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o

Mig ar gifven all makt gan 
fördenskull ut!';' 

Matt. zS: I S - ZO. 

l?et nu upplästa ordet .har sin särskilda betydelse 
därutl, att det är Jesu Slsta ord till sina lärjungar, 
den bortresande vännens afskedsord till de kvar
lämnade vännerna, konungens uppdrag till sina tjä
n.are, då han far utomlands för att vinna sig ett 
nke. J eSllS talar som en konung. dfl han säger: 
» Gbl ut oclt gören aUa jolk tiU ldrimtgar», och han 
dr en konung. Det uppdrag, som han gifver, är 
icke mindre än det, att !tela världen sk~il eröfras 
åt honom, att själar öfver hela jorden skola vinnas 
för honom. 

Det är i sa.nning .ett stort och öfverväldig'ande 
uppdrag, han glfver sma lärjungar. Däri talar den 
törstande frälsarekärleken. 

I första hand lämnar han detta stora uppdrao-: 
»Gören alla folk till lärjungar» åt apostlarne m~n 
sedan åt aUa sina lärjungar i alla tider. Eller hur 
skulle du känna det, du, som tror på Herren J eSllS, 
om .du nke fing'e göra några till lärjungar) Skulle 
du Icke känna det, som om hela ditt lif vore fattio"t , .. o 
och tomt( Ar elu en lärjunge, så har du också. 
Gud vare' pris, fått det uppdraget att göra audra 
till lärjungar! Du skall icke göra någon tillmästarf'. 
Vore du själf en mästare, kunde du kanske också 
göra nagon annan till mästare. Men då du nu icke 
är och förblir annat än en lärjunge, så kan du icke 
heller göra någ'on annan till mer än lär/unge. iVlen 
del .uppdrage t har du fått, och det uppdraget kan 
el:! I Jesu namn fullgöra. Ja, Gud vare pris, att, 
sa stort detta uppdrag än är, kan det förverkligas 
af hvar och e n, som tror på Jesus ! En fader kan 
ju taga sitt barn vid handen, leda det till skolan 
och sätta in det i skolan, utan att han själf kan allt, 
som läres i den skolan. Han kan göra sitt barn till lär
junge..Lika~a fa vi föra själar till Jesus. Apost
lame VIsste Icke mycket, då de började öfva sig i 
detta. Ja, ele börJ'ade öfva sio- redan första dao'en . o o ' 
då de blefvo lärjungar. Yi minnas, hur det var med 
Fi.lippus, han hade icke väl hört Jesu ord: »Följ 
mIg » och själf blifvit lärjunge, förrän han skvndade 
till Katanael för att göra också honom till lirjunge. 
For honom var blott det viktig·t, att j esus skulle 
få ~and om hans vän. Lycklig och saiig elen, som 
tag"It detta uppdrag till sitt hjärta, ty det är ändock 
det härligaste, :läst. det. att själf vara lärjunge, att få 
draga andra med SIg tIll Jesus. 

.i\~.e~ trot~ ~et ,att detta är något, som In'arje 
Jesu larJunge I sm 1< rälsares namn får och kan ut
rätta, är det på Samma gång ett så stort, öfverväl
c1igande, härligt och äfver all människokraft g'åencle 
uppdrag, att Jesus har omgärdat det med denna · ~k onungsh&"a försäkran, å en; sidan: "J!fig' är g'lf';Yll 
al! makt t //mmtelen oclt paJorde7z », il. andra sidan: 

.... U tdr:l g ur ett föredrag af Fr. }-b .ll1ll larsten. 

»Se, jag är ndr ede1' alla dagar i-ntzll <IdrIdens 
ände.» 

J esus visste nog, att mer än en af oss skulle 
säga: »Herre, jag duger icke till det där stora upp' 
draget.» Därför säger han: »Jl!fig dr g'(j7..cn all 
makt . .. g åu fördens/mllltt. » Det är underbara ord. 
H vem är han, som så talar? Han måste vara vida 
mer än någon människa. Han måste vara Guds 
Son, han måste vara ett med Fadern . De äro många, 
som icke åt J eSllS vilja inrymma denna maktställ
ning, men hvad gör det? Han har den i alla fall. 
Vi känna hans namn, som en ("fano- talade sa för
underligt lika med Herren Jesl~s, ~om sade: »All 
denna .mak~ och ~är~ighet skall jag g'ifva dig, 
ty den ar glfven mlg I händer, och jag o-ifver den 
at hvem jag vill.» Det är förunderligt a~t se, huru 
satan försöker taga Jesu talesätt i sin mun . Men 
af /l'iJC11Z har han fått sin makt? Icke har Gud gifvit 
honom den! Han har icke mer makt, än vi inrym
ma åt honom. Och hvad för makt hafva 'Z'z'P Ack, 
vi h~fva ingen makt alls, allra minst någon makt 
att gIfva bort! Men det är icke endast satan, som 
vill göra Jesus makten stridig, utan äfven detta 
stoft, som kallas människan, träder ofta fram med 
högburet hufvud och säger: »l'IIin är makten. » Huru 
strides det icke i denna värld om makten! Hvilket 
eländigt kif rc:i.der icke om hvem som skall vara den 
främste ! Och denna uppåtsträfvande människa skall 
en gång' k omma därhän, att hon menar sio- hafva 
all makt i sina händer. Då är hennes nam';; Antz~ 
k.rist. ::\[en just då, när hon som mest solar sig i 
sm makt, kommer Herren och dräper henne med 
sin muns ande. Han behöfver icke mer än blåsa 
på den maktmänniskan, så ligger hon där. Se, hon 
hade lagd sig makten! Den var henne icke gt/z'en 
af Herren, och därför kunde hon icke heller be
hålla den. 

Men här står Jesus och säger i afskedets stund 
till sina lärjungar: »ll!fig är g?! 71('J/ all makt.» Af 
hvem? Af G,/d, af hans Fader, af honom, som äger 
all makt i himmel och på jord. Han har aifvit 
denna ma k t åt Jesus, gifvit den såsom lön fö/hela 
Jesu lif af lydnad , af lidande och kärlek. Och det 
är en makt, som sträcker sig icke blott öfver jor
d~n utan ~inda in i himmelen. Det är detta, Jesus 
vIll säga oss, på det att vi med glädje och fri mo
di.ghet :nå. kunna fullgöra det stora uppdraget att 
ga ut ull Jordens ändar och göra alb folk till lär
jungar. Om vi blicka ut öfver vår hufvuc1stad vårt 
land, ?fver hela jorden bort till dess mest aflägsna 
vr, r l hednavärlden och tänka om alla de själar, 
som där bygga och bo: »Alla dessa har Jesus köpt, 
hvarenda en är hans egendom », hvilken öfverväl
dig'ande tanke! Gud gifve, att vi så kunde betrakta 
de människor, bland hvilka vi vandra! Och Gud 
gifve, att vi så kunde betrakta oss själfva! Hur 
skulle det icke fylla oss med helig glädje, om vi 
~ade klart. för oss : )} l\fin kropp är hans, min själ 
ar hans. » Ufver allt har Jesus räckt ut sin hand och 
sagt: »Det är mitt. » 

I-Ivilka stillande ord äro icke dessa just i vår 
tid: »lvlit· är glfzlen all makt, » Huru bullrar och 
larmar det icke i världen! Huru resa sig icke fo1
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ken emot Herren och hans smorde! Men midt under 
bullret och larmet talar en röst, J esu rös!, så stiHa 
men så tydligt, att det höres ända in i hjärtat : , Mig 
är gifven all makt i himmelen och på jorden. » Ar 
det icke för hans lärjungar godt att få hvila vid 
det ordet och gömma sig i det ordet? 0, det är i 
sanning öfvermåttan harligt. Det har under tider
nas lopp varit tusende sinom tusende händer, som 
räckt sig efter det ordet, tusende sinom tusende 
knän, som hafva böjts i nödens stunder under den 
bönen: "Herre Jesus, du har ju all mak! i himme
len och på jorden, hjälp därför din fattiga tjänare, 
ditt nödställda barn! " J a, vi få gripa om det ordet, 
tro på det och hvila därvid både i nödens och i 
glädjens dagar. Herren haT under tidernas lopp 
visat, att det hitller. Se blott på 1/ZZSSloncn .l Den 
kan gifva svaret. Se, huru Herren tränger fram, 
huru han gar från öster till väster, från norr och 
till söder, buru han tågar fram, och huru människor 
läggas som lärj ungar till hans fötter! Honom är 
gifven all makt. Det är ett sanningsord. Därför 
hafva vi full rätt att tro pa det ordet och h vila där
vid. Det är ett godt ryggstöd fijr den, som är svag 
såsom en lutande vägg och en remnad mur. Om 
man lutar sig mot detta klippord : »Mig är gifven 
all makt i himmelen och pa jorden », då faller man 
icke, afven om remnan i muren är aldrig så stor. 

Men icke endast på det ordet: » ~lig är gifven 
all makt~, grundar Herren sin uppmaning: »Gån 
fijrdenskull ut och görcn alla folk till lärj ungar», 
utan afven på det andra ordet: "Se, fag äOf med 
cdtY alla da,gm- in!d! 'i)ärldclls ände.» Jesus är med 
dig· i riksarbetet. Jesus är med, då du vandrar din 
dagliga kallelses väg fram, fattig och hjälplös och 
tänker: »Icke kan jag få någon med mig till 
himmelen. Andra hafva fått många. Jag vet knappt, 
om jag· fått någon. » Herren Jesus :ir med dig lwarje 
dag. Visst skall också du därför få någon annan med 
dig till himmelen. 

Ja, detta ord: »Sc, jag dr lIled {;do · I " är ett 
gammalt trösteord, som har g å tt genom alla tider. 
Så snart Herren gifvit någon af sina tjänare ett 
stort uppdrag, har han vanligen tillfogat detta: »Jag 
är med dig o :\I är Mose fick sitt stora uppdrag,,) 

bäfvade han och ville icke gå. Han visste med sig 
så många skröpligheter, som han tyckte gjorde honom 
alldeles oduglig. Men d<."l lofvade Herren, att hans 
ansikte skulle gå med. En moJnsky 0111 dagen och 
en eldstod om natten skulle för =vIose vara ett tec
ken, att Herren var med honom. S å g·ick det steg 
för s teg genom öknen på det ordet: »Jag är med.» 
Slutligen lägger den gamle gudsmannen sitt hufvud 
till ro efter en lång och tröttande lllen också af 
nåd full lefnad, och i hans ställe får en ung man, 
Josua, i uppdrag att upptaga striden. Hvad får han 
då för ett löfte? '>.fag· sl.'all '&'ara m ed digo 

; såsom 
jag varit med Mose, skall jag ock vara med dig. 
Var fast och stark och förfäras icke! » Så får 
han på det ordet g å åstad och storma Jeriko och 
andra befästa platser i landet. Och alJsammans 
gick pa det ordet: »Jag är med dig. » Samma 
ord säg-er Herren till J eremias, som lefde i en tid 
så svår, som väl ingen af oss har genomlefvat, som 

stocll, snart sagdt, ensam på Herrens sida men klipp
fast som en mur. Han bäfvar tillbaka för det upp
drag , hiln af Herren far att frambära till sitt folk, 
och utbrister: »Jag duger icke, jag är för ung. » 
:Men Herren säger: "Frukta icke, fag är med dig h 
Så heter det äfven till profeten Esaias: »Frukta icke! 
Om du ginge genom vatten, är fag med dig , och 
om du ginge genom eld, skulle du icke brännas.l> 

Så kommer Herren Jesus i det nya förbundets 
tid, upptager detta i de gamla tidsåldrarna bepröf
vade, härlig·a ord och skänker det till Guds försam
ling i alla tider, i det han säger: »S e, f ar; är med 
eder alla dagar /ntzll världens ände. » Släkte efter 
släkte har det ordet förverkligats. På individ efter 
individ har det bevisat sin sanning. Och nu har 
du dina fäders heliga arE. du, som tror på Jesus. 
Gå därför åstad i din kallelse med glädje och kom 
ihåg din Herres ord: »111ig är g zfvcn all makt, 
och fag är mcd dig ltvmje dag in!dl världens 
ände l » 

Amen. 

'-r <' ~'-- > '~~ 
~ft~ BrefafdelninbO'en .~~~ 
~- y 

, ~~ ~;;:=== ;> ~ o, 

Long-chii-ch a i i Sh cnsi, 300 ki lometer fra n 

Tongcholl-fu, d. 2-1- mars 1903. 


Kara missionsvHnner I 

V i a nla nde h it med bat i fö rgå r, jag och mi t t res
s;tliska p, som d en l a okw l,e l· T90 2 l ~inll1 ade Sverige . 

Mulåsnor och barstula r hyrde .. i går, och våra s tackars 
liiclu lo, k,, (ferUlr och bppSHckar, so m genomgått sa mycket, 
f:ttt Sil ma nga knuffar, ska fninga r ° h stij tar, aro nu fa st
surra de pft packsad brnao Vi lade OSs i går kväll med 
det hoppet a tt i dag f~t fortsHtta , men e tt häftigt regn 
har lagt hin d er i vngeno Vi a ro resignerade, m en värdshus
värden ar nog glad (jf\"(; r a tt få behfdJa oss ~lnnll en d<ig o 
D e t ar så m fi nga minn en, som \O ilckas till Iif under denna 
resa vid j~imföre l sen med samma resa å r 1 9 ° 0 0 För 
nfi gra dagar sed an passerade \Oi det s ta lle. där sold a tern a 
skulle ha mörd at oss, hade ej G ud ingifvit i C ha ng Choih
T o ng's hja rta att beskydda oss. I-Ian afsande förs t e tt 
telegram med be fallning härom, men dfi han ej fick svar, 
a fsäncle ha n annn ett, Sl.> m bti rjade sa : "Jag Chang- Ch"ih
T ong, \Oi ce konung ()fvcr Hupeh och Hu-nan o. s. v.» 
Det verkadeo PEt detta vä rd s hll~ vuro vi af\Oen 1900 

inregnade en dag, oclt vi päminna oss nu med vemod, 
hurusom d im 5må gossar då sprungo omkring här på 
gfi rde n. 

Tvil norska hröder - Chris tensen och 'iVatsaas, till
hörand e Skandinaviska a llia nsmiss iollen, bodde vid vår 
a nkomst hit p1l värdshuset. Just i gå r lyckades de ra 
hyresko ntrakt pa ett hus skrih·e t. l staden Shang-cheo, 
t\Oä dagsresor norrut härifrå n, skall äfven inom I;ort hus 
hyras a f missionarer, och , na r det blir gjordt, finnes 
d e t en kedja af missionsstationer frftn Hsian-fu ä nda ned 
till Hankow vid d e mest be tydande platserna lä ngs den 
s tm a vägen. 
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Tid efter annan ha spejare utsänts till Tung-Fu
hsiangs lager för att utforska något om ha ns planer. Den 
senaste , lllsänd af bro Hagq\'is t i Hoian-fu, har nyss 
ko mmit tillbaka, och ha ns rapport If!ter lugn a nde. 

Med innerliga hälsningar fran oss alla. 

I H erren förenade 

August Berg. 

:;! :;: 

Hancheng den 21 mars 1903· 

I Henen alskade vanner ! 

Nåd och frid! 

»Jag vet, /lVilka ta1lkar jag fäll/ur för eder.» 

Å ter har jag' en tid ktint, att jag bort skrifva till 
eder men har hindrats af de dagliga bestyren. 

V~lrt nya kapell invigdes pa juldagen, som långt förut 
bestämts till invigningsdag. Som vi emellertid till dess 
fingo kapellet endast sft pas;; fardigt, att vi med nöd kunde 
flytta in , gjorde vi invigningen helt enkel. Glädj en hos 
de församlade Vill' icke d ess mind re stor. Efter nyaret fort
sattes inredningen. F ö rst vid det kinesiska nyåreb in
brott (i febr.) kunde vi sanda hem handtverkarne.. Ehuru 
allt gatt val under byggandet, var det en hvila att ej 
bittida och sent behöfva vaka ö fver arbetare och tillse 
deras manga olika behor. 

H vilan bestod dock egentligen blott i om byte af 
verksamhet. Det kin esiska nyil ret medfö r alltid mänga 
bestyr, och besökarnes antal \'ar detta ar stö rre än vanligt. 
lII fll1ga \'isiter måste fltergaldas, syn nerligast sildana, som 
aflagts af s tad ens ämbe tsmän och officerare. Förnämste 
ma ndarinen silnde oss ock en bricka, full med utsökta 
presenter. Det blef fö r oss ett riktigt hufvudbry att få 
till stånd en liknande bricka. at h o nom. Han adagalade 
~ifven sin v;ilvilja därigenom, att han utan afgift stämplade 
hyreskontraktet för kapelltomten. 

Den 1,5:de i fö rs ta kin. manaden hade \·i beslutat 
börja dr gossko la, till il \'ilken jag af C. I. M. fätt lö fte 
om fo rtfarand e bidrag från »Mortens fond ». IVlen sko l
gården var ty varr i ett sorg ligt skick. U nder vår borto
varo hade el en \"arit upptagen af »sö kare », so m efter
lämnat många bevis på sin bristande renlighet. S Iwians 
hushftllssaker hade de också helt och hfdlct förbrukat. 
Sådana måste d;lrfö r anskafras. Taken maste invä ndigt 
spännas och utvändigt lagas. Väggarna måste hvitlimblas 
och ~>kangarna» repa reras eller ombyggas. Vidare maste 
ett kök inredas. D en 1,5 var emellertid a llt färdigt, och 
den 16 hä lsade vi 5 gossar välkomna i det nya kapellet 
samt nedbåd o öfver dcm och I;iraren Guds välsignelse. 

Den 19 reste jag med tre kolpo rtö rer, till h vilka jag 
ffitt uncierhäll fran ett engelsk t traktatsallskap, samt en ny 
broder, en frukt fran "art kapellbygge, ut på en missions
resa, som \'i utstr;lckte till T ongchou-fu. 

Den 6 febr. sände jag ett par män med mitt tält till 
en marknad 20 Ii söder o m denna plats, hvilken Enligen 
plägar besökas af ,5-8,000 personer. lVIelIan d . 7- 10 
voro vi Jar 5-6 bröder, som fran morgon till b "all pre
dikad e fö r \'illigt lyss nande ~b[() r. 

Hemkommen den 29 väntades jag af opiepatienter. 
Jag måste därfö r genast öppna asylen och kan, så länge 

den är öp pen, ej komma längre frfm hemmet, än at t jag 
hinner tillbaka pa dagen. Asden krafver bfld e tid och 
uppmärksamhet. Men, så läng t jag ser, ~ir den de! bäsfa 
af alla de 7tä!, /iVar! vi i norra ](ina kunna fånga 
fisk. Under förv intern gat Herren oss genom asylar
betet 4 nya intresserade; och af 4 patienter frim P 'e ichu
ang, som jag behand lat, har jag s port, a tt två, sedan de 
kommit hem, regel bundet besöka gudstjänsterna. H e rren 
va re prisad för hvarj e ny brodd, s') m skjuter upp! 

Sedan julen ha vi haft hjälp i arbetet af systra rna 
Angvik och Hatrem. Vi sl;ulIe så väl behöfva h'fl systrar 
till här för arbetet, t\·fl för stationen oc h för besök i dess 
närh e t, två för besök på utstationern a. Men vi behöf\'a 
ock en' broder fö r Hancheng. l\'Iycke t mer skulle da 
kunna medhinnas. J ag undrar ibland: Huru länge "kall 
jag behöfva vara allena? Viljen I ej bedj a Herren med 
mig om en b roder för detta distrikt ~ 

Eder ringe brod er 

Rob. Bergling. 

>.< * 
* 

Yuincheng den 17 mars 19°3. 

Käre broder! 

Stor frid i J es us I 

Vi ä ro lyckliga här, frisk a och krya samt bo i lugn 
och ro. J ag tycker t. o. m ., att man möter mer vänlig
het och finner större mottaglighet för ordet än förr. 

För en tid sed an voro I3einhoff och jag pi några 
dagars besök i Hsia-hsien, en stad 60 Ii (3 sv . mil ) öster
ut hä rifriin. På denna plats var d e t för några a r sedan 
ganska mycken afvoghet mot oss. Buttra och föraktfulla 
miner mötte oss ö f\·era llt. Nu är det annorlunda. Vi 
hunno knappt ut pa gatan med vflra böcker uch vårt 
dragspel , fö rrän folket började ropa: »Se här, här passar 
det att stä och tala , kom hi t oc h predika!» \ , i hade 
också goda ~lh örareskaror hvarje gå ng " i p redi kade, stilla 
och o rdentliga. Ratt my cket böcker finge \'i afven sprida. 
Det var en sådan innerlig gladje att se, hnru o rdet mot
togs, och med vemod mås te \· i resa hem. Behofvet ar 
stort, men huru skola \'i kunna tillgodose det ~ O, a tt 
vi had e en här af infödda e\'angelister och bibelkvinnor I 

Kare broller, bed, bed ifrigt G ud om infödd a a rbeta re i 
den myckna skörden! 

\ i mås te göra, hvad vi kunna för H sia·hsien. Om 
också icke en missio llar kan bo på platsen, borde vi d il r 
söka få en utstation med cn god infödd arbetare. I gElr 
ditsände jag va r evange list Tsao tillsa mm a ns med den 
unge L iu-ia ng-tsa i, äf\'cn knllad Ts-ai-ua, för att predika 
och sälja skrifter. D e skola iifven söka hyra bostacl där 
för BeinhoCr, som ga ma "iII göra ett Hlngre besijk på 
platsen. Om det llU lyckas dem alt fEL en någorlunda 
god bostad, flyttar han dit på en ell er två månader, och 
får han ingen annan b ostad, sltn han sig ned i ett vanligt 
vä rdsh us, ty han vill gärna dit. Han sktllle jll också ha 
mycken nytta af att pft egen ha nd öfva, ltvacl han lart, 
att få pröfva vingarna. 

;-iJvcn har tyckes det röra s ig nRgo t bland dc döda 
benen. Från själf\'a staden komm a ej så må nga och fraga 
efter \'~igen till lifvct, m en ganska m[lI1ga komma frå n 
landsbygden, isynnerhet kvinnor. Beinhorf har f. n. tagit 
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lakare"erksamheten på sig oc h har dag ligen m,l nga pa tien
ter. D fl M"en detta göre~ i Jesu namn, kan det ju icke 
bli utan fru kt. I allt hvad vi göra, behöf"a vi J esus
lIa mnet mer i vära hjar tan och i vh r mun. F ör nägra 
dagar sedan val' vfl r e"ange list till en marknJcI och pre 
dikade. Där var arven Tjäders evange lis t samt en a nnan 
man från Haichou församling, en olärd och okun nig man, 
men en lefl'ande kristell. Vär evangel is t berä ttade, att 
denne lllan började predika, och a tt d et gick myc ket 
dfdig t. Han hade n1l'cket liten kunska~) i bibeln oc h 
äfven svårt att ut trycka sig. lHen han berättade för hed 
ninga rne, hvad som \'a r kärt för hans hjärta, om Jes u~ , 

som af kHrl ek till hon om och a lla gifvit sig själf i d ,j den. 
Och nar han berattallc detta, runno tara rna utfö r hans 
kinder. Evangelis ten hörde, 11\l !'u de omkringstående där
vid sade till hvara ndra: »Den där ha r ett sa nt hjärta ». 

Om dessa kalla , materia listiska kineser kunna röras 
af en sadan predikan, sit a tt de måste afgifva ett sådan t 
vi ttn esbörd, da ville jag gärna kunna pred ika så. Bed 
för oss, att H e rren ma fil göra oss tdl mämtiskofiskare! 

Varma hälsningar från 

Axel Hahne. 

* 
~ 

::; 

bhi den 2' mars 1903. 

IGira missio nsvan ne r! 

)>1)litt folk fdr bo på fridens IIIar/t , i trygga bo
ningar och i lugna ltyddor. " Es . 3 2 : I 13 . 

För en tid sedan kommo helt o förmodadt sju man 
fr?1I1 en by omkring 3 sv. mil hfi rifriln, vid namn H sie
biien , och begii rd e att fil köpa bibla r ocll 'sångbi;cker 
~amt att ffi be~ök af oss och erhftlla und ervisnin g i evan
gel ium. En af dem hade för !lera fi l' tillbaka afvams fran 
opium i den engels ke missionaren mr Kay's asy l och där 
runt starka intryck <If evangei ii kraft. Han hade ocksa 
"ittnat OIU H erren i sin omgifning, sft att nflgra börjat 
fOi:ka efte r sa nningen, men ännu hade ingen europe 
besök t trak ten. 

Vi tackade H erren fö r denna nyö ppnade dörr, och 
en tid därefter beg~lf,'o vi oss, min man och jag, med
taga nde vår ä ldste gosse, till deras by . Det "a r redan 
all deles mörkt, då vi kommo fram. Ledaren bland de 
in tresserad e, en silf"ersmed, bjöd oss taga in i sitt hem, 
oc h snart infann sig, tro ts den sena timm en, mycket folk 
fö r a tt se pa oss. Väl' viirds hustru "ar i början ganska 
rad d och höll sig på afstånd, men snar t kom hon in oeh 
f0rärade lill e Gustaf ett par mycke t fi na små skor, och 
clarefter försvann hennes radsla. 

Dagen c!arpå, ~om I'a r söndag, strömmade folk till 
i s tora skaror. De intresserade hade hyr t en större sal 
till mötesloka l, men efter första söndagsmötet upps tod o ro 
i lagre t, och husvärden, som bld skrämd af fleres ho tt 1
ser, återtog huset. Vänn ern a hyrde nu et t vardshus, och 
dä r predikade min man i en större sa l för männen, medan 
jag i ~i lfversmedens butik sö kte frambära vittnesbördet om 
frälsningen för kvinnorna. Skaro r a f man ,;kockade sig 
dock arven clär, och så tick "å r kines iske tj ana re, en snäll, 
troende gosse, en stor flhörareskara, da han med sit t drag

spel samlade · a lla männen utanför dijrren för att vittna 
för dem om Herren. 

Det var rä tt a rbetsamt a tt göra sig hörd bland den 
stora skara n af kvinno r, som a ll tjäm t ökades. Till s lu t 
maste jag sä tta mig pa ett bo rd , oc h diirifrfm fick jag 
under he!a f. m. ta la till dem. :\Hinga hörde för f,j rsta 
ga ngen det glada budskape t, och på flera tycktes d et verk
ligen gö ra intryck. De fle~tas bevekelsegrund var I1()g b lott 
och bart nyfIkenhet att fa se oss - men orde t har dock 
blifvit utsadt ibland dem, och det skall icke komma fåfangt 
tiIJ baka enligt H errens egct lö fte . 

l 'a e. m. , sedan vi tagit en liten st unds vä lbehöllig 
hvila, gick min man, åtföljd af våra vänner, ut IXl gatan 
och predikade. Jag och lille G ustaf gingo in till vär vär
dinna och sprflkade med henne h de grannkvinnor, som 
kom mo. Det blef då mer stillhet, och H erren ga f oss 
å ter en stund kring sitt ord med bön och sang. 

Dä vi pa ma ndagen lämnade p la tsen, ombådos vi 
en träget att snart komm~l tillbaka och stanna någo n tid 
hos dem. Om Herren ~a tillstädj er, har jag tänkt fil re~a. 

ut på landsbygd en !lasta mfll1ad fö r att besöka byar a t 
annat håll. Dä sk" la båda våra små gos~ar fä följa med. 
Kin eserna äro mycket barnkära, men det är fara värd t, 
a tt de skämma bort de sllliL 

E ft er att ha lamnat H sie-tsiien, fo r jag dagen efter 
med Gustaf till en annan by, där en snä ll troende f;tmi lj 
bor. Där fick jag ock tillfälle att 'utså lifvets ord fö r en 
liten skara, som samlades ute på garden. 

".'Iin man hade tidig t på morgo nen ridit in till staden 
l.~an -ch'Uen för att där uppvak ta mandarinen o h till honom 
öfverliimna en bibel. På kvällen sammanträllade han med 
oss hos ofvannämnda familj. Ma nn en är en församlings
medlem, som i flera fl r trott pfl Herrell och "ittnat om 
honum. H ans hustru ar nog icke annu pi'myttfödd men 
en uppriktig söka re och m)'cket o riginell, för öfrig t en 
duglig och pr:iktig kvinn a. . -nder e tt samtal kl agade hon 
öfvcr, att hennes högmod ilnnu va r så stort , oeh bad 
om förbön. » ~og är det mindre nu, an det har vmit, 
fö rs tils " - tillade hon, »lllen riktigt tror jag a ldrig de t 
kan gä bort». Jag fralllb Oll för henne, att i egen kraft 
kan ingen segra bva rken ä fver högmodssynden elier någo n 
annan sy nd, men att Jesu ,; ar lllHk tig och " illig at t friilsa 
oss frdn a lla synder. ".l a", sade hon då, ~ i gil l' bad jag 
mycke t till J es us, att han skull e bo rttaga mitt högmod, 
så att mitt hjä.rta kunde vara öppet att mottaga under
vis ning, då pastorn och frun komm e, och, vet frun ", till
lade hon med en glad uppsy n, "jag blef in te fres tad till 
högm oJ en enda gill1g i går - sa hjälpte Gucl mig >. 
Vi talade än mer med hvaranclra, och innan vi morgonen 
därpå sk ildes, bådo v i alla gemensam t till H erren. stil'. kildt 
om hjälp och kraft för hustrun mot hen nes sköte~y nd. 
(Egentligen mena kineserna, då de tala om sitt högmod, 
sitt svara ly nne). Denna rcsa var för mig mycket upp 
fri skande. 

En langre tid ha vi haft flere missionärer här, hade 
engelska, norska och svenska, som kommit hi t för att fa 
tandl äka rehFlIp. Ii. n. hafva vi bl. a. F redrika H a llin 
hos oss. H on kom hit fö r att diclfraga min man för en 
liten sjuk flicka. 

Emma Andersson ar ny.;; hemkommen fran en a f 
silla missionsreso r till lande t, dar hon varit en tid fÖl' att 
undel'l'isa kvinnorna. H erren har uppeh å llit henne under 
clenna resa, fas t hon ar mycket kl en. 
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Maria Harms har nyss afslutat sin 2:dra spriikkurs 
Deh langtar att komma ut bland fol ket. 

lnex Berzclius arbetar med ifver på sin I:a kurs i 
kinesiska spriike t. Herren v:i1s igne oss I\\·ar llch en i 
d rt arbete! »Skörden . :ir mycken , arbetarne il ro fii. " 
Vflra krafter r:lcb ej till att fylla behofven i detta stora 
dis trikt. 

Vi bo i lugn och ru. l en lid som denna kOlll ma 
ju dock rykten lätt i omlopp. Goelt a tt fa 11\·ila i IIer
·rensband! Han kan omintetgöra de onda människornas 
planer. »Herren Sebaot är med os~, var borg ar Jakobs 
Gud.» Ps. 46: 12. 

Med en varm halsning till eeler alla frän edra med
arbetare i Ishi. 

Eder i Herren 

l.Vaetlli Lillder. 

langning den 30 ma rs 19°3. 

ICira missiansvänner' 

"ElI tillflyktsort ä7· urtidens Gud, och nedåt sträd:a 
sig hans tZJl~fa arll/ar. » 

Huru skönt är det ej att i den ljusa dagen, dä allt 
gär sin jiil1l11a gang, känna sig buren af de eviga armarna , 
men ännu mera sil, då stormar rasa och vreda \·ågor ga 
öf\·er var bräckliga farkost ! D etta fingo vi i sanning er
fara fö r nflgra dagar sedan. Det var den 19 mars. Stu
denterna fran hela dist riktet hade anländt hit för alt af
lägga examen i K onfucii tempel inför mandarinen och 
professorerna. V i fingo först pä morgonen höra där lm 
och ansilgo d et som ett god t tillfälle att fä sprida biicker 
och predika e\·angelillm. Silväl v,'I r portvakt som fli ck
skolans larare voro sysselsatta i gawkapellet med att Sälja 
böcker och tala med de besökande. ,\lIt var lugnt och 
sti ll a. Studenterna gjorde blott sina försök att komma in 
pa den inre gården för alt fa se på oss. Vi ansägo det 
dock opassande, att skolflickurna skulle blifva begapade af 
unge man , då tillika J en kinesiska etiketten är mycket 
sträng i cletta hänseende. Vårt folk gj orde därföre allt 
för att hinclra d em att triin ga in pa den inre gärden. 
Vid middagstiden bö rjade studenterna blifva oroliga, och 
några föreslogo, att de skulle lyfta af dörren eller sl1\ sön
der elen. En ~tuml efter middagen kom läraren in och 
sade, att det \·ar omöjligt att liingre hålla stånd. D e ville 
ov illkorligen in. Han fö res log, att jag skulle gil ut till 
dem. Jag anade ingen fara utan lugnade honum, sägande, 
att de nog ej \·agade storma cli.\rren. Enclast nägra mi
nuter därefter slogo de emellertid sönder stängslet pa dör
ren och ryckte upp den. Jag gid:. dil ut i gatukapell et 
men möttes af jordklumpar och lertegel , som kastades in 
af den pii gatan tatt sammanpackade folkhopen. Jag insag 
då faran och skyndade in i skolan för att få barn en och 
kvinnorna in i våra rum pa den inre gärden. Portvakten 
sprang ut genom bak porten till ya -men, som ligger helt 
nära, för att uncl erriitta mandarinen, och sjiilh'a sände vi 
vår tjanare efter med mitt visitkort för a tt begilra hjill p. 
Mandarinen skickade genast hit sina so ldater. I ett nu 
var gärden fullpackad Jlled studenter. Soldaterna och 
nagra af stadens man, som st do oss bi, lyckatles ti ll en 
början hindra folkhopen att tranga in . i \·ara rum men 

\·oro för f~l att kunna motstå de hundraden , som alltfort 
trängd e på friln gatan, och att hindra dem fra n att bryta 
ned c!ij rren till de rum, där flick orna och kvinnorna slOdo. 
Ebba och jag voro uta nför på garden. Studentel"llCl hoj
tade och sk reko och förde ett förfarligt väsen. Trängseln 
blef allt större, och det var omöjligt att fa dem a tt skingra 
sig. De mindre barnen gräto af förskräckelse, men de 
aldre förhullo sig lugnt och sti lla. Det var en stund af 
stor spänning, och vi visste ej, huru det skulle aHöpa. 
Purtvakten tog Si ll flicka i handen (hon gar i skolan), till
sade de andra barnen och kvinnorna att följ a efter, gick 
sa ut pä ga tan och förde dem i säkerhet till en sin slakt
ing här i staden. Vi stodo nu ensamma - Ebba, jag, 
en af kvinnorna och en flicka, som ej kommit att gå med 
de andra. 

För att få skaran skingrad sågo vi ingen annan ut
väg än att begifva oss ut på ga tan. Vi togo darför skol 
flickan emellan oss och gingo ut. Gatan var sa fullpackad 
med fo lk, alt vi fruktade att blifva nedtrampade. Jag för
lorade min sko, och både Ebba och jag blefvo omkull
stötta på gatan. - Just i rätta ögonblicket kom emel
lertid mandarinen till vftr hjälp. Han hade varit sjuk 
oc~ ej varit ute på läng tid . H var han g ick fram, vek 
fo lkskaran undan, och, när de studerande fingo se honom, 
flydd e de hufv udstupa. En del tog sin tillflykt till när
liggande bu tiker, där de i trängseln slugo sönder bord 
och bänkar. '\Iandari nen gjorde en djup bugning för oss 
och bad DSS gå tillbaka in. 

Soldaterna stängde porten, sedan huse t först blifvit 
utrymd t, och °posterade sig utanfö r. i'dandarinen tog saken 
pa fullt all var. Han kastade af en del af sina kl:id er pa 
gatan och höll ett väldigt tal till dem, som funnos inom 
hör håll, bland annat hotande att installa examen. »Jag 
trod de», sade han, :: att I kommit hit för att undergii exa
men, men det ser ut, SOI11 om l i stiillet kommit fUr att st:ll1a 
till oreda. H vau önsken I) Ar det pengar, l viljen hafva ? 
H em ma har jag nagra hundra taels. Tagen dem, om I 
hafven lust J Behöfven I klader ) Har ilro mina. Tagen 
dem! Jag har min hustru och mina t\°il. d öttrar hemma. 
I kUl1l1en ra se på dem, om eeler nyfikenhet dä rmed kan 
tillfredssUillas. Låten dessa, som kommit hit för att pre
dika den goda läran, fa vara i fred! » 

Kapellet, där barnen suttit och I ~l s t, företedde en 
bedröflig anblick. Allt var kringkastadt. Bordslådo rna 
voro utdragna och böcker, pennor, bläck och blackhorn 
borta. Flickornas biblar, som de mtt till julklapp, och 
som dc si mycket varderade, voro arven försvunna, likasä 
lärarens viirdefulla böcker. Vir enda fönsterruta (vi ha 
namligen papper i dc öfriga fönstren) var sönderslagen. 
T Yiinne Idoekur, ett par sm fl lampor, glasögon m. m . voro 
tagna. i'vlitt dragspel, som en man tagit med sig, kastade 
han vid mandarinens ankomst ifrän sig; en af soldaterna 
bar sedan hit clet. Dock, hvad bekymrade oss allt detta ~ 
Vi \· 01'0 ju alla uskadade och ·kuJld~ på a ftonen gemen
samt böja vara Iman i tack och lof til! vår trofaste Fader 
för hans underbara ledning och nad och för den känsla af 
trygghe t, som han gifvit oss i farans stund. - Sa förestod 
nu uppgörelsen . Manda rinen var hiigcl igen förbittrad, 
ville ej öppna examen utan hotade att resa lill Honan
fu och anmiila saken. - Samma afton komm o nagra fram
stående lärare med en a f mandarinerna i spetsen. Dessa 
larare äro niimIigen ans\Oariga för ett visst antal studenter. 
De komm o nn för a tt bek laga net skedda, lofvande er
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sättning, bot och bättring för framtiden, D e önskade, att 
vi skulle fram ställa vära anspråk, Följande d ag kommo 
de Etter, Pri va ta personer tradde ock emellan för att 
medla, Var enda önskan var ju, att saken skulle ordnas 
sfl, att det skulle friimja Herrens rikssak och lända hans 
namn till ära, \tt straffa de skyldiga var hart när 
omöjligt, då skaran, som det sades oss, uppgick till ett 
tusen och flere hundra, Vi\'ille ju ock adagaJagga Jesu 
sinne - att med t5.lamod lida och förl ita , Någon upp
rättelse mfiste ju dock gifvas, allra helst som hemfridsbrott 
straffas mycket striingt i Kina, Efter mycken bön och i 
samråd med de kristna här beslöto vi a tt ej begära er
Sät tning och ej yrka på straff, men fordra, att de fram
stående lärame sklllle låta göra ett standar med inskrip
tion, innehålla nd e en ursäk t för hvad som skett, samt att 
de tillika med elen förnämste mandarinen skulle låta skrifva 
sina namn därpa, ,- Detta standar skulle af dem egen
hiindigt och offentligt öfverlämnas a t oss, Först ville de 
ej gärna skrifva sina namn, troligen af fruktan för efter
räkning, men, när vi \'oro bestämda härvidlag. gftfvo de 
med sig, helst som \'i försäkrad e, att saken, en gång upp-' 
gjord , ej vidare komme att upptagas, N agra d aga r där
efter infunno de sig och öfverltlmn8de högtidligt och 
med s tor stat ett standar af rödt siden, som nll hänger 
i \'årt kapell. Vi fingo under dessa dagar erfara, a tt vi 
hafva manga v:inn<.:r här i staden. - K,mske borde jag 
tillagga, att det nog ej frB.n början var de studerandes 
mening att sWlIa till oreda, men vid s5.dana tillfallen 
finn s det ju alltid t\,c:tyd iga personer, SOlll uppegga de 
öfriga, och s5. uppst5.r /att oro. 

Har har sedermera \'CHi t sa lugnt och stilla. Det 
skedda skall nog ock fil. lä nda Guds rike till seger. 

Vi äro nu kUnda i hela distriktet, och m5. nga hafva 
dessa dagar vari t har och hört evangelium, Broder Stal
hammar kom hit för en vecka sedan och hade s in evan
gelist med sig, Han hill- tillsammans med vfi ra m ecl 
hjalp8re med ifyer vittnat om Guds, \'[i r Fr:tlsa res, m;,in
niskokiirl ek till förlorade syndare, - »Vi '{:ela, a tt för 
dem, som älsla Gud, samverkar fllll till det Lasla ,,, "Ar 
Cud föl' oss, hvem kan va ra eli/of oss?» 

Eder i H erren tillgifn3 

Amw !altZ011, 

,.. 

SllItet af lll:trs . 
Sinan H sien, 

\ ' i ;iro !JU Illiclt uppe i \'~hilrhetel ute pä mlSSlons
f;i!let. Räl! mycken uppm untran h~l l\:l. \-i haft under 
den gil ngna tiden och bereda O';~ nu pil drt ~(()rmöre, 
ll\ilket l-i, um eli t! \'il1, h()PP~lS fil hå lb sist ~i ~öndagen 
i ap ril, l g,l r hack \'i besiik ~ tf nere hr0d er fr:in dr 
uts taii on i ;\icn-ch"iHsien, ,\ 'i samtalade om stO l'll1iitcl 
saml bildo gemensam t Gud leda a ll ting' till der bä-,u, 
Ride ndn och b-innor :1ru med uss pa ,,,-iigen », ~; ~1 aee 
\'i hoppas kunna fl\. f0rrätb dOJl' 

ender febrllari ma nad gjorde jag tkra r(;so r in 
till Honan-fll, egen tligen för at t ordna med tr~'c.kan 

rlet af traktat er , Sin~.[l1 ligger n ii miigen så Ungt bortn 

i \-iirlclen, a tt de t ii r litet sdrt Lt traktater, l1\"iika annars 
röna stor afgilng bland de s n~lla kineserna, J~lg beslöt 
dl att sö ka hjiilpa mig sj~lf oc h har nu en boktryckare 
p& framg:irden, som try cker heb dagarna, och det gil r 
förtriifH i:>t. ' 

I Hon:lI1-fu ~ro mi'lnni skorna num er rätt h\-ggli aa, 
Vi Lingta eft e r att Herren snart m:'\ tte gif\-a oss en station 
i den ~taden, D ä r finnas både kri srn; och slidana, som 
söka sanningen, Jag ba r ditsiindt lJokspric1are och ärven på 
annat sätt tiel efter [lll nan haft beröring med invånarne, 

Mars månad \'Hr regnig och kall, Den ena norc1an
sto rm en med snö och reg n aflöste elen :U1dra, och ]J:; 
be r'fsLlmma rn~l hvilade ett h\-itt snöUcke, De för , ta 14 
dagarna gjorde syster :'Ilaria Pettcrsson ett bcsö k i lIt
s ta tionen Nien -c h' i, Evangeli sten Kong \':U henne d3ryid 
följ a kLlig , Arbetet i den trakten ser helt lofvande ut; 
flere iiro sedan gammalt sökare, och n,lgra nya hafva 
tillkommit. 

t ; nder senare hälften af mars gjorde jag och en1 n
gelisten K ong en resa till long-ning för att h1ils::t p,\ frk , 
Janzon och Buren, De hafva haft rätt svå ra dag::tr pil 
denna station, (Se Anna Janzons brer), 

Kong och jag st,Hmade i Jong-ning i 8 dagar. P:i 
åter\'3 gen till Sinan, då vi \'andracle genom den bördiga 
ela lg!l ng, i h\'ilken long-ning tir belögen, p nsseracle \'i 
stora, folkrika l'bt~e r, elen ena efter elen :\I1dra, En n:1tt 
blefvo I' i h~rbergera de af en rik man, hvilken i likhet 
med lCornclius tyc kes \'ara en from man, gifvanc1e myc
ket allmosor, H:-lIl hade flera at vår:t tr:\ktater och 
böcker, Vi hälla pi k\':illen g udstjänst i hans h11s, i'\ii r 
\-i tOgo upp en sil ng. började han strax att ~jut~ ga mee!, 

Att vara en Jesu efterföljare och en filantrop iiI' 
e meller tid icke detsam m:., Nör \i skildes åt \-id 9-ticlen 
jJ~'t kviilleu, \-ar han sii tack ;;:lI11 för h\~ld \-i h:lde inlat, 
Vi kunn~l hlott bedj:l och trO, nn Myen i (1c~sa bygder 
e\'a ngelii ljus snart skall börja lysa , 

\-i l min a te rkol1lst tiU S inan Lllln jag, a lt :if\'en 
\':tr s t~Hi(">n 11nd er ex:tl111"n,clagarn a varit fyl ld Illed stu 
denter. EmelJ e nid hat\-a \'i n}gra my cket duktig:. dn
ner och medhjälpare i arl>erer. lwilka Id ett llllll;irkt 
sätt k1de kLlrat situati,)nen, P :i ,,0ndngen Ur dr a ndre 
e\'~lngcli st . Ch'en, inflir ett fulls; lt r alld itoriulll ha hallit 
en viiIdig predika n ö i\-ci' .Kr is tus och l':ont'u ci us , Alla 
lyss na de u]Jjlm;irks ll nH (ill de hi1lsosamm a s:l!1ningarn:l 
och g iugo slilla s in y;io, Vi 5;i(ta ganska myck et \';inle VI 
denn e Ch'en och hoppas, IHt han skall blil\'a be\-ar::tc!, 

Fn d ag sp red sig det ryktet , att e ll af dra iJok
,prid~ll'e hade bli1\'it lif\'erfall en i HC>Ll:ln-fll, oc h :llr 
l>ihbr o('h trctktale r Iilif\it llj>p1>dnda micltp:l gMan, 
Dess bCitt re \-isade d et si g I'ara al ldele, f~ll skt: enc1a, t 
n ft gon l11ot;;;igelse hade f(j';'ekommit, Ja, nitr nya tieler 
bryta fram öt\-er det gamla I,-in a , ;ir del ej llntl [, l' !j~l , 

om \-:lgorn~l. stllndom litet \ td<lsa lllt ,,-alla b t\'e r. Gud 
g if\'/'~ ()~ .. et t fridsamt sinne! Riittt1irdighetell s frukt ut

sås i frid för dem. ;;om hidla frid, 
i\l3ngn hjärtliga hiibningar till :r1la Ilrödcrn:l, .i .Koll1 

11l it teen, 

l ~r11 till;.l'it\enh-ct 
G, .4, S l d /lall/III/M', 
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Strödda missionsunderräHelser. 
Evangeliska Fosterlalldssttftelsm firad e d. 4-7 juni 

sitt 4 7:de årsmö te. 
O m den ut\'eck ling, de tta miss ionssalIskap i sin ve rk

samh e t erMtllit, \'ittna fö ljande uppgifter: 
Till d e tsamma hafva i vart land an slutit sig 203 

missionsföreningar. D ess provin~om bud ~ro 12 3, d ess 
kolp ortö l'e r 14 I. 

Inko msterna till den inre missio nen uppgingo vid 
förlid e t \'erksamhetsRrs slut till 93,2 19 : 57. 

De a rbetare . som lltga tt i elen yttre m issionens tjänst, 
till b/die7t och Ostafrika , ;l ro för niirvarancle 80, hvartill 
komma I D, so m egna sig at sjölllallsmissio71Ol. 

F örs:unlingsm edlemmarn es anta l är i Indi n 0 0 5 , 
Ostafrika 65 I; de infödda meelarbetarnes i Indien 3 l ' 
Ostafrika 39 . 

Till den utlälldska missionen in flöto fö rlid e t är 

33 7,97 2 : 9 5 · 
Vid å rsmöte t invigdes (: nya missi o nsa rbetare. 

* * 
SvC!/.ska 'missionsförbulldet fi rade några daga r senare 

ell e r el en I 1 - 14 sitt 25-å rs jubileum. 
·Äfven de tla missions~allsbp bedrifver en omfattande 

så vi ii inre som y tt re m iss io n. 
Inom landet verka för närvarande 12 så ka llade 

dis triktsförestå ndare och 6 resepredika nte r. 
I den yttre missionens tj ~ ns t 5tfl 68 missionsarbetare, 

4 2 i K o ngo, 12 i Kina , 4 i kinesiska Turkes tan, 2 i 
K a ukas ien , 2 i Persien och I i l-ordafrika. 

Vid ärsmöte t invigdes y tte rligare I D. 

Blott i K o ngo llppg5 r för närvarande församlings
medlemmarnes a ntal till ci f\ 'er 16 00. I Kin a, dar mis 
s io n ~enare upptagi ts, llppga de till omkring .l oo. De 
infödda medarbe ta rn es antal Ur i Kongo 70 , i Kina omkr. 40. 

Sve nska missionsfö rbundets inkomstcr det sis ta flret 
llppgingo till 2 ' .Ll i''+ : 04 · 

En stor skara l11issio llsviinne r fdl ll o li ka dela r a f la n
d et hade infunni t sig s~lvii l t ill det fi'lrstnii m nda so m till 
det sena re a rslll ö tet. 

Axplock från fältet. 
\' id sra tionen } ··II;lldle1I.~· bar e n t id i \inter \'iqat s 

e n hinna \i e! n:,ll1n Kli (ulta ln s K n) fu r :lll hlit\'a hj til pt 
t"r:in s itt o pi erii ka nde. Familjen \'ar \'iilbii rg:uL och hen
nes ma n ",nte s ig ti nge em()[, att hon sk ulle slura riikcl 
OpiUlll, rb han tyckt e, a ll (jel \'a r de t e nd:, mii g:; hun 
had e, och :H l hon ide borde elltr IJeh u rde u n Llc rb ~;t a 

sig det li da nde , som \'o re förenadt m ed en ~ :"t d a n km. 
H e nn es sliikti ngar sök te oc: ksc! skriim ma henne frun ar t 
haf\'a lHi gOt m ed mi ssio nä re rn a :ut g lira genom :Hl :;iiga 
hen Ile , alt d et t il l d ren ;:k ulle 1>lifva en likada n för
föl jelse m Ol utl ändin ga r och kr ist"n:l SO !11 lij]' .3 dr scd :tn. 
Ku \'ar dock fa," l i sitt s inn e och svarade. al t antingen 
d d hl e h e förfi.i ljelse e lie r ide, skulle hon ~ i uta :ttt rub 
opium. H en ne;; hotande gi'k oc ks.l myck et hra.HlJn 
ilr nu et t sto rt und e r fö r g r:l nnkl"inn orna , e m e<b n hon 
kunde slu ta att röka op ium u lan att li da ~" il ta I)i trc l'h el»). 
"j\1e11" . tilbgga d e, ,, >ii !>ad hOIl ocb:~t stii ndig t t ill (~llll. 

Aldri g kunde \'i komm:l. in i henn es rum ubn aH fm!n 
henn e pil. kn ;1 l)a ko!11 s k ~l l' c:t » . - Detla \'ar ock s ~l 0; :111[, 

Denna \;\ ' inn:1 Histe och had till Cud n att oc h d ag oc h 

För S. M. I(:s mlSSlons- ,-=:-
---==-> och bönekretsar. 

Böneämnen: 
L Ur missionärernas buf: Olll ännu en bror/er 

f(i r Hanchengd istriktet (s id. 68) . 
Att missio n~irerlla i sanning ma bl i[va mänl/iskojiskare 

(sid. 69 ). 
Att evangelii ljus snart må b{j rj a lysa ä[ven pft de 

stora fo lk rika platserna i .longni1tgdaleJl (sid. 7 I ). 
FC,r evangelisten C!t'm (sid . 7 I). 
F ör var no rska sy,;ter, frk. AI/gm'k, so m, enligt ny 

ligen ingä nget medde lande, vid ridt f,,J !i t af och brutit 
sitt ena larben. 

II. Att H erren till bedrifvancle af det vid tolllfa tt a nd e 
arbe tet ma gifva de e7jorderlt~f(a medel7l . Beh oh' en äro 
fö r nän'a rande synnerligen stora. 

Edra önskningar va1'e k7i7miga inf ör Gud i allt 
gmo7ll åkalla7l och bön med tacksägelse. Fil. 4 : 6. 

Tacksägelseämnen: 
Att vara syskon bo i lugn och jrid (s id . 68, 70). 
D e uppmuntrande erfarenheterna i opieasylarbetet 

(sid . 68 ). 
De för evangelium öppnade dörrarna i Hsia -Izsien 

(sid. 68), .l-:lsie-tsiien (sid. 69), H07ian-fu och N icn cil'i' 
(sid. fI ). 

För Guds nac1efulla bevarande af våra s)'strar och 
skolan' i .lo7lg71i71g (s iJ . 70) samt fö r ha ns bevarande a f 
s ta tion en S i7lail Hsiell (s id 7 I ). 

Att Herren lyckligt fört sysko nen Bogs med res
.'ällskap till deras bestämmelseort, T o ngch o u-fu. 

Redovisning 
tör influtna medel till " Svenska Missionen Kina" 


under Juni månad 1903. 

~o. Kr. 0. 

369. J. E . S., StoL'ld lO lm ........ _. _ .. _.. . . .. .. . __ _ J so: 

37 0 . • T:lCkoffer lill Herre u · ... _ . .. ._____.. . . .. . 30: 
3i l. St. :lHilar ps öresiUrcni ng gm le. (J" .... ___ ... __ So: 

:Il. S., !lIar;), . . ___ _____ ....... . ... .. _.. _. ,_ ,
37 2 . 4: 
r{.agn e torp~ jungfrufC.irening, t ill ,Anna Erik5S0i1S 
uncle d l,l l1 gm C. A. C .. __ _.... .. .... __. ... ..... . ... . . _ 50: 

3 ~ 4 · 

3i3· 

I nge lslo rps Kin a fi.i reu . lill infödd med bj'il pr.re fit 
Hugo Linder ..... __ _. . . ... _ _ .. __ . __ . _ .. .. . __.... _o. 50: 

. m,i' prenumeran ter af .L. S. B . . __ . ___.... . . . . _. . .. S: 203i 5· 
-.376. A. I-L K alma r, till , kolfonden . .. ___ . ... .... ... . . . _ - , ? . 50 


\. E. A. , :-Jo rrköpi ng . _. ____ . __. .... .. . . 
3i7· S: 
, TackofTcr> . _ __ _____ _. . ___ .. . . .. . ... .. . . ___ __ . . . 
37 8. 20: 

Spa rb ös~em C'd c,l , gm C. E. 4: 32379· 
380 . Syto re llin~e ll i Hackwad__ __ __ ____ _~_ •. . __. __ 2 ,· .. 
38 1. Fru J. , Ni\f"cl5jö gm T. L .. .. _... , .. . .. .... ... .... .. l a ; 


382. Koll ek t vid S,ibylu uds och folk etorp' uugd . fl ·)j"(~n. 
ko n f. t il l V. \leste rs underh ;111 ._ .... .. .. .. __ ... . . __ 30 : 
H. R o! V~tnga. ~ t ill min ne af e n a fli d cn 111issiol.bVän :· 25 : 
, H e rre ns l o:de- , A . o . E. R ., Ghg, t ill J. Böllings 
unc1 erb :m .. . . _...... . _. . . .. . . . _... .. .. . .... . . . . 3°: 

385. L. \\- ., Gbg, gm _-'I.. R. , lil l J. . BOllings un de rM Il la: l a 

386. F rfln Bri\b ygd en s: jllugfr u förcn . gm C h. 1\1. ______ ___ _ 50: 
387. O nänm d . F ö r K in a med M a rk. la: 4 5 2 5: 
388 . A. P. , Lindesberg ____ ...... __ _ .. .. .. lOO: 
389 . A. H., Karl stad .. . . . _.. . .. . . . .... .. .. .. .. .. . ... ..... ... . 15: 


G. R., ... _....... . ... ... ._. ....... .. _ .___..... . ..... . .. . 
39°· 5: 
391. f\. D., J i;Ilk öping __., . . . _.. __ _o. Ii" :.-- -- -_ ._.-::.,:-::.-::.----_:.......- 

Summa krnn Cl r 738: r 2 

Med "ani, t tack till h"arj c gif\' fl re. 

» Ed/er FadeT z/d. l/7Iad I bdlÖ/cJCIl, förräll 1 
lii r forrbr~lnde g:l till Gud med alla sill;] :,ngeliigenhete r. bed/en honom .» 

http:medbj'ilpr.re


8. jtrg. AUGUSTI 1903. 1'ren.~pris i: 20. 
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Ms<;,ionsblad för Svenska Missionen i Kina. 

Utg! fvare: Red~ktör: Expedition: Telcro n: 
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Kina förr och nu. 
(Efter Chinas l\lilliotls). 

Innan det 18:de århundrandet slutade, utfärdades 
af en engelsk präst vid namn Moseley ett ganska 
märkligt cirkulär, som visade, att han på sitt hjärta 
hade fått Kinas andliga nöd. Cirkuläret, som trycktes 
i omkring hundra ex. och spriddes bland den tidens 
ledande män bland de kristna i England, innehöll 
en uppmaning, att den Heliga Skrift skulle öfversättas 
till och tryckas på det kinesiska språket. Det kort 
därförut bildade engelska kyrkomissionssällskapet tog 
saken i allvarligt öfvervägande men drog sig till
baka, då det såg ut, som om »sällskapet för spri
dande af kristlig kunskap» vore hågadt åtaga sig 
saken. 

Efter nära fyra års öfvervägande öfvergaf 
emellertid nämnda sällskap tanken, och nu upptogs 
den af det Brittiska och utländska bi belsällskapet, 
som hade bildats den 7 mars 1804 eller jämt 6 år 
efter sedan d:r Mose1ey hade utskickat sitt upprop. 
Bibelsällskapet hade redan förut riktat sina tankar 
på Kina, men det såg ut, som vore hindren ' oöfver
stigliga för planens omedelbara genomförande. 

Man hade visserligen i Brittiska museet upptäckt 
en gammal öfversättning till kinesiska af ett ut
drag ur evangelierna, Apostlagärning-arna och Pauli 
epistlar. ::\oIen man var oviss om, huruvida denna 
öfversättning vore tillförlitlig. K är det vidare konsta
terades, att hvarje ex. i till verkning skulle kosta 
minst 40 kr. *, och att, äfven om boken kunde ut
gifvas, det i Kina icke fanns några missionärer, som 
kunde sprida den, så beslöts, att man tillsvidare 
skulle öfvergifva planen. 

Guds tid för verkets utförande var emellertid 
nära för dörren, och ett tecken därtill var fram
trädandet af de män, som skulle utföra arbetet. 
Långt borta i Ostindien hade på baptistmissions
stationen Serampore en Guds tjänare fått den in
gifvelsen, att han skulle försöka detta herkulesarbete. 
Och inom mindre ~in ett ~t r efter sedan bibelsäll
skapet skrifvit till ch 1\1oseley, (d. 23 juli 1804) att 
det vore dem omöjligt åtaga sig saken, fingo de 
höra, att cl:r jJ/farslwlan var flitigt sysselsatt med 
att öfversätta l Mose bok och Mattei evang. till 
kinesiska, ja, att några kapitel t. o. m. redan 'voro 
tryckta. At nämnda företag lofvade bibelsällskapet 
genast sitt understöd. 

Medan d:r Marshman i Indien var sysselsatt 
med detta arbete, var den man, som skulle blifva 
grundläggaren af den kinesiska missionen, d:r Jklorris
SOll, på väg till Kina. Han landsteg i Kanton år 
1867 , och ganska kort tid därefter finna vi äfven 
honom fördjupad i öfversättandet af bibeln. 

Tåligt och troget fullföljde dessa båda män sitt 
oerhörd t svåra kärleksarbete. Och i maj 1823 kunde 
d:r l\Iarshmans äldste son inför Brittiska bibelsäll
skapet framlägga ett fullständigt ex. af både det 
gamla och nya testamentet, ett arbete utfördt af 

« Numera kan ett kinesi sk l /lytt teslamente ,"Ij as för Ii öre. 

hans far och en professor Lassar. Boken hade blifvit 
tryckt i Serampore med rörliga metalltyper. Följande 
år, 1824, framlade d:r :\10rrison sin öfversättning af 
hela bibeln på kinesiska _. resultatet af hans eget och 
hans medhjälpares, den då redan aflidne d:r :Milnes, 
arbete. Till befrämjande af denna öfversättning 
och dess spridning bidrog bibelsällskapet med öfver 
200,000 kr. 

Sålunda ledde Gud till fullbordande ett verk, 
som ansetts säsom »en praktisk omöjlighet». Ja, en 
af ledarne i det Ostindiska handelskompaniet hade 
gått s~ långt, att han förklarat, det ~ ingen öfver
sättning af den Heliga Skrift kunde göras till det 
kinesiska språket», ty han visste, att språkets natur 
icke medgåfve någon som helst öfversättning. 

Om vi taga ett steg framåt ett halft århundrade 
i tiden från bibelsällskapets grundande, komma vi 
till ett år, som för Kin a-Inlandmissionen har stort 
intresse. Det märkliga upproret under Hung-Sin
chuen antog i början form af ett korståg emot af
guderiet och väckte i mångas sinnen i kristenheten 
stora förhoppningar om att kineserna i massa skulle 
omvända sig till kristendomen. Men dessa förhopp
ningar förverkligades icke, ty rörelsen öfvergick i 
det fruktansvärda Taipingupproret,hvilket för 15 
är ödelade några af Kinas skönaste provinser och 
till otaliga hem bragte död och sorg. Men i Eng
land hoppades man ändock, och flere missionssällskap 
beslöto, att, så snart tillfälle gåfves, rycka in i Kina. 
BL a. utfärdades i tidningarne ett upprop om att 
man skulle göra en insamling af penningar för att 
genast trycka och sprida en million ex. af det nya 
testamentet på kinesiska. 

Bibelsällskapet, som just då firade sitt jubileum, 
upptog förslaget och beslöt d. 19 sept. 1853 att 
ofördröjligen skrida till verket. Inom kort hade äfven 
för detta ändamål bland a llmänheten insa mlats om
kring 700,000 kr. ,,?vlen», har någon sagt, »med 
Guds verk går det aldrig brådstört till ». Det dröjde 
öfver 20 år, innan bibelsällskapet kunde sprida ens 
en million nya testamenten. Kina var ännu faktiskt 
ett tillbommaclt land. Men samme Gud, som hade 
uppväckt Morrison ti1.l öfversättningsarbetet, hade 
uppväckt en annan man, som i hans hand skulle 
blifva ett redskap att för evangelium öppna det 
inre af Kina. 

Genom en af dessa märkliga sammanträffande 
omständigheter, som vi ofta kunna spåra i Guds 
ledning, inträffade det, att samma dag, som bibel
sällskapet fattade sitt beslut att trycka och sprida 
en million nya testamente!l på kinesiska, steg Hudson 
Taylor - då en ung man om tjuguett år, ombord 
på det skepp, som skulle föra honom till Kina, där 
han skulle blifva ett sådant mäktigt medel att öppna 
landet för. Herrens ord. Allt eftersom åren gingo, 
och Kina-Inlandmissionens banbrytare trängde in i 
Kinas inre provinser, drogs bibelsällskapet allt mer 
in i detta arbete, i det några af K. I M:s medlemmar 
jämte det direkta missionsarbetet äfven tjänstgjorde 
såsom bibelspridare. 

Och detta år, då bibelsälIskapet firar ingången 
till sitt hundraårsjubileum och 50 år hafva förflutit 
sedan Hudson Taylor första gången afseglacle till 
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Fru Naemi Linder. 

GL/l. 

Från missionsfältet ingick under den gångna 
månaden ett sorgebud, som vållade oss djup smärta. 
Enligt telegram afled nämligen fru iVahm' Ijnder 
den 14 juli af rödsot och tre dagar förut deras lille 
Gustaf i samma sjukdom. 

Kina, kan det ju vara af särskild t intresse att se, 
hvilka förändringar, som hafva ägt rum. H vad se 
vi då? Vi gå ett ärhundrade tillbaka och finna, 
att tanken på öfversättandet af bibeln till kinesiska 
öfvergafs såsom outförbar, att Kina var ett tillslutet 
land utan en enda protestantisk missionär. Vi gå 
ett halft århundrade tillbaka och finna endast några 
smala kuststrimmor öppnade för evangelium samt 
endast 150,000 delar af den Heliga Skrift spridda 
bland dess hundrade millioner. H vad se vi i våra 
dagar? Kina öppnadt från gräns till gräns, dess 
folk i besittning af bibeln på sitt eget tungomål, 
hvarje provins försedd med sina missionärer, hvarje 
hufvudstad med sin missionsstation och vissa städer 
~igande t. o. m. en liten kristen kyrka. Den dag, 
som är, arbeta icke färre än 68 missionssällskap i 
Kina med en a,me af 2 , iOO missionärer, och har 
ensamt genom Brittiska och utländska bibelsällskapet 
spridts öfver tio millioner ex. af den Heliga Skrift 

Missionen har i den hemgångna systern förlorat 
en hurtig och god missionärinna, som med hela sitt 
hjärta och varma intresse gaf sig' åt sin Herres verk. 
Hennes arbetsdag blef kort, men den har dock ej 
varit utan frukt. Nu har hon gått att lägga sina 
kärfvar ned för Mästarens fötter. - Uppbrottet kom 
så oväntadt. Helt nyligen skref hon till oss lifliga 
skildringar om verksamheten i distriktet och på 
stationen: om huru arbetet gick framåt och huru 
barnen frodades och voro riktiga solstrålar ej blott 
för föräldrarna utan jämväl för kineserna etc, Det 
är så underligt att tänka, att hon nu nedlagt vand
ringsstafven. 

Med broder Linder samt öfriga anhöriga känna 
vi det hjärtligaste deltagande och kunna ej under
låta att begära missionsvännernas förböner för dem. 
1 b,'O'drakärleken O'mlzfärtade mot Izvarandra, heter 
det i Rom. 12. 10. Bedjen därföre »all hugsvalelses 
Gud», »tröstens Gud:) och »hoppets Gud» så hug
svala och trösta dem, att de ej uppgifvas i sin sorg 
utan kunna hålla fast vid att MIla Herrens vc'igar 
äro g'odlzet och sannt1Zg» , 

jVac;lIl z' Lz'nder föddes i Stockholm den 13 mars 
1873. Föräldrarna voro arkitekten Gustaf Sjöberg 
och hans efterlämnade maka, född Moberger. 

Fru Linder afskildes för missionen vid höstmötet 
di97 ; ankom till Kina i mars I 89 t\ ; förenades i 
äktenskap med missionär Hugo Linder i början af 
år 1900; återkom till hemlandet i slutet af samma 
år tillföljd af den häftiga förföljelsen, som då rasade 
i Kina; återvände till missionsfältet hösten 1902. 

Makarna hade tillsammans 2:ne barn, sönerna Gustaf 
och Sven, af hvilka den förre fick gå hem tre dagar 
före modern. 

Ty i lZ' väa, atl om vlh'! /ordzslw tältlzus ned
brytes, Ila/ va 'l/i elI ky/;g'llad cif Gud, dt Ims zd:e 

. gjord! 1/led Itänder, cvig-t, i himmelen. 
D en rättfärdiges l 1lt'mU Ic(-zJcr z· 7Iälsz!:1lc!se. 

på kinesiska. I sanning, Gud har gjort stora ting 
med Kina, däröfver äro vi glada! 

Men medan det är lätt att se tillbaka och fröjdas 
öfver de underbara framsteg, som vunnits, är det 
också lätt att glömma de svårigheter, som hafva 
öfvervunnits och de vedervärdig'heter, som missionens 
arbetare med glädje hafva utstått. Genom krig och 
uppror har Kina varit dränkt i blod, och ofta har 
såväl missionärernas som de omvända inföddes 
väg gått genom förföljelse och martyrskap. Genom 
mycken beclröfvelse har det kinesiska folket börjat 
inträda i Guds rike. Men den dag, som är, ropar det 
nya Kina såsom aldrig förr efter »mannen med 
boken ". Skall icke detta rop besvaras på det enda 
sätt, som är dem \ ärdigt, hvilka äro nämnda med 
!(rt:rtt' namn) 



SlNI1J1S LAND 

j-Ivad som blifvit gjordt i Kina. 
För ett århundrade tillbaka var Kina sä godt 

som ett okändt land. Ingenting hade af protestan
tiska kristna gjorts för dess evangeliserande. När 
vi kasta en blick tillbaka på den gångna tiden, 
komma helt naturligt på deras läppar, som äro 
intresserade för missionen, dessa två fragor: »H vad 
har blifvit gjordt? och »Hvad återstår att göra?~ 
Vi vilja i korthet besvara dessa två frågor. 

Kina, för icke länge sedan ett alldeles tillslutet 
land, är nu öppet frän dess ena till dess andra ända. 
Hela bibeln tinnes öfversatt och tryckt på landets 
språk, och missionsstationer äro öppnade i hvarje 
provins. Verket, som de första åren endast sakta 
skred framåt, har de sista åren utvecklats otroligt 
hastigt. Efter de 35 första årens arbete eller från 
1807, då, d:r Morrison landsteg i Canton, funnos, 
efter hvad man vet, endast sex omvända kineser. 
Efter en andra period af 35 år hade dessa sex växt 
till 13,035. Inom de därpå följande 13 åren hade 
antalet nästan tredubblats, ty det uppgick då· till 
37,287, och år 1900 hade antalet af nattvardsbe
rättigade stigit till I l 2,808, hvilket innebär, att under 
de tio åren från 1890- 1900 antalet omvända åter 
hade tredubblats. Ehuru genom förföljelserna är 
1900 siffran betydligt nedgått, behöfva vi icke däraf 
modfällas, ty många hafva från den stridande för
samlingen blifvit upptlyttade till den triumferande. 
Många, om hvilka man trodde, att de hade börjat 
på vägen, hafva tyvärr visserligen icke hållit ut. 
NIen i betraktande af de fruktansvärda prof, pa 
hvilka de infödda sattes under detta fasansfulla år, 
hafva vi all anledning till tacksamhet, att den ki
nesiska församlingen i stort sed t hållit profvet, såsom 
den gjort. 

Enligt senaste statistiska uppgifter arbeta f. n. 68 
missionssällskap i Kina. Af dessa äro 33 amerikanska, 
22 brittiska, 12 kontinentala och I (Kina Inland
missionens) internationellt: l4 amerikanska, 3 brittiska 
och 5 kontinentala hafva sedan år 1900 börjat arbeta 
i Kina. 

I samband med dessa 68 missionssällskap arbeta 
2,785 missionärer, af hvilka 1,597 äro kvinnliga, 
(772 hustrur). Denna skara af missionsarbetare har 
vid sin sida 6,388 infödda medhjälpare. I de 18 
provinserna finnas 653 stationer och 2,476 bistationer 
med I 12,808 nattvards1ierättigade medlemmar. Om 
vi medräkna lärjungarne i de kristna skolorna, upp
går antalet af dem, som stå under kristendomens in
flytande, till omkring en fjärdedels million. För 
närvarande tinnas 1,819 dagskolor med 35>412 läro, 
jungar; 170 högre bildningsanstalter med 5,150 
elever. Antalet läkaremissionärer uppgår till 241 
däraf 79 kvinnliga. Anda till 69I,732 patienter 
hafva på ett enda år blifvit behandlade. 

:Må vi härtill lägga, att öfver 10,000,000 delar 
af den Heliga Skrift blifvit spridda öfver hela kej
sardömet blott g-enom det brittiska och utländska 
bibelsäl1skapet o~h att ungefär lika mycket sprides 
genom andra bibelsällskap, såsom det skotska och 

det amerikanska, äfvensom några millioner krist
liga traktater! Resultatet häraf kan icke uppvisas 
i siffror. Sådana kunna endast gifva en antydan 
om, hvad som gjorts. 

Statistiken kan förtälja blott om den skörd, som 
redan blifvit inbergad; det gifves andra fält, ännu 
icke mogna till skörd, som måste inbegripas med 
i »hvad som gjorts ), . Mycken säd har blifvit utsä.dd, 
som kommer att bära frukt. På somliga ställen 
synes ännu blott brodden, på andra platser åter 
hafva axen börjat sätta korn. Mycket kommer i 
sinom tid att bergas in såsom en frukt af gångna 
tiders arbete och - af gängna tiders lidanden. 

Mycket har gjorts, och dock stå vi ännu blott 
vid början. Det är grunden, som har lagts. Och 
grunden till de flesta byggnader visar sig icke 
ofviinom ytan. Grunden är emellertid lagd, och i 
den dag som är, bjudes såsom aldrig förut tillfälle 
att bygga. Hvad som återstår att göra, därom vilja 
vi här nedan yttra oss. 

Hvad som återstår aH göra. 

Vid ett nyligen hållet missionsmöte yttrades at 
en talare: »Måhända är den största fara, som hotar 
oss genom våra missionskonferenser, den, att vi 
blifva belåtna med oss s;älfva. V i se de stora 
skarorna af åhörare, vi hör'a om det myckna arbete, 
som utförts, och vi lyckönska oss själfva, som få 
fira en sådan årsfest. Men den mest välsignade 
årsfest är den, som sänder oss hem riktigt för
ödmjukade vid tanken på allt arbete, som z'cke är 
utfördt, på de stora fält, som ännu äro totalt obe
satta, vid tanken på l-(nstz' befallning och på vårt 
sätt att lyda den. - Dessa ord innehålla mycken 
sanning. Det är helt naturligt, att människor med 
glädje skola lyssna till berättelsen om, hvad som 
utförts på missionsfältet. Men om det lilla, som 
gjorts, gör dem blinda för hvad som ännu återstår 
att göra, så är verkan dålig. Hvad som gäller en 
redogörelse från missionsfältet. gäller äfven ett mis
sionsföredrag. Under det vi prisa Gud för hvad 
han under de flydda åren gifvit sina tjänare nåd 
att utföra i Kina, må vi påminna oss själfva om, 
hvad som ännu behöfver göras! 

Låtom oss att börja med göra klart för oss, att 
Kina innesluter omkring en fjärdedel af hela jordens 
befolkning, fjärdedelen af alla dessa själar, för hvilka 
Kristus har dött! Om alla missionärerna skulle 
fördelas lika öfver hela det vidsträckta riket och 
skickas ut två och två, skulle det utgöra endast 
två misszonärer för ett distrikt, omfattande 29 I ,447 
hedningar. Och af läkaremissionärer skulle det 
innebära endast en för en befolkning af 2,]08,753 
människor. rvfå vi ett ögonblick stanna och försöka 
tänka efter, hvad som ligger i dessa siffror ! 

Det har nämnts, att i Kina finnas närmare 
I 13,000 till kristendomen omvända. Men om vi 
också till denna skara lägga alla, som på något sätt 
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stå under kristendomens inflytande såsom lärjungar 
i skolorna, forskare i läran o, s, V., huru försvinnande 
liten blir icke ändock denna skara gentemot den 
stora massan af hedningar! Det blir endast I kristen 
emot öfver 3,500 hedningar. Vi förstå häraf, att, 
hvad som gjorts, är egentligen ingenting emot det, 
som behöfver göras. Af den million hedningar, som 
hvarje månad dör i Kina, är det endast, såvidt man 
kan bedöma saken, omkring 9, hvilka dö såsom 
kristna. Och dock hafva alla själar. Ja, hvem kan 
bedöma värdet af en enda själ? På Golgata visar 
Gud, huru mycket han värderar en människosjäl. 
Huru visa Vl; att vi uppskatia en människosjäl? 
Eller huru kommer det till, att vi, som hafva så 
många tårar,om vi få bevittna en svår sjukdom, 
om en familj drabbas af en sorg, om ett samhälle 
träffas af en stor olycka, hafva våra tårekällor för
torkade, när vi tänka på alla de själar, som gå för
lorade? 

Vi tillåta oss här ett litet utdrag ur en nyligen 
utkommen bok: »Din broders blods röst», skrifven 
af en kvinnlig missionär. Hon skrifver: 

»Ljudet af tom-toms ljöd hela natten, och själfva 
mörkret omkring mig tycktes lefvande. Jag kunde 
icke sofva utan låg vaken, såg och såg. Och hvad 
jag tyckte mig se, var följande: 

»J ag stod på en gräsplan vid randen af ett 
oändligt bråddjup. När jag lutade mig ned, kunde 
jag icke upptäcka någon botten, endast ett omätligt 
djup, hvarifrån svarta fantastiska skuggor uppstego. 
Det svindlade för min blick, och jag drog mig till
baka. 

Sedan såg jag en lång procession af människor, 
som vandrade fram öfver gräset, alla i riktning mot 
afgrunden. Där var en kvinna med .ett litet spädt 
barn i sin famn och ett annat litet barn, som höll 
henne i kläderna. Nu var hon vid själfva randen. 
Då märkte jag, att hon var blind. Hon tog ett 
steg för att gå vidare och steg ut i luften. Hon 
störtade ned och barnen med henne. O, hvilket 
skri af förtviflan, som följde! 

Sedan såg jag folk strömma till från alla håll. 
Alla voro blinda, stenblinda och alla styrde de rakt 
emot bråddjupet. 

Dfl undrade jag, full af ångest, hur det kom 
sig, att ingen hejdade dem, Här och hvar längs 
afgrunden voro poster utställda, men på alltför långt 
afstånd från hvarandra. Det var långa, långa sträckor, 
vid hvilka ingen fanns, som kunde säga de arma 
ett varnande ord. Och just på dessa platser ned
störtade de olyckliga, blinda, som de voro. Det 
gröna gräset tycktes mig färgadt af blod, och sval
get föreföll mig som helvetets gap. 

Då såg jag något som föreföll mig som en tafla 
af frid, en liten grupp af människor under några 
träd. De sutto med ryggen vänd emot afgrunden 
och voro sysselsatta med att binda kransar af tusen
skönor. Ibland, då luften genomträngdes af ett 
skärande skri stördes de för ett ögonblick i sin 
sysselsättning. :Men tydligen ansågo de dessa jäm
merrop som något mycket rått och opassande. Om 
någon i skaran sprang upp och ville göra' något 
för att hjälpa de olyckliga, drogo de andra ned 

honom. »Hvarför bli så upprörd för något sådant? 
Nej, vänta, tills du får en bestämd kallelse! Du 
har ju inte ännu slutat din krans! Det vore verk
ligen själfviskt att lämna oss för att ensamma af
sluta arbetet. 

Då hördes ett annat ljud - det var, som om 
från en million brustna hjärtan hörts en enda snyft
ning af smärta. Och ett djupt mörker af fasa föll 
öfver mig. Jag visste, hvad det var - blodets röst. 

Sedan hördes ljudet af en stark röst, Herrens 
röst. Och han sade: »IIvad Ita1' du g/ort :) Dl'n 
bToders blods röst ropaT hl! mig från Jorden. 

* * * 

Ljudet af tom-tom fortfor, mörkret dallrade 
omkring mig; jag hörde utanför porten djäfvuls
dansarnes tjut och de besattas vilda skrän. 

~NIen hvad betyder det, när allt kommer om
kring? Det har ju pågått så många år och kommer 
ännu att pågå i åratal! H varför då göra sådant 
väsen däraf? 

Gud, förlåt oss! Gud väck oss! Må vi blygas 
öfver vår kallsinnighet! Må vi blygas öfver var 
synd. » 

Tongchou-fu d. 18 aprii 19°3. 

Alskade missionsvänner ! 

Så tar jag clå åter genom Guds stora barmhärtighet 
tillskrif\'a eder från denna plats! ungefär på dagen ett 
ha!ft år, efter det vi Hlmnat Sverige, ankomnlO vi hit, 
d. v. s. d, 9 dennes. Herren har i nåd bevamt oss hela 
vägen i frid. Vårt restalt, den 9 I :sta psalmen, har visst 
aldrig varit nedtaget, och jag tycker, det ar så stort, sft 
starkt och så på allt sätt skyddande, att vi kunna gärna 
komma öfverens om att fortfarande behålla det upp
spändt. "Hans famn den är så stor och vid, den räcker 
till för dig och mig. " 

Våra saker sände vi jämte bref några dagar i förväg, 
hvadan vi voro väntade vid vår ankomst. Och, törs jag 
saga, efterlängtade) Det kandes så ätminstone och syn
tes med. Af vfLr gamla uppsättning af tjänare äro fem 
kvar. Där stodo de och väntade oss, leende, bugande! 
Och, vet ni lwad, kära vänner, vi funno vårt hem i bättre 
skick, än di vi lämnade det, ty då flydde vi, hals Gfver 
hufvud, Våra tjänare hafva verkligen bevisat »trohet i 
det lilla». Intet saknades. I hvarje vrå och \"inkel var 
det fejadt och sopad t, och Jesu ord kommer så lifligt för 
mig: "Varen I like de tjänare, som vänta sin Herre!l> 

De första dagame ~lro ju mycket upptagna med att 
komma i ordning, taga emot besGkande v. s. v. Den 
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2j-z8 hafva vi värt stormöte, och efter det senare fflr 
jag tillfälle besöka de troende i distriktet. Vi mötas 
framdeles, vill Gud, i »Ax plock frän Tongchou-fu l ;) 

Mandarinerna äro mycket vänliga. Vi hafva utbytt 
besök hos hvarandra - något hittills ohörd t pa denna 
plats. Borgmästaren är f. n. mycket sjuk i frossa och 
lungkatarr. Jag besöker honom två gånger hvarje dag. 
Jag minnes förr i varlden alla de gånger. jag gick till 
rädhuset och förgafves anhöll att fä se »d en store man
nen .» N u hämtas jag i vagn, portarne öppnas på vid 
gafvel, jag bjudes på förfriskningar o. s. v. Tiderna 
hafva förändrats. iVIå vi kunna rätt finna oss i allt. 

Samtidigt med vart inträde i staden (d. 9:de), ut
andades en af vara f. d . skolflickor, Doktor Liang's I j-ariga 
»Ni-rh ", sin sista suck. Hon dog i difteri, sorn går sä
som epidemi här och i angränsande Chao-l-distriktet. 
Min första förrattning var att begrafva henne. Dagen 
före sin död hade hon bedt dem läsa Mattei 6:te b.pitel 
för sig. 

I går eskorterades »Cen-shen» (Epidemiguden) under 
musik ut ur staden! 

Till sist ett innerligt tack till alla kände och okände 
vänner för julgåf"orna! Vi vilja försöka att personligen 
skrifva och tacka hvar och en, men det kan elock hända, 
~ltt någon blir glömd, och vi vilja ej vara otacksamma. 
Därför på detta sätt ännu en gång tack I 

Eder i Herren förenade 
August Berg. 

Tongchou-fu elen 18 april 19°3. 

»Idel god/itt och barmhärtighet». 

Då vi för en vecka sedan, elen 9:de april, anhinde 
till Tongchou, var det pa dagen ett halft är, sedan vi 
lämnade Sverige. Med tacksamma hjärtan nngo vi resa 
ett nytt »Eben-Esen, ty trofast och nfldigt har Herren 
leelsagat oss på vägen, behållit oss vid hälsa och kraJter 
och lätit oss bo i trygghet. De onda rykten, som kvar
höllo oss i Lao-Hoken, tyckes icke haft så mycken grund; 
haruppe synes allting lugnt och fredligt, och med vär 
framtid pfl Guds löften bereda vi oss nu pä att upp
taga hans arbete härute. Huru förhallandena komm er att 
gestalta sig i Kina, därom vore kanske mycket att säga, 
men det blif\'er clock endast gissningar, ty bäde den, som 
ser framtiden i ljust, och den, som ser den i mörkt , veta 
lika litet. Ma vi begagna de tillfallen, som Herren 1I1t 

gifver oss, lefva för dagen och för evig/telenl iVI ed till
försikt kunna vi clå upptaga sången: 

"Så tager jag en dag isender, 

Och fruktar ej morgon, som gryr, 

Min framtid är lagd i hans händer, 

Som jorden och himlarne styr». 


För de varmer, som i förbön t:inkt pft oss denna 
tid, vore det kanske af intresse att fil. höra något frän 
vår resa. D en 9:de mars bröto vi upp fran Lao-Hokeo. 
En stor skara v;inner hade samlats för alt säga oss farv:tl, 
både fran den engelska och den norska missionen, mest 
från den senare, till lwilken höra mfmga af våra reskam
rater frtll1 Europa. U ncler bön anbefallde dc oss å t Guds 

nåd och följde oss sedan ned till stranden. Dar lago tre små 
bätar, mycket trånga, mycket mörka och vid första an
blicken ej särdeles inbjudande. i.\ifen, sedan vi ordnat oss 
efter bästa förmäga , voro vi tacksamma att där få ga till 
hvila. Och Herren kan gifva hvila, ä fven om man ligger 
på tre packlador, har rökande kineser till närmaste grannar, 
och regnet smattrar rundt omkring en. ~Iorgonen darrå 
klarnade det, och redan tidigt voro vi p[) vag. Vi hade 
nämligen gatt ombord på aftonen för att kunna fara tidigt 
följande morgon . Vi hade en ovanligt god och snabb 
resa, snabb efter kinesisk måttstock, ty steg för steg mäste 
vära bätar dragas uppför fl oden. Dagarna gingo sft fort. 
Vi studerade, så länge vi kunde se, och om aftnarne 
promenerade vi ibland litet pa stranden, eller satte vi oss 
vid dörren i aktern, sprflkade eller sjöngo. Vftr t bfttfolk 
voro alla så sniilla och glada. De af oss, som kunde, 
sökte ju äfven utså den goda saden i deras hjärtan. 

l söndags morgon an lände vi till King-tsi-kuan, och 
under det herr Berg gick upp till missionsstationen för 
att förbereda dem pil. vftr ankomst, talade systrarne lifvets 
ord till båtfolket, som då voro fria från arbete. Jag önskar, 
att du, kara missionsvän, kunde, som jag dft fick, se 
missionärerna »i fal t». Här finnas inga katedrar, inga 
stilla, andäktiga folkskaror, ingen krets af vanner, men här 
finnas dyrköpta sjalar, sjunkna i okunnighet och mörker, 
och genom Guds nåd kan ju nflgon stråle af ljus tränga 
in i någo t hjärta. Bfttmännen röka och smftprata, men 
äfven bland dem finnes några, som höra och fråga, och 
under det frök en Eriksson talar på vår bat, hör jag pa 
den ena sidan om oss fru Bergs röst och vär kä ra norska 
systers på den andra. H on talar så linigt och varmt till 
det folk , för h vilket hon för ett par ar sedan fick lida 
så mycket, och jag kan icke annat än tiinka: "Glades ej 
folket ö fver budskapet, nog gläder sig Gud öfver sina 
blid bärare, då de troget tjana sin Herre». Vi voro glada 
att fä krypa ur vära små båtar och tillbringa söndagen 
och dagen därpä bland vara engelska vänner i King-tsi
kuan. Det var pft denna plats, som "i ftr 1900 natt och 
jämt undslllpPO våra förföljare. Vi kunde ej annat an 
jämföra den söndag, vi då anlände dit, med denna, som 
vi nu i frid och stillhet fingo tillbringa där. 

!\u hyras nya båtar, lika de förra , ty floden är ännu 
farbar. Således sex dagsresor till under ungcfiir samma 
förhällanclen och igenom en naturskön, bergig trakt. Det 
är äter söndag, då vi anlända till Longo-kii-chai. Där fil 
vi taga in på vardshus, ty ännu är där ej någon missions
station öppnad, men vi finna ett par unga norska bröder 
på värdshuset. De hafva hyrt ett hus i staden och skola 
framdeles arbeta dilr. Har hafva vi varit inregnade ett 
par dagar, och trots det förfärliga väglaget vilja våra äsne
drifvare och bärare begifva sig a f, så snart det håller upp. 
SEt fardas vi under en vecka i bärstol, under det våra 
saker aro lastade pä åsnor. Vi äro en hel liten karavan. 
Det är ingen lätt väg. Första dagarna maste mannen gå 
i den djupa vata leran , och det ar ett under, att de icke 
halka, isynnerhet som vagen pil sina stallen iir brant och 
har skarpa Vändningar. Flere gånger under dagen stanna 
vi, ty männen behöfva hvila. Viel middagstiden göra "i 
lilngre uppehå ll, slå oss ned kring ett bord i ett värclshus, 
köpa bröd och ägg, koka tevatten m. m. 

En dag blefvo vi åter inregnade, på ett värdshus 
uppe bland bergen, och som dagen darpfl var sö ndag, då 
vi i alla händelser skull e ltvila, kommo vi att s tallllil cla r 
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lvfl dagar. Värdshusen i Kina torde Sinims Lan ds läsare 
kanna till. Detta var icke ett af de bästa ; dar var både 
ll1örkt, kallt och smutsigt. l"Ien desto bättre lär man sig, 
huru oberoende man är af yttre omständigheter, da hjärtat 
Iwilar i Gud. Den söndagsmorgonen bad jag Herren 
tillsluta mina ögon för allt det fula och motbjudande i 
den yttre omgifDingen, och han svarade så trofast genom 
att öppna dem, så att de sågo undren i hans lag och 
Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte. Ja, ljuset lyste så 
klar.t, alt den dagen kvarstar i mitt minne som en särskild 
jubeldag. När vi på aftonen samlades kring ordet, för
Dummo ,·i i sanning, att Jesus var midt ibland oss. 

Sil gick dag efter dag, men jag gitver eder kanske 
ett oriltt intryck, om I tron, att det alltid är lika lätt att 
jubla. 0, nej, det kommer dagar af kamp också, isynnerhet 
om man är klen eller trött, och det händer ju ibland 
under dessa ansträngande resor, ehuru det, Gud ske lof, 
icke ofta varit fallet. Då kiinnes sådant svårt, som man, 
då man är frisk, kan skämta öfver och taga med godt 
mod; då blifver det rop ur djupen: »Herre, stöd mig, 
stark mig, hjalp mig I» - Och han är trofast, både när han 
för upp på bergen eller ned i dalarne, alltid , alltid trofast. 

Efter att haLva farit öfver ett högt berg, där vi sågo 
de härligaste utsikter - snön tag ännu på bergtopparne 
kOl11mo vi ned på slätten, och snart nalkades vi den stIlra 
staden Si-an. Dessförinnan skulle vi färdas öfv;'!r en fl od. 
Da vi kommo ned till strandbädden, funna vi emellertid, 
att bryggan '·ar till halften nedrifven. Hvad var att göra) 
Männen kunde ej föra oss i vina bärstola r öfver floden 
utan mås te försl bära oss och så stolarne. Det var icke 
värdt alt vara rädd, ly vi måste fram. En och en i 
sander konuno vi arven lyckligt öfver till andra stranden 
och kunde därifran betrakta våra reskamra ter icke utan 
oro, ty risken att från kinesens rygg hamna i noden var 
ju rall stor, men icke heller utan löje, ty det hela såg 
mycket komiskt ut. 

Anlända till Si-an tugo herr och fru I3erg, fröken 
Eriksson och jag in hos mr och mrs Shorrock, tillhörande 
engelska b'lptistmissionen. De tre andra systrarna, frök
narna Prytz, Engstrum och Rasmussen foro till svenska 
syskon, tillhörande S. A. l\ I., dar de stanoade öfver ett 
par dagar och sedan fortsatte direkt till Sbansi. Vi åter 
stannade n1igra dagar i Si-an och blefvo vederkvickta till 
både själ och kropp. Vii rt värdfolk voro obeskrifligt vän
liga, och det var en glädje höra om deras arbete, och 
huru Herren just genom hungersnöden och andra hårda 
slag synes hafva öppnat mangas hjärtan för evangelium. 

(Fons.), 

'-, * 

Hancheng d. 2-1- april 11)03. 

,\.iskade Missionsviinner I 

Guds frid I 

Han ;ir trojast, som gifvit IiJftet. Ebr. 10: 23. 
Det iir sa dyrbart att åter och åter påminnas om 

Guds löftens trojast/ut. H vad han har lorvat, haller han 
visserligen prisadt \·are hans llamn! 

Då jag denna gfmg få r tillfälle att sända endast 

några få ord, vill jag särskild t bedja eel er, bra missions
vänner, att i edra böner tänka på tre gamla kVLnnor, 
som nyligen hafva förstört sina afgudar. T va af dem 
bo inne i staden och den tredje i en by 30 Ii härifrån. 

Syster Kristine Angvik och jag voro ute tillsam
mans i denna by, och, när den sistnämnda kvinnan fi ck 
höra, att hon måste taga bort sina afgudar, innan hon 
kunde tillbedja den lefvande Guden, tog hon genast vid 
hemkomsten och bar sin gud till templet. När vi dagen 
darpa kommo till henne, berättade hon oss, hvad hon 
gjort. Syster Kristine sade henne da, att afven detta 
var orätt, ty då hon .själf icke längre ville tillbedja af
gudar, var det ej på sin plats att gifva dem åt andra 
för att af dem tiHbedjas. H on påpekade iifven, att, 
kvinnan ej behöfde frukta, ty lika litet som dessa gudar 
kunde hjälpa och frälsa, lika litet kunna de skada den 
som förstör dem. 

K vinnan gick genast till templet efter sin gud, som 
var af lera, och Sfl förstördes den ute på hennes gård. 
] ag hade aldrig förut varit niirvarande, då någon gud 
fö rstörts. Det var riktigt en underlig och anvarlig stund. 
Sedan fingo vi böja vä.ra knän inne i kvinnans hem och 
ropa till 110nom, som ej allenast hör, utan äfven förmår 
rädda och frälsa. Flere af grannarna voro tillstädes. 

En af de kära kvinnorna inne i staden, en 77-åring, 
förstörde sina gudar denna vecka. H on hade först ge
nom en af våra sökare blifvit något intresserad, så att 
hon börjat längta att få höra mer om denna tära. Di\. 
hon ej kunde komma hit, sände hon bud och bad, att 
onsdagsmötet denna vecka skulle hållas i hennes hem. 
Vi hade särskildt på förhand bedit mycket om välsig
nelse öfver detta möte, emedan det var första gängen, 
et t möte skulle hållas i det hemmet. Såsom svar på 
bön fick jag afven förnimma Guds kraft ibland oss, i det 
Guds Ande kraftigt verkade under mötet. Den gamla 
lyssnade icke endast med uppmärksamhet utan med be
gärlighe t, och då mötet var slut, gick hon ned af Kangen 
och började plocka tillsammans sina a fgudar, sägande, att 
hon genast amnade förstöm dem, något, som hon arven 
gjorde inför alla de niirvarande. Jag hade aldrig under 
mötet nämnt något om "stamtaflan», men hon kom afven 
med den och högg den i stycken. En liten gud af 
koppar slog hon i sönder med en yxa. 

l'risen Herren med oss för öppna dörrar både i 
staden och pEl landet och bedjen afven mycket för dessa, 
som nyligen hafva förlorat tron på sina gudar och nu 
tillbedja den sallJlC Gltdm I Djäfvulen skall göra allt för 
att skada dem, men vår Gud iir starkare, och det iir sa 
goelt att veta, att I därhemma troget kampen med oss 
genom bön och deltagande. Bedjen för de infödda kristna, 
att Herren måt~e få valsigna och uppfylla dem med sin 
Ande ! J ag har märkt, att da de blifva välsignade och 
börja vittna, gör det ett djupt intryck på utomstående. 

I3edjen äfven för oss, som Herren kallat hit ut, att 
vi må bevaras i innerlig gemenskap med hOllom själfl 

Måste nu sluta. Innerliga hälsningar till alla i kom
milteen samt öfriga missionsvänner. 

I Jesus förenade 

Sigrid Bengtson. 
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f\xplock från fältet. 	 Redovisning 

för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

Pettersson arbeta, har nu sfl godt som tva utstationer, under Juli månad 1903. 
Stationen Sill1lgan, dar Stålhammars och syster NIaria 

den ena i I:lo71an-FII, den andra i Nien-ch'i. l H onan
Fu äro rätt många kristna, och både i staden och på 
landet är ett stort verksamhetsfiilt. Br. Blom skall öfver 
taga ledningen af arbetet i H onan-F u. 

l Nien-ch'i, en stad belägen 41/2 sv. mil från Sinngan, 
finnes också en liten skara, som läser bibeln och håller 
gudstjänst. En söndag kommo tio personer från denna 
stacl vandrande till Sinngan, hvilket för syskonen där var 
mycket uppmuntrande. Maria Pettersson hoppas ock 
kunna besöka denna plats särskildt för att taga sig af 
kvinnorna. Egendomligt för de kinesiska förhållandena är 
nämligen, att det vanligen ej faller den till Herren om
vände kinesen in att undervisa sin hustru och sina barn 
i Guds ords sanningar. D e anse, att kvinno rna äro så 
dumma, att de ingenting begripa, samt sakna tålamod att 
undervisa dem. Undantag finnas dock naturligtvis. Emeller
tid synes häraf, huru nödvändigt det är att hafva kvinnliga 
missionärer. 

I1-Ien äfven flera manliga missionärer behöfvas. l den 
del af Honan, där missionär StålhaIllmar bor, finnes utom 
honom icke en enda missionär. 

Arbetet i denna trakt har mycket behof af kristlig 
litteratur, icke blott traktater och biblar utan äfven af andra 
goda böcker, passande för församlingens medlemmar. 

För S. M. K:s mlSSlons- ~ 
---. och bönekretsar 

Böneämnen: 

I. För väl' pröfvade broder Linder. 

II. För fröken H.amsten , som under augusti mänad 
ämnar atervända till Kina via Ryssland. 

III. Ur missionärernas bref: 

För de i S. Bengtssons bref o-mta lade 3:ne kvin
norna (sid. 79) . 

För de infödde kristna och missionärerna (sid . 70). 
För den i förra numret omnämnda kvinnan Ku i 

Yuincheng, att hon för sina medsystrar måt te bllfva till 
rik välsignelse (sid. 72). 

IV. Att Herren till bedrifvande af det vidt om· 
fattande arbetet må gifva de erforderliga ' medlm. 

Gell lian sade till dem t1I liknelse, Iwru de alltid 
borde bedja Ocll icke förtröttas. 

Tacksägelseämnen: 
L För öppna dörrar för evangelium i Han-cheng

distriktet (sid 79). 

II. För de medel som influtit under juli månad . 

No. Kr. Ö. 
Odeosvi mfg gm E. B. .... _. __ .... ______. __._....._..._39 2 • 30 : 

393· S . M. K;, försiilining i Malmö ..... ___ } 3 1 7: 86 
Öfversko tt i syfö'reniogsbössor ._,, __ .__ gm H. R . 1" 10:'94· 

395 A. T .; A. R.; E. H.; H. H.; liT. B. So: So 
396. 	 >Deo lillcs första och sista sbirf till missioncn , 

5:~~ i:' g!" A~T.·-·~.·~~~::::~~~.-.-.f·-·- ---- - ·-··-· - -- -397. 	 10: 

398. Torsåker 1!:v. ln th . mfg gm A.]. p.IIns. gm Ev. foster!.-, t. 25: 

399· 75V. S. , Goksholm gm G. N . ... 	 10: 

400 . 	 Oo,imod gm C. F. L. , Askeryd, Lioghem .._._. ____ S: 
L. A . '\V., Fridhem, Grebo. ____....... ____ ...... _____. 


4°2 . Ioflntoa preonmeratioosmedel för S. L. gell. G. G. 

Motala verkstad ................_.... ___ ._..... ____ . ___ _ 1[ : 


40 1. 	 So: 

. E. A. , Rotebro .......__..___ . __ . ... . _....... ___ .____.... l: 

Onämod, P s. [45 : 15 ._..__....... _o. ___ .... __ ._ .. __ _ 1,000: 


403. 
4°4· 

A . D., Aliogsås .._. ___..... _.. ___ ... ___..... __... _. ___ _ [,5 00:40 5. 
406 . 	 Böoefören. i Dalby till Sigrid Bengtssoos underhiUl 83: 

L F. till ]. af S:s uoderh.. _..... _____ .. _. ___ ._.... 600:40 7. 
L F ..... _. _______. ... ___ .______ ._..... __ .....__ . __ __ .__ .408 . 	 400: 
A. R ., F orsernm ._ . . _..___ ... _._ .. _.. _.. _.. _..._.... ___4°9· 

4 10. 	 "Som Gud vi ll ,) ............... ..__ ._ ....... _.....___ . ___ 

41 1. 	 BerguDda syförcn. gm G. \V..........._..... __ ._... ___ 

412 . L. E., Stockholm ._ .. _.............. _........ _........ _.. _ 


,T-ic > till Aodrcw E-ns uoderh..___ . ___ . _. ___ .
4 '3 · 
Aoon ] uozon till ioköp af biblar at heon es 

skoi llickor ___ ._. __'" . __ .. _....... _.._......_. _______ __ . __ _ 30 : 


4'4· 
 Gm P. A . B., Halltorr, insaml. nf ,lrcts koofirmander 6: 70 
>Tackoffer> . _.._____ ____ ..........._._ ................ . _ 

4,6. G. O. , Gnsselby ___ .. _.._...... _._ ....._.. __ ._ . ___ ... _._. 40 : 

4' 7. 4: 35 

4 1 5. 	 115 : 

Kollekt gm A . ]., Brotorp, Liodesberg._.. _........_. 
Gamleby mfg gm P . T. ___ ._. __..._.. _. __ ___________ _4 18. 	 3°: 

4 1 9. A. E. D. gm A. R., Gbg, till Böllillgs underh,HI 500: 
420• K. E. B., Gbg, gm A. R. 7: 50 
42 1. Sparbössemedel fr. Lindes krets gm A. A .. ___ . __ . __ _ 77: 70 

Frlln A-n ._ .. _.. ____ ______ __ ___........ _..... __ .... _.4 22 • 	 50: 
H . o. P. E. E ....... ______ .... __ .... _.._....... _.. .... . 10:
4 2 3. 
Från basaren i M. gill j\I. E. _____ . ___ . ___....... _.
4 2 4. 	 4°: 

4 2 5. 	 Ooämod, Kumla ___.._........ _.. _.. ___ . _...... _._ .. _. _. [O: 


4 26. 	 K. S., Vellstorp, Fionaryd .... __ .. _.......... _. __ .... . . . S: 

R. P., Dalkarl. hyltao, Liodesberg . _____ __ . ___ __... _. SO:4 2 7. 
·H. \V., Helsiogfors gm ]. R .. _____..___ . ____ .. _. ___ _428 . 	 10: So 

4 2 9. Från Valingsbergs nrbe tsfören. gm K. A. till mi, 
siooen bland bare i IGon ___ ._ .._ .. ___ ._______ ._.... 25: 
Bjnrbäcks mfg gm L. F. H .. _. ___ ._ .._.. _..... ___ .__ _ 2 0: 

43 \. Ooä111nd, Hofva._ .. _.. _____ ._ . . ............. _._.. _. __ ... . • 10 : 
43 0 . 

43 2 . Fn'm sy föreo. vid Vads teoa hosp. gm A. L. till 
L B:s underh<lll . ___. ______ ___ . __ .. _. __ _o __ _ __ ._.o. •• _ 100: 
Ooämnd ___ .. _ __ o •• _ __ ._ . ___ .___ _ •• _. __ .... _ __ ..... _ .. ••••433· 	 5°0: 
P. G. B., SaItemod, Borås __ _______ __ ___ .__. ....... _. 100:
434· 
A. J. S., :\Iölnbo .__ .... _..____ .._.. ... __ ..... ___ .._.. ___ .435 · 	 20: 

436. 	 Sldrkinds jungfrufören . gm K . H. .___ _.._. __ ,,_ .. _. 60: 
437. 	 Sparbössemedel till S. M. K . :,f A. E-D., Krylbo S: 
43 8 . 	 I. F., Fornaboda ... ___ ._. _ •• _. _. _ __ ___ __ ._ 10:_ o 	 , _ •• • • o •• _. 

439· 	 Tionde till iofödd bibelkvinoa fran C. O. K., Lin
köping ...._..... __ .. ..... _. .•. . __ .._.. _. .... ... _.. _.... .. . 50: 

44 0 . 	 H. O. gen. d:o __ _.. _._. ___ ...... __ .......__ ........ .. 2: 


441. 	 Visby fe möresförenig, till Stålhnmmars för gästemot
tag11 illg _______ ________ ... _. ___ __ ___•__ . _________ . ________ o 3°: 
E. VOI1 1\.1.. __ .. _. ____ ___ .. _.. _.. _..........._...........___ 
 5· 

Summa hooor 6,174: 96 

Med varmt tack till hvarje gifvare. 

»Dcn dal[ fag' ropade, svarade du; dl? trig'aj 
J/ug mod, odt min sfäl/id? kra/f.» 

Dm 	som offrar lofväs oller, IW1I ärar mig. 


