstandet mot kristendomen och det 
nya börjat ett villigt öppnande för alla dess välsignelser. 

Härmed sänder jag några fotografier, tagna på · resa 
upp. Ett (bild l) är af den båt, Gustaf Adolf Stålhammar, 
herr \Vitt och jag reste med, dragen uppför strömmen, och 
det nästa (bild 2) en interiör af samma båt, sådant vi hade det 
pil. Juldagen. Ännu ett (bild 3) är våra tre båtar och ett 

Bild 2. 

par andra fastgjorda vid land för motvinds skull , ocksfl på 
juldagen, och det sista (bild 4) nagra män, som arbeta med 
att draga en båt (ej synlig på fotografiet) upp för en 
stark fors. Det är styft arbete, som man kan se. Gnder 
landresa hoppas jag få flera tillfällen att taga fotografier, 
men det blir ju då ej möjligt att framkalla eller kopiera 
förr än efter framkomsten , och när det blir godt om tid. 
Jag tog några vyer på utresan och i Shanghai men 
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ingenting, som jag an~ag vara af a liman t in tresse, hvarför 
jag ej sänd t d em helll. 

De dagar, vi stanna !J;ir, få vi nog brflclt, dels med 
uppköp och anordningar fö r resa n, dels m ed packning 
och lastning samt bonande af brrorna fö r köldens och 
\'indens skull, dels ock med anaggande af besök pa de 
andra tvil mis,ionsstationerna, ty man vill ju garna ha 
,ett ~5. mycket ;:Olll Ill(ij ligt af de vanner, man kUl fa 

Bild 3. 

trafta p§. genomresa så har. D~i rför ar del hfillarnc, 
lllan mr till bref, kri fning elle r sn;ira re natten, och, d ~l \'i 
nu ej få tillfälle a tt s:i nda bref fölTan efl er framk omsten 
till U il1-ch'cng, ;ir det sEL mfinga bref a lt skrif\'a, aLL hva rt 
oc h ett ej hinner bli lflngt. Detta som ursakt fö r mitt 
bref5 korthet. 

K orrifrft n ha \·i ingellling \'iclare hör t, an att Fr emik 
Tjader mött d e uppresande systra rna enligt besl.ä lllmelse 
i Kiog-tsY-klla n. Efter viigen har a llt \'arit lugnt och 
\-:i nnerna har saga sig snarare kunna göra mera an mindre 
i jämWrel'e med tiden .före oroligheterna. ~Iyndigheterna 

;iro ju ockstl mycke t hjalpsamma i denna prO\'ins, h vilket 

Bild 4. 

ii r Iii tt förstfidt, då Tuan-fang, som förra äret var till
förordnad guvernör i Shensi, nu ~ir orclinarie gU\'er
nri r hiir. Han ~ir visst p ä förslag till vice konung i Ku
angtong och Kuangsi nu emellerti l, sa att det blir \'äl 
ombyte igen. 

De, som rest i H onan, säga, att afven där man

darinerna nu ~Lro förel,ommande och hjiilpsmnma" så att 
vi kunna pil riikna en trygg resa. 

Nu fan'fil! Guds \'äbignelse under det snart bii rj ad e 
fl ret! Hal sa bröderna i kOl11mi tten och alla missiuns
.'1·skonen I H oppas liera komma ut till vflren och ej för 
sent. 

Din broderligen tillgifnc 
Carl BloJII . 

King-ts"i-ku:l11; H ona n, (kn I I dec. r 90 I. 

h äre broder ! 

J.V/'td och frid ! 

Ankom hi t 2.5 no\'. och ar nu flier i mina kara ,; 
S:illskap - I-renen \'are pris. I-lar va rit skild frå n min 
k~ira Hilma uch lill e K a rl för hela sex månacle r. :\ter
seendet var sfl nl\'cket dyrbara re. 

l dag resa \'i tillsamrn :ll1s \'ia Si-anfu till T ongchau 
och ::>ha nsi. 

K om hi l ned fran Sin-an och I ongning i H onan 
öh'er ell svf,r \ j g bland bergen. 

V i g~l nu med 11 \'l t mod till a rbe tet i Shansi ocll 
t ro Herren Gud o m a tt gif"a Jesus m3. nga sjalar som byte. 

Hällen i att bedja. 
Förli't t :l tt reseo kildringen : »pn \';ig till SInn i ;) dröjt 

sfl hingc. Skall ,kyncla med fortsättnino·en. 

Din tillgifn e 
C. H. 7}äder. 

På väg till Shansi. 
Af C. H. '(/~id(,.. 

III. 

(Fort> . fr'\l1 jauuarinumret.) 

Tai-yiien den 23 juli 190 r. 

Från mo ttagningspavilj ongen följ de oss vflra vardar 
ut till va ~' narna, ln'iIka strax därpä satte sig i rijrelse, och 
inom nagra minuter hade vi passera t genom södra porten 
samt voro inne i staden. På den öpp na platsen inom 
s0 cl ra stad'porten \'a r det som kropparna af \'å ra älsl,ade 
medarbetare kastad es efter blodbadet förra sommaren, se
dan man först upphangt någras hufnIden i triiburar, som 
placerades öfver IlVar och en af de fyra stadsporta rna. 
Först n;\r liken fil tt förpesta luften under !lera dagar, lat 
landshöfdingen stadens tiggare släpa dem utur staden, där 
d e nedmyllad es i ett tio tal för andamalet grafcIa gropar. 
I sanning H I hafva blifvit silsoll1 \'ä rldens aJskum och 
allas afskräde intill d enna dag ». I K or. 4: I3· 

lO nder eskort af poli s och militär körcle vara vagnar 
genom gatorna eller snarare vagen fram mellan husraderna, 
där bilda sidorna voro fullpa ckade a f åskådare, och där 
af.~kr;ideshögar och vattenpölar ej ökade ,'tImingens behag. 
Slutligen uppnaddes Si-pin-Iwa1t eller »Hotell för gästerna 
fran västern ~ , en ry mlig egendom om f.YTa gärdar med 
må nga rum, h vilken Slten Taotai stii llt i ordning för os!'. 
Han hade bland annat lätit göra ett la ngt middagsbord 
med stolar, allt enligt utländskt möns ter, och hade clärtill 
anskaffat uilanclskt porslin sa mt engagerat kockar, som 
anrättade vår Illa t pa europeiskt sätt etc. I taket i mat
:;alen var en s. k. punka eller skärm upphä ngd ä fver 
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matbordet. Denna drages a f en tjanare ute pil gården 
medelst ett snöre genom väggen. Luften s~itte, harigenom 

rörelse, och el en behagl igaste svalka und erhälles vid 
målticlstimmarna. iVled ett ord - vår yard hade allt 
ordnadt på bästa siitt för oss. 

Låt mig nu beriit ta något om de viktigaste h:indel
sema under \·år 15 dagars långa vistelse i denna stad. 

Jag vill da för st tala om landsizöjdi7lgms middag, 
hvilken H. Ex. gaf för oss pa tredje dagen efter v3, r 
framk omst. Själf var han ej n:irvarande utan hade be
fall t pro\·insska ttmästaren a tt vara vard . Ej heller tog 
han emot oss \·id ankomsten - lwilket han säkerligen 
skulle haf\·a gjort, om han fll1grat fjularets blodsdåd 
utan förebar opasslighet. Att ljuga ar ingen skam i Kina 
utan anses fullkomligt ' på sin plats inom den kinesiska 
ämbetsmaIllla'·:irlden. - Riitternas antal var 1..1. eller lika 
många SOL gHsternas. F ör första gfll1gen i Initt lif bjiids 
jan- på svalbon -- en i sanning utsökt Hickerhct. Dessa 
·importeras från Siams hafskust, dar et t visst slags s\·alol: 
bygga sina bon af smrtfisk. I öfrigt förek om fll1gkokta 
och i olja förvällda dufagg, rullader af skuldpadda, <mati 
(japansk r:ttt), Li-chec, hajfenor etc. etc. - Omedelbart 
efter middagen fördes vi ut på den teg ·lbelagda gården, 
cHir man höll på att a rrangera en del lef\·a llde v;ixter, ty 
sällskapet skulle nu fotogra["cras. I micl ten sllllo provins
skatlmastaren med med. d:r E. H. Edwards vid sin sida 
(lakaremissioniir under många år i denna stad ). På bftda 
sidor om dessa med. el:r i\1\\·ood (af .\mer. Boardmis
~ io nen) och Första Taotaien H. Ex. Hu. ' "idare Shen 
Taotai, vår .,nälle chef för eskorten fran Peking, Wjtnant 
Van, clis triktsmannen i Tai-yClen Huang, missionärerna 
Hoste, Orr-E\\·ing, Taylor, Duncan, c!:r Smith, majoren 
vid ett af Londons gardesregementen Pereira samt under
tecknad. ~ågon yttrade: "Chae shY chung uai ih cbia 
tih ii-chao », 11\"ilket betyder: 111[1 denna taRa vara en 
profetia om Kinas kommande förbrödring med jordens 
öfriga nationer, lwilken sats gaf allmant bifail. Vår bön 
;[1", at t så mfl ske. 

Om den storartade begrafllillg, 11Yilken ägde rum 
härstädes to rsdagen den 18 juli till minne af (jolårets 
hilnsomnade martyrer, blef\·e det alltför lfll1g-t att beskrif\·a 
i detalj, hvarför jag· skyndar att teckna den i korta drag. 
~~imnda dag kl. l a f. m. saml ades vi utanför Prefektens 
iamen, dit vi, klädda i !lvitt, färdad es i bärstolar, burna 
af fyra barare. Här mötte oss omkring e tt rjuglltal af 
de förniimsta ilmbetsmännen, civila och militara, i en sär
skild t uppförd paviljong med tak och väggar af mång
färgade tyger. Sedan te med konfekt intagits, gingo vi 
att bese de måno-a minnesbaneren öf\·er de 34 falln a 
protestantiska missionärerna, hvilka förfärdigats af rödt 
siden, med d e respekti\·a namnen skrifna i guld och 
fastade pa en 12 fot hög trastallning, buren mellan tvänne 
barare. I-lär sa tte sig l1ll det 1:'1nga taget i rörelse, men 
stannade snart utanför landshöfdingens iamen pa den plats, 
där vära vänners blod flutit 

En paviljong, lik den nyss beskrifna, ;::(;::~ plattform 
och talarestoi var äfven här uppförd, lwari nu en kort 
gudstjänst hölls, ledd af lakaremissioniiren d:r Ed\\·ards. 
Vära värdar, mandarinerna, (utom tvänne, som skolkade) 
så väl som en stor manniskomassa \·oro har åhörare. 
D:r Il. laste med hög och tyd lig röst sitt anförande, som 
hade denna början: »Till eder, ambetsmän och invanare 

i staden Tai-yClen », och efter dess slut framsade en a f 
f0r~allJlingens äldste, herr <"': hao, en likaledes skrifven bön, 
och den korta and akts tunden var slut. Ingen sfing sjöngs. 
T{lget, som nog upptog en kilometer i längd, ordnades 
fmyo, och vi tägade så direkt till den nyanlagda kyrkog-arden, 
belägen omkring 5 kilometer utanför listra stadsporten. 
Trenn e kanonskott tillbnnagäfvo , da tåget satte sig i 
rörelse. Fr;imst i processionen bur os pfl långa ,tanger 
åtskilli ft·a skyltar med offi ciella titlar, utskurna i guld, sedan 
kommo gossar, iklädda clI·äkter fr im forna dynastiens tid, 
flaggor i olika färger, h·anne väldiga gongongar, som med 
korta mellanrum hördes dftna genom människoskarans 
sorl, stora röda siclenparaplyer (närmast liknande tron
himlar), tvenne väldiga solr.j~idrar (l1\'ar och en tillracklig 
börda för en ~l tdl. män), ett kapell a f fl öj tblåsare och 
sack pipspelare med jämmerliga läten samt mandarinernas 
krans;lr, som buros en och en P:l en trästilllning· mellan 
h·ä nne barare C hen Taota! har namligen studerat i 
Cambridge, England. och sett europee!·nas bruk af kran
sar). Härefter kom ett kompalfi infanteri om 100 man 
med gcv~ir, excerccracle pä vasterlilndskt maner och före
trackla af trumma sam, tre m~issin"s in strument. Nilst i 
rad en fUljde alla minnesbaneren, fU~egflllgna af förridare 
i uni form, därpä mi8s ionärerna i bärstolar och så de in
födda pasto rerna, aldste och öfriga troend e i \·agnar, 
vidare hög re och lagre ;i mbetsrn~in i bärstolar, vagnar 
eller till hast, och till sist d en stora skaran a f nyfikna 
Wljeslagare. Trenne kanonsko tt tillkUnnagåfvo ankomsten 
till elen lilla vackra kyrkogärden. 

:.\"Iera om denna och de kristnas aminnelseguclstjans t 
n~ista bref. 

Fan·al för denna gång' 

Jesus älskar mig. 

Eli missioflsresa frrlll Din-ckeflg till lfai-clteo. 

.:\t Sek/J1e SandOeF . .r:', 

Julen var jllst öfver. Denna härliga högtid \·ar m i 
blort ett ljuft ll11Un e. Annu ett litet möte j den lilla 
bönekammaren innanför vår matsal i tin-ch'eng och sl 
skulle vi ut, lit i mörkret för att vittna om barnet i krubban ; 
en härlig lifsuppgift. Efter att harva omringat n da
tronen och på det innerligaste öf\·erlämnat hvaranclra i 
vär Faders hand, uppstämde vi sången: ))Hur ljuft det 
s~·skonban(h o. s. \.. Det var ett utRöcle af dra hjärblIls 
innerligaste känslor. Vår vagn kördes fram till dörren, 
och vi sade h\·arandra farväl. Den käre brodern Vang 
och min trogna medhjälparinna Ma ta sao voro mitt 
sällskap på färden, som ställdes mot Hai-cheo. I det
samma jag steg upp i vagnen, sade Uang: »1 utliin
dingar älsken hvarandra \·erkligen varmt. " 

Då vi kommit ut ur staclens buller och oro och sakta 
foro framåt, föreslog Uang, art vi skulle hafva dr mor
gonbön. Vi samtalade därunder om Glids b.rlek med 
leelning af Joh. I bref. H\"ilket lifgifvancle ämne: Herren 
JeSllS kom oss nära, och våra hjärtan blefvo brinnande 
i oss, linder det han talade med oss pa vägen. 
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Det var särskildt kärt för mig att komma tillbaka 
till Hai-cheo; jag hade varit däruppe före jul. Snart 
stannade vagnen där. Uang knackade på porten, och 
inom kort stod vår gamla, Yänliga värdinna framför oss, 
bugande sig och sägande: , Stig in i ert gamla rum!" 
Det var också skönt för oss att komma in, ty det var 
bitande kallt ute, och här stod ett stort fyrfat med glö
dande kol midt på golfvet. 1:nder det vi Yärmde våra 
händer och fötter, sprang Uang ut på gatan för att köp:l 
tre sk;llar vann soppa, och vår värdinna slog sig ned 
hos oss omkring den sköna brasan. :\tt hon hade nagot 
på hjärtat, det förstod jag snart, men hvad var det: 
Kär vi hade ätit och sjungit en s_In g, började hon: :01 
hafven kommit till mig på en mycket oUiglig tid, sist ni 
var här, visste jag icke, att jag så snart måste reparera 
huset. Vi hafva nu fyra arbetare här, och I kunnen 
icke gå ut eller taga emot hinnor, sa Hinge männen 
~iro här. » - Jag hade gladt mig så mycket i väntan 
på denna tid, och nu \'ar det omöjligt att stanna hos 
den gamla b·innan. Och hyar på denna främmande 
plats skulle vi kunna finna ett annat hem? "J'lg har en 
släkting», sade v:h \'ärdinna. :>:,'lin son skall gEL med 
eder dit.» ,/j IXlckade ihop våra saker, och efter att 
hafva bedit tillsa 111mans, skildes \'i åt. 

Staden lag nu ins\'ept i nattens mörker, men vår 
vägvisare bar lykta. Ef[er en lång vandring knackade 
väl' vän på en port. En kvinna kom ut men ej i det 
bästa humör. Öfverraskad och skrämd vid åsynen af oss 
ti1n kte hon först att stänga porten, men sedan hon fått 
kännedom om vårt ärende, bjöd hon oss vänligt stiga 
111. Ett enda uselt litet rum! Hon och vi bilda måste 
sofva på en och samma sofVlats, och den var mycket 
liten, s:l att vi finge krypa riktigt ihop, Vi voro trötta, 
och Ma ta sao somnade snart il), men jag låg vaken 
utan att kunna sof\'a. Gumman tände sin opiumlampa 
och låg och njöt i fulla drag. Yäggohyral1 började krypa 
fram, så att jag mäste tända en annan lampa för att 
hfdla den på afstånd, men då gaf gumman mig en rik
tig tillrättavisning och sade, att jag borde sofva. Hu, sil 
kusligt! 
En likkista stod där också, elen första jag sett i ett ki
nesiskt hem. Hur glad blef jag ej, då tuppen började 
gala, och jag förstod, att det åter var morgon! Att stanna 
kvar här var omöjligt. Det fanns ingen plats för oss 
att taga emot och tala med de besökande, hvilket ju 
var ändamålet med d.r resa. Efter frukost gick Ma 
ut för att höra efter annat rtlm men kom tillbaka efter 
flera timmars fåfänga försök. Intet rum stod att få. 
~Nu måste vi resa tillbaka igen", salle hon mycket be
clrÖfvad. »Kej, vi skola bedja Gud gifva oss något 
rum», svarade jag, och så föllo vi ned på våra knän. 
Under det vi båda, kände jag någon draga af min sko 
och stöta till mig i siuan, under det en röst utropade: 
oHvad gör ni här? Hvad har ni gifvit för denna sko?" 
Då jag såg upp stod en gunllna framför oss. »Jag känner 
ep, sade hon, "Ni har talat så många goda ord till 
oss, och känner inte ni igen mig? Jag var hos er första 
gängen, ni var här. N u talade vi om för henne, att vi 
båda Gud om rum. »Kom till mig», sade hon. » J ag har 
ett stort ljust nIlll, Vi äro endast två änkor med våra 
barn i vårt hus, så att det är en mycket lti.mplig plats 
för er.» 

Det var en o\'anlig~ erfarenhet" att en med oss så 

litet bekant person genast var mrdig att bjuda oss hem' 
men hon var en, som stod öppen för Guds rike, och 
Herren själf hade beredt vägen. 

Hur godt kändes det ej att bo hos änkan lang! 
Hon törstade efter Guds rike. Hon var visserligen en 
gammal, enfaldig sjiil, som hade sa sYltrt att fatta och 
lära sig nåO'ot) men flitig var hon. 

Ef[er det vi flere veckor \'istats hos henne, kom 
hon en dag s~l nedtryckt till mig utropande: ,·0, jag 
stackars människa! Jag vill sli gärna älska Jesus, men 
jag kan icke. Jag har ej svårt att lita på honom men 
att iilska honom, o, det vill jag nog men kan icke! , 
»Tänk, detta \'ar också en gång min erfarenhet», svarade 
jag, »men chl. \'isade Herren Jesus mig, aiE jag skulle se 
på hans kärlek, hur djupt ban älskade mig. Bittid~l 
och sent sade jag till mig själf: Jesus älskar mig, under 
det jag betraktade hans kärlek tit! mig.» "Då viU jag 
också försöka detsamma:> , sade fru lang. Pa natten vak
nade :'1:1 och jag vid ett högt upprepande af orden: 
>Jesus älskar mig, Jesus älskar mZf;». Vi kunde ej sofva 
på hela natten, ty fru lang höll pil. härmed ända till 
morgonen och fortsatte sedan hela dagen. Aldrig glöm
mer jag hennes innerliga längtan efter Jesu kiirlek. Efter 
flere dagar kom hon tillbaka till mig lika nedslagen 
som förut. "Fröken, det tjäna\' till ingenting att säga: 
Jesus älskar mig. O, jag vill älska J eSlIs men kan icke; 
h\'acl skall jag göra?" :>Tänk efter) 0111 det icke är nå
got, som stilr i vägen för Guds kärlek, så att den ej 
kan flöda in i ditt hjärta. Har du gifvit upp all t) som 
du vet vara orätt och synd:» Hon blef tlnkfull. och 
så gick hon in i sitt rum 'igen. ' 

Dagen efter, just som vi haft morgonbön, kom hon 
in, ropande: »Nu masten I bedja igen! Eed mycket för 
mig!" Hur innerligt ropade vi ej till Herren för henne, 
och, lofvad vare Gud, han segrade. Under det vi låga 
på d,ra knän, hörde vi, hur det smattrade och brann i 
l'llmmet brelh'id. Jag sag ut genom dörren, och där 
stod lang och lade ele sista afgudarne på elden, som 
var uppgjord miclt p3. golfvet. Dä allt var nedbrunnet, 
kom lang in med ett glädjestrålande ansikte. ,Nu skola 
vi prisa Gud, ty han har gjort stora ting för mig. Nu 
kan jag älska honom, ty han har först älskat mig,» 
Från elen dagen kom en stilla frid öfver henne. Gud 
fick ock lära henne att vandra trons väg och att icke 
döma sig själf efter sina känslor. Hon var en enfaldig 
själ och väntade, att Gud skulle antaga sig hennes sak, 
och chrför fick hon härliga bönhörelser. Hon fick elen 
stora gHidjen att se flera af sina barnbarn omvända från 
mörker till ljus och från satans makt till Gud. 

}vleddelanden __~=---_ 
. från l(edaktionell· 

Vi bedja hjärtligt fil. fästa ombudens och mis
sionsvännernas uppmärksamhet på. tacksägelse- och 
böneämnena för den 14 mars (se sid. 3 I). 
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För missionsvänner i Stockholm meddelas, att 
ett afskedsmöte för de utgående missionssyskonen 
hålles i kyrkan vid Floragatan den I4 mars i sam
band med tacksägelse- och bönemötet. 

Bröderna Folke och Berg komma, vill Gud, 
att hålla missionsföredrag i Blasieholmskyrkan sön
dagen den I6 mars kl. 6 e. m. 

Af de - många omdömen om missionen, som 
kineserna efter kriget själfva fällt, anföra vi här ett. 
Det utgör en del af Peh Chilis vicekonung Yuan
Shi:-kai's bref till de engelska och amerikanska 
missionssällskap, som hafva sin verksamhet inom 
hans område. 

Under flera års tid hafven I här predikat r~ittfärdig
het. Eder kyrkas ordningsregler äro noggranna och goda. 
Det iir i sin ordning, att kristendomens bekiinnare hör
samma och lyda dem. Då dessa regler faststalldes, toge n 
I noga hänsyn till den kinesiska lagen. H ur kunna da 
de kristna besk)"llas för olydnad och vanvördnad mot 
öfverheten. För att bemöta dessa beskyllningar har jag 
befallt, att proklamationer skola utmrdas. Det är min 
fasta föresats att hadanefter upprätthålla frid och lugn. 
Ph det att eder kyrkas intressen må !r;imjas, vill jag i 
allo befordra edert uppsåt att predika rättfardighet. 

}\inesiska statsmäf\ om Kina. 

Kina håller på att uppvakna till ett mera an någon
sin förut djupt medvetande om sin nöd. Fast det ännu 
ar okunnigt om att all fullhet bor i Kristus. sa hälsa vi 
dock med glädje hvarje tecken, som tyder pa, att det 
förflu tnas själfbelå tna slummer störts. Själfva styrkan af 
Boxarupproret vittnar om Kinas medvetande om tillvaron 
af nya krafter, som måste tagas med i beräkningen. De 
tvenne kraftige vicekonungarna Chang-chih-tung och Liu
k'unyi, som under det nyligen timade upproret llppriitt
höllo ordningen, hafva helt nyligen insandt en hemställan 
till regeringen. Följande utdrag är af stort intresse. 

»Vi \'eta, att vår kejsare har fätt utstå svåra lidan
den genom de många pröfningar, han genomgått, och att 
han nu önskar frigöra sig fran -allt det onda, som samlat 
sig- i det förflutna, sft att han må blifV<L i stånd att öfver
vinna det nän'arandes svårigheter. Ställningen rör oss 
till tårar, till förödmjukelse och till ny sträfvan. Vi ater
kalla i minnet Nlencius' ord: »Det är till följd af sina 
misstag människor tvingas till reformer. De m?Lste fä er
fara nöd och betryck för att kunna förmfLs att väckas 
upp. Erfarenheter af pröfningar och sorger uppvacka 
hjärtat, bilda karakteren och gifva ny förmåga att göra, 
hvad som förut var omöjligt ». Under den allmanna för
virringen i Peking förra året sväfvade regeringens intressen 
i stor fara , och Kina var uppfylldt af sorg. Kinas fattig
dom och svaghet hafva utvecklats under århundraden. 
Kinas verldiga fattigdom har intet att göra med brist pit 

penningar utan med brist på män. Utan utbildade män är 
det omöjligt att skydda regeringen och återställa ordningen. " 

I sin hemställan diskutera de darpå fördelarna af 
reformer i fyra riktningar. I) Upprättandet af militara 
och litterära skolor; 2) Förändring af det nuvarande 
examenssystemet ; 3) Borttagandet af de gamla militar
examina ; 4) Sändandet af unge miln utomlands i och 
för utbildning. I samband härmed är det intressant att 
påpeka, att många kineser nu resa utomlands för att där 
få sin utbildning afslutad. I detta syfte hafva ej mindre 
än tjugo studenter i en ålder af I6-22 år nyligen bm
nat Shanghai . De hade utsetts af Kuei-Chun, dce
konungen i Si-chuen. Det finnes redan i Kina och skall 
alltjämt finnas där ett växande haf på v~isterländsk bild
ning. Dessa tecken till ett medvetet behof i stället för 
de förflutna årens sjalfbelatna stolthet ilro en ny kallelse 
till den kristna kyrbm att gifva det, som allena kan fylla 
det verkliga behofvet. Och n u behöfva alla missionärer 
\-isdom och nad, så fram t ej de verkliga, fast underord
nade krafven på ci\'ilisation skola undantranga Kinas 
vasentligastc behof, behofvet af evangelium. Den n;1r
varande perioden i Kina är af utomordentlig betydelse 
både för Kina sasom en nation och för det kristliga ar
betet i det landet. Sä bedjen för Kina, alt dess nu
varancle villighet att la ra m, leda det till sanningen, och 
bedjen för missionärerna, att de må aga visdom att lösa 
en öfvergängsperiods mfmga problem. 

Kristendomens införande Kina. 

Angaende kristendomens tidiga införande i Kina fin
nes en berättelse, som kanske ej är vida spridel. Uti ett 
gammalt arabiskt manuskript, skrifvet I 173 e. Kr. (enligt 
mohammedanernas tiderakning år 569) och öfversatt af 
Eusebius Renandot, gif\-as några mycket intressanta skild
ringar om några arabers resa till Kina itren S5 I och S78 
e-o Kr. Den andra skildringen eller »A bu Zeid al Ha
sans från Siraf samtal" omnämner en annan ännu tidigare 
arabresande, som kallar sig själf l'IIohammeds kusin. Denne 
mans vittnesbörd är af så stort intresse, att vi vilja dära! 
anföra en betydande del. 

»Fordom lefde i Basra en man af Koreishstammen, 
ln'ars namn var Ebn 'Vahab. Han härstammade från 
Hebar, Al Asud~ son. Denne man lämnade Basra, när 
detta in togs och plundrades, och kom då till Sira f, där 
han träffade på ett skepp, färdigt att afsegla till Kina. 
Det föll honom in att gå ombord på skeppet, och han 
medföljde detta till Kina, hvarest han längre fram greps 
af lusten att besöka kejsarens hof. Han reste fra n Canfll * 
och uppnådde Cumdan efter två. månaders resa. Han 
stannade en lang tid kvar \'id kejsarens hof. - - 
::\är vi sammanträffade med denne man, \'ar han vid 
framskriden ålder, men vid sina sinnens fulla bruk, och 
han berättade oss, att, då han hade audiens hos kejsaren, 
gjorde denne honom många fragol' angående araberna 
och särskildt angående deras . eröfring af det persiska ri

::: C:mfu är s:lDl1olikt detsamma. S.0 1l1 Ganfu J olnoamodt af 
?-Iarco Polo och identisk med King-po, och Cumclan är sannolikt 
Si-an Fn, ty den syriska inskriften på det nestorianska monumentet 
talar 0111 ;; C1.l1ndau; den l.:onllngsliga staden ~ . 
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ket. "Darefter », be-ät tade Ebn \ \'ahab, " befallde han 
tolken att fraga \ mig, om jag kände min mästare och 
herre, c1armecl mena nde profeten, och om jag hade sett 
honom. fag sva rade: " Huru skulle jag kunna haf\"a sett 
honom, som ar hos Gud ) ) Då sade han: »Det ar e j, 
Il\"ad jag mena r, jag frågar dig, h urudan nJr ha n till si"n 
person )>> J ag genmälte, at t han var m\"cket vacker. 
Han befallde d ft , al t en läda skull e framtagas, och c![t 

han had e öppna t den, framtog han d;irur en annan Iflcla, 
sat te denna fra mför sig och sade till tolken: V isa honom 
hans mästare och herre" Och i lädo rna siig jag pro
feternas bilder, och i aktning" för d eras minne rörde jag 
mina Wppar i bön" Kejsaren anade ej, att jag skulle 
igenkänna dem, och sade därför ti ll to lken: Fr5ga honom, 
hvarfö r han rör pä I ~i ppa rna. Ni tt s \"a r bl ef, att jag bad 
\· id minnet a f pro feterna. ,, :\ [en hur kan du b inna i!!"en 
dem » , utbrast kej;;;aren" J ag ge nmälde dä, att jag b~de 
igen dem genom fra mstii lln ingen af deras historia . "Där ". 
sade jag, "är 1\' oa k i arken, som, då G ud sancle \"a ttu
Hoden, r:id clacles tillika med dem, som \"oro mcd honom, 
och som efterft t befc,lkade hela jorden » : och jag gjorde 
d~n sed vanliga halsningen för K oak och hans Sällskap . 
D å skrat tade kejsaren och sade: ), Du har ej miss tagi t dig 
i frflga om ::\ oaks nam n, dn har gifvi t honom e1 et rätta 
namnet. !\ren hvad elen universella vattuflode~ be t raffa r, 
så veta \"i inte t därom. Det a r sant, att e n del af jor
den öf\"ersvämmades a f en va ttuflod, men denna nådde 
ej \"art land, ej heller indiernas. J ag s\"arade hä rpa, för
söka nde pft bästa sätt a tt undanröja hans im"ändninga r, 
och fortsa tte darefter : " Där ä r i.\Ioses med si n sta f, och 
dar aro I sraels banl» . H an var a f samma åsikt som 
jag angåe nd e israeliternas lands ringa omfång och sät tet, 
hva rpå detta lands ga mla invånare u trotades genom Mo
ses . D ärpå sade jag till honom : »Där är Jesus, sittande 
pil en åsna, och hä r ä ro hans a post l a r ~ . Kejsa ren vttrade 
då, a tt Jesus lefde ej länge på jorden, a llt hans verk u t
fö rdes pa nagot mera än 3 0 mi:lnaders tid " - »Sedan », 
sade Ebn ',"ahab, »sag jag bilden af 1\Iohammed, om
gif\"en a f si na fö ljeslagare. De redo alla på kameler och 
buro a rabiska skor på fö tterna" Vid deras åsyn grät jag, 
och kejsaren frågade mig orsaken härt ill. J ag svarade : »Det 
cla r är j u vär profet och herre, som till ika a r min kusin .» 

Det ä r intressant a tt jämföra E bn W ahabs beskri f
ning öf\·er Sian-Fu med den nuva rande stacl ens utseende. 
,-\ bu leid fo rtsätter: » V i gjord e Ebn W ahab mänga fra 
gor angående staden Cumdan (Si-an), där kejsaren hftller 
sitt ho f. H an berä ttade oss, att s taden va r mycket stor 
och mycket folkrik, a tt den delades i td i stora delar 
genom en mycket lång och mycket bred gata, att kejsa
ren, hans fö rnämste minister, soldaterna, öfverdomaren, 
eunuckerna och alla, som ti llhö rcl e de t kejserliga hof\'e t, 
bodde i den delen af staden, som ligger på höger hand 
a t öster, och det (jfriga fo lket i staden had e ingen be
röring med hofvet. D en västra delen af staden på 
\·änster ha nd beboddes a f folk et och köp männen" » D enna 
skild ring, fas t I ,00 0 år ga mmal, ö f\· erensstämmer pEt de t 
hela taget med stadens nu va rande indelning . 

L A N fl. 

Axplockning. 

Den bekan te Christian Scri\·er suckar i sin Själa 
skat t : " ;'\ar sjalen laser, att nitton delar a f jordens krets 
- . fl \·idt man k:in ner denna - iiro bebodda a f hed 
ningar, sex a f 11I0hamlll e lane r och blo tt fem af kristna, sfl 
svall er hj;i rta t (", f\·er, tå rarna komma i ögonen; och själen 
önska r sig ha f\'- a en rös t, som skulle kunna Ijucl<l genom 
a lla \·arldsdclama, förk unna den treenige G~uden och J es us 
K ristus elen kors fas te (j[\"era llt och upp fylb alla med han, 
saliggörande ku nska!) . Och kan sjalen icke gö ra mera, 
sä bcder den med sto r ifver och andakt för de \ ·al1 

trogna I~ed ni ngarn e, j uclarnv. turkarne och ta rtarern a, at t 
G nd malte förbarma sig· ö fver d ell1 . Den tigger och 
beder (' ntriiget, a tt H erren i ~in stora L irlek ville upp
\·acka hi ra re och a pos tl ar, utrusta d em mecl an da, kraft 
och g5 11·o r och ut<incla dem ti ll de \"autrogne. :,' 

J ii Ba rtholom,cus L. iegenba lgs moder låg för döden. 
ka llade hon sina barn till ,; ie- och sade: »K~ira barn, jag 
har samla t åt eeler en sto r ~blt ~ . 1' å deras · _ frhoo or vtt 
racle hon vid are: »1 ~ku len fin na ele n i min bibe l, ty jag 
ha r fukta t l1\"a rje b lad däri med mina taraf» . Denna 
bibel fö rd e sonen sedermera med sig till I ndien, dEL 
han utgick d it såsoll1 misioniir. 

Ack , !turu skola Zi t kUlllla öJversätta det! N:ir mis
sion[ir Zieg·enba lg uucl e r sin öfversättn illg af Kya T esta 
men tet till ta muliska k0 111 till de t bibelstä ll et: »Sen, huru
dan kärlek F adern har be visat oss, a tt vi kallas G uds 
ba rn" ( l J oh. 3: I ), brast elen honom behjalplige tamu
liske lä ra ren ut i grå t och sade : »Ack, huru skola vi 
kunna öfverSii tta det) Om da r stod e, att vi skulle kyssa 
hans fö tter. så \'ore det allaredan sto r kärlek, men nu 
star d;ir, att vi skola kallas Guds ba rn. » 

::: 

C!tristiall Friedrick Sc/lwarlz verkade i nii ra fe mtio 
a r i elen dansk-halles ka missionens tj äns t i I ncl ic n" Han 
dog den 13 feb r. 1798. H a n ville gärna !w mma 
hem till K ristus. "Hade de t bchagat honom a tt b ngre 
uppehå lla mig :> , sade han, »sa Ilade det varit mig kar t ; 
jag hade då kunna t saga an nu nägra ord till de sjuka 
och fa ttige. Men ske ha ns \· ilja! Han mottage mig i 
sin nad! I dina han der befaller jag min ande) du har 
förlossat mig-, du trofas te Gud !:> De tamuliske med 
hja lparna sjöngo sis ta versen af psalmen: "D it t hu fvud, 
Jesu, bujes, Ditt verk fu ll bordadt är )) - han s t ~i mdc in 
i sången och dog sålunda i deras trogna arma r. F olket 
g r:it och klag·adc rund t omkring i byarna na ttcn i anda. 
och saknaden bindes djupt i vicl a kretsa r i Indien" 

Den 10 februari 1,28 hölls en miLrkl ig bönedag i 
H errn hu t. G uds Ande \·a r mäktig i försa mlingen, uch 
llla n k~indc sig manad at t vaga nägonti lw stort i Herren~ 

namn. D å talade Zin7.endorf om fjä rran land: T urkiet 
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negrernas hemland, Grönland m. m. Och då bröderna 
menade, att det vore omöjligt att komma så längt bort, 
svarade 7. inzenc1orf: »Herren kan och vill gifva nad där
till», och deras hj:i rtan grepos så lI1~lktigt, att 26 ogifta 
briid r kommo öfv erens om a tt tillsammnns förb ereda sig 
till Herrens gärning. Detta var begynnelsen till Brödra
församlingens hednamission. 

"Om jag dör », sade en af de amerikanske meto
disternas mission ii rer (Cox) till en vän , då han I u33 reste u t 
ti ll L iberia, »så rar du komma och skrif" a min grafskrift. " 
Och då ,'ännen frfigacl e, hvad ha n sku lle skrif"a, svarade 
han: »Låt tusen mi~s iouärer dö, in nan vi Mvergifva :\ frika», 

Tacksägelse och böneämnen 
för den 14 mars 1902. 

SZle1lska ilhssionens i l(ina allmänna böllcda.g-. 

De af våra erfarenheter, som göra Herren stor 
och härlig och fördjupa vä r kännedom om honom, 
utgöra den bästa vinsten af vårt lif. ~Dt'na tiders 
trofasthet är ert skatt af salig/tt·te1'. Vishet och för
sttind och E.lerrens f ru/dan äro dess /örva 1'l1-tg sru11I , 
(Es. 33: 6.) Vi göra därför väl i att gifva akt på 
uppenbarelsen af hans härlighet (Joh. 2 : I I) och be
grunda hans gärningar (Ps. 145). Detta skall föda 
lofsång på vår tunga och hjälpa oss att nå fram 
till trons full visshet. Huru hafva vi ej stått med 
förundran inför Abraham, då han beder sin bön för 
Sodoms inbyggare eller inför den bild, som är teck
nad af :Mose, där han ligger på sitt ansikte 
och beder Herren om nåd för sitt folk. Vi hafva 
därvid börjat ana, hvad »Guds man », det namn 
Guds Ande gifvit de heliga i gamla tider, innebär. 
Och dock kunna vi alla, som genom Guds barm
härtighet fått börja på trons väg, komma i samma 
ställning. Herren har också kallat oss till delaktig
het i sitt rike, riket, såsom det nu framträder, och 
riket, såsom det skall uppenbaras vid Herrens till
kommelse. Vi erinra oss väl de förhållanden, under 
hvilka vi samlades till bön förra året. Utsikterna 
voro i många hänseenden mörka. Fienderna trium
ferade ; missionsnitet hos många löpte fara att drän
kas i den flod af onda och illvilliga beskyllningar, 
som fr ån alla håll strömmade inpå oss; missmod 
och nedslagenhet visade öfverallt sina mulna anle
ten. Vi fingo dock den stora nåden att utgj uta 
vårt hjärta inför Herren, och om än Saras leende 
och vagnskämpens fråga: "Huru skulle detta kunna 
ske », här och där framträdde, har Herren dock ej 
svikit sin trofasthet. Han har hört vår bön och 
åter fört oss ut på rymligt rum. Måtte vi då 
genom de prof, Herren låtit oss genomgå, hafva 
vunnit djupare insikt i Guds goda, behagliga och 
fullkomliga vilja. 

Då vi därför åter ' pa sedvanligt sätt samlas till 
tacksägelse- och bönemöte för missionen, hafva vi 

större anledning än under något föregående tillfälle 
att öfverflöda i tack och lof och en kraftig upp
muntran a tt begära ännu större nåd och kraft för 
vårt arbete. 

Xmnen för tacksägelse' 

I. F ör Herrens trofasta omvårdnad om oss. 
att han ej låtit oss lida någon brist. 

2. :för missionsvännernas uth ållighet i kärlek 
och intresse under så pröfvande omständigheter. 

3. För de kinesiska kristnas ståndaktighet. 
4. ~-\tt missionärerna ej blifvit hindrade a t 

hvarken uthlndska eller kinesiska myndigheter att 
återvända ti ll sina fält , utan a tt tvärtom, isynnerhet 
af de senare, allt gjorts fö r a tt försona skedda 
oförrätter och underlätta arbetets återupptagande. 

J . För å terställandet af syster E milia Ulffs 
hälsa. 

6. För flere nya missionärskanclidater. 

»Lo/,Dcn Herren, alla jolll, prisen h01lom, 
alla jordens s!iiktell.» 

~\mllell för biill: 

l. Att G uds församling måtte göra bruk af de 
rika tillfällen till verksamhet, som nu gifvas i Kina. 

2 . Att Herren måtte förse de medel, som er
fordras för att de hemmavarande missionärerna 
måtte kunn a resa ut nästa höst. 

3. Att alla behof för arbetets återupptag'ande, 
ordnande och utvidgande måtte fyllas, 

4. Att dc infödda kristna ej måtte låta sig 
förledas af världsanden och under medgången in
somna och förneka sin tro. . 

5. Att Herren ville uppväcka andliga ledare 
ibland de kinesiska kristna och därjämte medhjälpare, 
fulla af tro och den Helige Ande, för evangelisations
arbetet. 

6. i.tt missionärerna måtte få den andliga vis
dom och insikt, som behöfves att leda verksam
heten i de rätta spåren. 

i. Att Herren ville gifva många unga män 
och kvinnor i Sverige den beredvillighet och de 
Andens nådegåfvor, som kräfvas för missionsarbetet 
i Kina. 

8. Att ej otroslitteratur från Europa måtte 
förgifta de många sinnen , som nu törsta efter ljus 
i Kina. 

9. Att ej nya ' politiska förvecklingar måtte 
inträda och bringa fara för missionärerna, verksam
heten och de kristna. 

. 10. Att kejsaren och hans rådgifvare måtte 
under denna viktig'a öfvergångsperiod vidtaga så
dana mått och steg, som kunna blif\'a till folkets 
sanna väl. 

Så säger l-:lerrcn, som ock gör k;,;ad /Ian säger, 
som bereder och verkställer det, odt lt7.nlkcns namn 
är H erren: R opa tdl mig', så vzll ja,g- sz'am dig oc!t 
kungöm jör dig stora odt /ö1'borg'adc hng', In'zika 
du tdce Izar känt. (Jer. 33: 2 , 3·) 

E. Folke. 
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KommittE~en hemlandet. 
O. v. FEILITZEN, l..~oJll}Jlelldi/rJ:apteJ1, onifb'rande. 	 K. BERGH, doktor, Tranas. 
r. HODIGREN) sekreterare. 	 ,. H. DILLNER, kapten, Skellefteå. 
I. LANDGR.EX~ l'ng'ozdlr. 	 ., K. FRIES, jil. doktor, Stockholm. 
K. G. NL~GNUSSON, ingellz'cir, kassafo:rvaZtare. 	 A. HYL.\NDER, l,astor, Stockholm. 
G. REl:TERCRONA, loitnant, "'Ice ordf 	 E. SANDBLO~[, apotekare, Jönköping. 
J. RlN~I.-\.N. 	 'V. 'V1D~[ARK, ingen/o'r, Helsinghorg. 

* Konsultati\"a ledamöter. 

På missionsfältet: 
ERIK FOLKE, fiircstiindare. 	 A UG liST BERG, via fiirestandarc. 

C. F. BLmI. finamsekre!erare. 

illissionsexpeditioll: L.Ä.ST~L-\.KAREGATA:< 30, 4 TR. 

, ~~1.~l ,t.~~!.~d:::..~e:..r:s .till KO~DlITTEE:\' F?R. ';.~::~SJ(A ~IISSJONE:< I KI NA>, STOCKHO L)!. 

Transport kr. 3,°49: O i)Redovisning P. E. G., Klacka L erberg ___ _________________ _____ _183. 	 10: 
r. F., Stockholm _____________________________ . ________ ___18 4. 	 600:för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 
~I. K. , K erikes KiL _____ ____ . _______________________ _18 5. 	 5:under Februari månad 1902. 

186. Lilla Kuts sparbössa .._____ .. ___ .. ___________ . ________ _ 6:
K:o Kr. (J. 	 5° 

18 7. Jungfruföreningen i H.. ogberga gen . L. ~I., Tenhult 58: 	 35Sparbössemedel fr:m S. S., Stockholm ______ . _______ _ 8:143· 188. D:o » Virestorp :> 1I. ]., 'Vrigstad 10: 
144· D:o gen. d:o tiIi skolfondell ___________ _ Galt"s och Niissja mfg gen. J. P., Klefshult. _____ 10: 18 9. 4°: 
1 45· 25: 

L p') Björka, sparbösscmedel. _______________________ _ 10: 	 E. D. ______ . __ _____ . ______ __ __o. _________ _________ ___ _ 
146. Sparbössemedel fr. C\CJra gell. H. D. ________ ______ _ 6:,: 50 	

19°· 
2:ne friex, af Sinims Land gell, J. B. ______________ _ ?19 I. 	 20K. R. _______________________ ._ .. _. ___ . ___________________ _

14i· 20: 	 19 2 . 1. J. ----____ ------- -,,---- -------_----. -- --- -------- --- --- - 15:
A. H .. Kri stiania, gen. L H .. ______ _ _.. __________ _148. 5°: 193· Sandservcls och A sa arbctslörcn. gen. S. E. H ... 

149· 200:Kollektmedel "id ett alliansmöte i Hör gen. T o. L 15: Sand·servcl ___________________________ .:: _______________ _ 
r 50. K. F. Ll . 11:s ?-1issiollskrets, Göteborg, till under- L L., Sto~kholm ___________________ ,, ___ ___ ______ __ _ _194· 	 3°:h,ill af infödde e\-angelister _________ ~-_____________ _ 100: 195· z Kor. 5: 19 {Ty Gud försonade i Kristus världen 
15 I. Syföreningen i i-\byggeby gen. O. K. ____ __ ._~. __ . __ 25: mcd sig, icke tillräknande dem deras öfver
15 2 . Kollekt i Figeholm den 27 jan. gen. A. B. 10: 	 1000:träcle lsel~ och nedlade h os os.-" försoninge ns ord» 
153· D:o Ekerum »28 d:o 5: 7 2 196. A. A., Kristinehamn _______________________________ _ 5: 
154· D:o Björhik , 28 d:o :J' S0 K. M. __________________________________________________ _19i· 5°: 
155· 198 . Kollekt i Elgarydsbäck gen. A. P., Tenhult _____ _ 4: J " I

D:o > Misterhult , z9 d:o 13: 37 
15 6. D:o > Krogstorp » 30 d:o S: 	 32 Från Arbe tsfören. i d:o gen. d:o. ____________________ 20:199· 
I Si. Mor och dotter i G. gen. ~I. e, Baggetorp _____ _ 3°: 	 200. Kollekt i Sandhem gen. ,-'\., B .. ______________________ I I: 3 2 
15 8. HednaverIdens "änner i 1 Iisterhult gen. d:o _____ _ 4 1 : 20I. Onämnd i Jönköping gen. d:o ______________________ _ S:

Kollekt i Oskarshamn gen. A. J ... _.. ______________ _ 22: I I 159· 	 202. Kollekt i Vadstena gen. A. 0. ____________________ _ 14: 
160. En sparbössa vid bönemötet den 4 febr. ______ __ __ __ 3: 73 Z03· J ungfmförcningen >Liljan·" V ad5tena, till Fröken 
16 I. K. K:s missionsask gen. K. B. Tran~s ___ . ________ _ 16: 	 So 1. Berzelii underhåll _______ •___________________ _ 5°:Fn! S. genom d:o_. ____________________________________ _162. 5: 	 2°4· Kollekt i Örebro gen. G. B. ___________ .___________ _ 4·'). 19 Tillägg geo. d:o __________ _____ .. _______________________ _163. 	 5° Summa kr.C. R., StocldlOlm. _________ ________ .. __________________ _ 3: 	 5,25 6: 13 164. 	 4°E. L., Norrköping ____________________________________165. 	 227: l\Iec1 varmt tack till alla gifvare.

A. D., Jönköping____________________________________ _166. 	 10: 
G. T., BoxhoJm_____________________ . _________________ _16i. 	 3°: 7) Berrem ägoll äfvofara !tela jordeli fär att bistå168. Insamladt vid P. Janssons i Rya begrafning gen.

C. C. _______ . ________________________________________ _ So: dem, som af !telt Iljärta lzålla sig intill IlOllOlII. 
169· Gen. T. L. E., Månsta, Elfdalen: P. 0_ O. kr. 

3: 87: A. E. 5 kL; K. E. :; kr.: H. E. I kL;
T. L. E. kr. I: 13 ________________________________ _ 16: under förföljelsen mot de kristna pä iIIadagaskar 

I iO. Lanna-HardenlO m i"g gen. P . A. O., Berga .. _____ _ So: 
N. S., Stockholm _____________________ .. ________________ _ 1849 blef,'o bland andra 4 ädlingar dömda till döden. 

r i I. 5: 
17 2 • G. S. till underh,\ll af inf. medarbetarc ____________ _ 5°0: De skulle dö på hålet. Med fridfulla anleten gingo de 

173· K. N., S tockholm ______________________ . _____________ _ 20:- själfva sjungande till afrättsplatsen och bestego bålet, d~ l r 

174· ,re5tra R ycls jungfruförening gen. A. J. Y., Tunarp 3°: de utan bärvan !:ito sig bindas vid fyra pålar. Bålet 
I iS. J. L. fr. Hvilans söndagsskola _____________________ _ 5: antändes, under det att en praktfull regnbflge visade 	sig
176. 	 Af T., Helsingborg, gen. A. A. _____ ._______ __ _____ _ I: 

öfl-er dem. Många flydde af skräck och bålet sWckte;;177 .. .Herrens tionde :> fr. A. B. och O. C., Kristiania 3 2 : 

17 8. B. S., Gefle, Sparbössemedel _______________________ _ 10: flere gänger af regnet. I1Ien de båda: »Herre, mottag 
I i9. 1000: vär ande, ty din kärlek har drifvit dig ned till oss. Till
ISO. 1. ~. I::__~_~~~_-_-_-_._-_-~~~::::-_-_-_-_-_:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~~~:~~::::::: 59 1: 9 1 rakna dem icke denna synd!» Och från dc högt uppE. 	H. ________________________ . _____________________ '-___ _ 

flammande lägorna hörde man ännu utropet: »Valsignacit 
18 I. 	 5: 
182. Gen. F. L.: 2:ne gummor i Sab batsbergs ålder

clomshenl och en sjukling ;,\ Sabbatsbergs sjukhus ? 50 vare I'renens namn ifrå n nu och i evig tid I > (Da '-. p.'. 
--'Transp-"'o-r:-"t -;"k-r-. -- 3,°49: 06 I 13: 2.) 

S tockholm, Svenska Tryckeribolaget Ekman & Co, 1002. 
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