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Världens evangelisering j' denna 
generation. 

Studentfrivilligrörelsen har valt ett motto, som 
antagits af denna rörelse inom ett flertal af de länder, 
där den vunnit fotfäsle. Mottot lyder: » Världens 
evatzt l'hscrllzg z' dC/ma gozcralzon.» Det har icke 
uppfunnits inom studentfrivilligrörelsen. Den däri 
uttryckta tanken har långt före denna rörelses upp
komst uttalats af erfarne missionärer, t. o. m. i nästan 
samma ordalag. Detta motto antogs först af den 
amerikanska rörelsen. Inom Englands st udentkretsar 
ställde man sig länge tveksam inför det, men vid 
den mycket anderika konferensen i Liverpool 1896 
beslöts efter mycken bön och öfverläggning att an
taga detta motto. Och efter konferensen tillkänna
gaf man detta steg i en skrifvelse till de olika ky rko
samfunden, i det man på samma gång framställde 
en vädjan till dem att {ör sin del vidtaga de åtgärder, 
som skulle blifva en följd af en s tarkare tillström
ning af frivilliga. Från alla håll uttalade äfven de 
kyrkliga myndig'heterna sin glädje öfver denna fram
åtgående rörelse, och vid de följande konferenserna 
uppträdde män, representerande dessa kyrkosamfund, 
såsom t. ex. ärkebiskopen af Canterbury, ordf. i det 
evangeliska predikantförbundet, styresmännen för 
den skotska frikyrkan och för den skotska stats
kyrkan med anföranden, som ådagalade, att de an
sttgo detta icke som en tom dröm utan såsom ett 
klart och koncist uttryck för Guds v ilja och afsikt. 

Detta motto har blifvit föremål för ganska stark 
kritik, oftast beroende på en missuppfattning af dess 
innebörd. Det afser icke att vara en profetia om 
h vad som skall ske, utan blott ett framhäfvande af 
hvad som är den kristna församlingens plikt att efter
sträfva. Ett såd:mt mål måste hafva töresväfvat den 
första kristna församlingen. Intet annat kan för
klara den allmänna missionsifver. som besjälade den
samma. Det är tydligt, att endast de nu lefvande 
kristna kunna evangelisera cie nu lefvande hedning
arne, och att de bära ansvaret för att evangelium 
sprides ibland dessa. 

En del kritik har berott på, att man med evan
gelisering förstått detsamma som kristianisering, och 
man h:; r sagt, att det är en ren omöjlighet att inom 
ett stiktled kristianisera hednavärlden. Med evange
lisering förstås här en så tydlig, kraftig och ihållande 
förkunnelse af de väsentliga fakta rörande Kristi lif 
och försoningsverk, att ansvaret för mottagandet 
eller {örkastandet ligg'er hos den, som hör, icke hos 
den, som förkunnar. 

Vid den stora lo-årskonferens af missionärer 
från hela Indien, som sammanträdde 1902, gjordes 
den beräkningen, att för ernående af detta mal skulle 
behöfvas en manlig och en kvinnlig västerländsk 
missionär på 50,000 hedningar. Enligt de grunder, 
som vanligen följas vid beräkningen af jordens be
tolkning. skulle saltmdabehöfvas 40,000 västerländ
ska missionärer. För närvarande finnas ungefär 
16.000. l\'aturligt\'is ä r det icke meningen, alt dessa 

40.000 skulle ensamma kunna utföra den stora upp
giften. Men omkring hvarje västerländsk missionär, 
som arbetar på det rätta sättet, grupperar sig snart 
nog en skara infödda medhjälpare, som äro i stä.nd 
att mångfaldiga den kraft, som han representerar. 
Ett slående exempel på en sådan utvecklingens gång 
visar missionen i Uganda. 

Vid konferensen i Edinburgh talade John R. lvlott 
på ett synnerligen verkningsfullt sätt öfver ämnet: 
»Mottot såsom en andlig kraft.» »Det bränner bort>, 
sade han, ») det själfviska och trångsinta i vä.r kristen
dom . Det stärker och lyfter vår tro. De svårig
heter, som resa sig i vägen för dess genomförande, 
äro egnade att uppfordra oss till så mycket större 
trosgärningar. Det leder till ett lif af sanning, ty 
den, som har framför sig det ideal. som det målar, 
måste för hvarje dag och stund af sitt Iif vara en 
sann kristen i alla stycken. Om detta motto skulle 
vara blott mottot för en organisation, icke för hvarje 
individ däri, så vore det betydelselöst. Om vår tro 
på Kristus är falsk, så lätom oss snarast möjligt 
göra oss af med den! Men är den sann, då måste 
vi arbeta för att sprida den. Så ock, om detta 
motto är väl valdt, låtom oss taga det fruktansvärdt 
allvarligt med dess genomförande! Nlen är det illa 
valdt, så låtom oss välja ett annat !» 

Med en mängd exempel ur missionshistorien 
belyste' han, huru detta innebär ett lif af själfupp
offring. Och om vi vilja följa dessas föredöme, måste 
vi äfven i småting för hvarje stund öfva oss i själf
uppoffringens konst, ty icke må vi tro , att först på mis
sionsfältet och med afseende på de stora offren 
denna själfuppoffringens ande födes . Detta motto 
leder vidare till ett lif af kristligt hjältemod. Det 
är också därför, som det vunnit anklang hos de 
starkaste och bästa inom studentvärlden. Kristus 

. dolde aldrig korset för sina lärjungar. Vi hafva 
heller icke rä.tt att dölja det lidande, som måste ut
s tås i hans efterföljd. Så skola vi måhända icke få 
så mä.nga frivilliga. Men de vi få, skola blifva 
sä.dana, som kunna sätta världen rörelse. 

Karl Fnes. 

}<riget. 
I i.\hrsnurnret a f »China's Millions » läses fU lj a nde: 
De lå ngvariga förhandlingarna mellan Ryssland och 

J apa n, som följdes med sidan spännin g, och a f h viI ka 
man väntade en fredlig uppgörelse, slutade aftonen den 
5 febr. , och så utbrö t det mycket fruktade kriget. 

Den fraga n rör sig naturligtvis i alla missions vännerS 
sinnen: »Skall kriget beröra Chin a Inland missionens ar
bete? )} Det behöfver knappt sHgas, att denna fråga hos 
dem, som stå i ansvar fö r ledningen af arbtte t i Kina, 
redan tagits under omsorgsfullt öfvervägande. Säkert skall 
det vara lugnand e för alla a tt höra , att mr H oste " .
naturligtvis utan at t med någon visshet kunna förutSäga, 
h vad so m kan eller ska ll hända - anser, at t det finnes 
grundade skäl för del antagandet, att s täll ningen i dct 
inre a f Kina ide egentligen skall beröras. 

"~ o KirH, I,, !and i\Ii",;ioncll s fö rste leda re. 
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Den kine iska regeringens hallning under kriget mcd 
Frankrike ar 1884-85 samt med]apan 1895, dfl kejser
liga edikt utfärdades med befallning, att utUndingarne 
sk ulle be"kyddas till lif och egendom, visar, att Kina, om 
det vill, kan uppr~itthå ll a ordning, Det i grund miss 
lyckade boxare upproret har utan tvifvel visat Kina, huru 
hopplöst det ~r att med vapenmakt söka utrota utländing
arne, Döden har afven ryckt bort icke ra af de mest 
främlingsfientliga, just sådana män, från hvilka man kunde 
befara, att en sådan rörelse skulle sättas i gång, Vidare 
maste vi taga med i ber~lkningen , att utrikesministrarne 
skola göra allt, h\'ad de kunna för upprätthftllande af 
ordningen, då ju de fr;immande makterna numera hafva 
~ä stora intressen bftde i grufvor och järnvägsanl~ggningar. 

Såsom ytterligare stöd för dessa antaganden meddela 
telegrafiska underrättelser, att den kinesiska regeringen 
redan gifvit bestämda order om lugnets uppehfdland e till 
ämbetsmännen ärver hela riket. De viktiga förhandlingar, 
som nu påga mellan de amerikanska och europeiska rege
ringarna, tyckas arven utgöra en gcHanti för lugnets uppe 
hä ll ande, Dessa underha~dlingar hafva ännu icke blifvit 
fullt o(f'entliggjorda, men så mycket är tyd ligt, alt man 
sktd l söka hålla ftentligheterna inom de minsta möjliga 
limensioner, atl man skall söka förhindra b5.da de krigande 

parterna att göra nägra fientliga angrepp på landet söder 
om den stora muren, att man skall söka upprätthålla 
Kinas neutralitet och garantera det kinesiska områdets 
integritet vid krigets slut, Huru många af de olika na tio
ner, som hafva konsulterat med hvarandra, skola komm a 
öfverens att samverka i dessa frågor, är ännu okämlt. 
~vlen all sannolikhet förefinnes, för att de skola komma 
till samrörstftnd, något, som innebär en icke ringa trygg
het för de aderton provinserna, Saken häfver emellertid 
\'flr allvarliga förb ön, 

Namnda faktorer synas gifva vid handen, a tt vi verk 
ligen haf\'a ett grundadt hopp, rör alt det egentliga Kina 
icke skall blifva pil n5.got allvarligt sätt o road t. ;'den 
medan det är tillbörligt, att vi tacka Gud fö r dessa hupp 
ingifvande utsikter, fö religger icke mindre behof af bön, 
Orörutsedda händelser kunna inWiffa, som icke endast 
kunna beröra Kina, utan de europeiska nationerna sjii!fva, 
och ehuru vi icke hafva ntlgon orsak att frukta sådant, 
göra vi val i att söka förekomma det genom all varl ig bi;ll 
och åkallan, 

Viira \'änner kunna emellertid \'ar3 öfvertygade om, 
att mr Hoste icke skall underlåta att telegTafera hem, om 
han har nagra vik tiga underrättelser att meddela, I nga 
underrättclser äro lika med goda underr~ittelser. :'vlå fridens 
G ud fa be\'ara allas deras hjartan, som iiro ute på niltet, 
och i hemlanden alla deras alskade anhöriga, möjligen 
ryllda "r o ro ! 

Kin as n eutralitet, 

I början af januari tillrfldde Japan genom sina minist
rar i Peking på det al lvarligaste K ina att iakttaga neu tra
litet , om fientligheter skulle utbryta, Med arseende h;ira 
har den japanska legationell nyligen olTentliggjort dc skäl, 
som ligga till grund fö r detta r,'ids gi(\'ande, Hari upp
gifves, att dc äro beredda att respektera Kinas neutralitet, 
om Ryssla nd or.ks5. \'ill göra d e t, 

Ett kej serligt edikt, infördt i Pc1;ing Gazette den I:; 

dennes, l> proklamerar Kinas neutralitet och ålägger alla 
Kinas i'1\' ft nare att p5. det str;i nga stc bkttaga ,ål!;li1, libo m 

den uppmaou alla myndigheter att upprattha lla ordning 
och på det omsorgsfullaste skydda alla ut ländingar och 
utländsk egendom öfver he la kejsarriket i synnerhet lega 
tionerna, » Nämnda a nförande utgör den telegraflska rap
port af ediktet, som stf,tt inrörd i n'mes, Ett annat 
edikt förn ekar på det bestHmdaste ryktet om, att hufv e t 
skulle haf\'a för abik t att lämna Peking, Vicekonungen 
i Nank ing har OdS:l på telegrafisk väg meddelat instrul; 
tio ner åt a ll a ämbetsmännen in om sina domsagor, gif\'ande 
befal lning om de mått och steg, som böra tagas för att 
förekomma resning mot de kristna och andra oroligheter. 

Sådana edikt bevisa emellertid Kinas uppriktiga afsikt 
att up prätthålla ordning, och om dessa goda afsikter under
stödjas ge nom andra neutrala mal;ters sa mstämm iga beslut, 
finna s goda grunder för, att man kan hoppas, det arbetet 
i det inre af Kina ostördt skall fä beclrifvas, Det be
höfver väl dock knappt sägas, då vi göra detta utta lande, 
att vi »icke för lita oss på furstar, utan pfl hon om, som 
räder öfver konungarna på jo rden» . 

Hanch'eng den 28 dec, 190,3 , 

Alsbcle missionS\'iinner! 

Vi zla?Jd1'a i 11'0, icke i ås/dldllillJ.;', 

Ett varmt tack till alla k~ira vanner, som i bi rl ek 
ihiiskommo mig med julgä fvor, hvilka i år kommo i god 
tid Ett »godt nytt tr :> med skurar af välsignelse fran

' 
höjden tillönskar jag eder alla, Må Herren under elen 
kommand e tiden fä vinna sto ra segrar både h:irute på 
missionsfältet och darbemma! ] a, må Kristi nita lskande 
birlek s5. få genomtränga oss, att den blir d rifkl:aften till 
allt vjrt arbete' Tiden i lar så has tigt, ja, alltför ha~tigt, 

tycka vi ibland, \'i hi nna icke med , hvad \'i önskade, 
Skörden är mycken och arbetarne få; tusenden och ater 
tusenden gå in i evigheten utan hopp, emedan de icke 
känna den sanne, lefvande Guden, Hafva \'i alla gjort, 
hvad \'i kunnat, för att evangeiii ljus skall blifv;) sprid t i 
»de märka landen »? 

Säkert skall det glädja eder höra, hur Herren svarat 
på edra b0ner fö r P 'oh Tai-fai (militarmandarinens fru), 
för h\'ilken Sigrid Bengtsson nyligen bad om edra förböner 
(se dec.-1lumret af S, L.), Genom sjukdom har Hen'en 
på ett siirskilclt sält öppnat dörren till hennes hem för 
siU o rd och sina budb:l rare, Jag har under en hel mflllad 
dagligen gatt dit och skött hennes fo t, i hv il ken hon 
tr oligen har necros, Den genom fotbindningen redan 
\'anställda foten var efter ett helt å rs värk ryslig att skada, 
Från första stund sade jag, att dar inte var stort hopp 
om henne.~ vederfående, manskligt att döma, men att Gud, 
som ar allsmäktig, kunde hela den , om det vore hans 
vilja, 'Vi uppmanade henne ofta att af helt hjärta vanda 
sig till H enen, och hon hörde \'illigt pa, nar ~ ' i läste uch 
lAl c! o, H on talade 0;11, att h enIles lI1an ibland, lI;ir hon 
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hade mvcket ondt, brukade I;isa bibeln och bedja halfva 
natten. Annu Ilar Herren icke gjort henne frisk. Vi tro, 
att han för3t vill utföra sitt verk i hennes hjärta, innan 
han vill uppenbara sin makt att hela kroppen. Jag har 
nu icke varit där på niigra dagar. Vi bedja och tro, att 
säden, som blifvit utsådd i hennes hjärta, skall spira upp 
och bära frukt enligt Herrens eget löfte. Vi fii så p1 
en förhoppning och icke tröttna. 

Denna T'ai-t'ai's m:ln var för nagra ar sedan mycket 
hätsk mot ulländingar; han tiil och med förbjöd värds
husvärdarne att emottaga dem och förhindrade folket 
att komma hit till gudstjänsten. Nu däremot är han 
mycket vänligt stämd, kommer sjalf hit för att bli afvand 
frän opium och bevistar icke sällan söndagsmötena. Det 
är icke med makt och icke med kraft utan med Herrens 
egen Ande. 

Syster Christine Angvik, som i väraS genom fall fråll 
$in llsna svärt skadade sin höft, gär nu utan svårighet 
med tillhjälp af en käpp. Hon kan till och med gå 
några steg utan denna. Af Herren är allt detta skedt, 
vi prisa och tacka honom och vänta, att han skall full
borda sitt verk. 

Herren har under detta är pröfvat var mission med 
mycken sjukdom; det är en tröst att komma ihåg, alt 
denna tidens lidanden äro att akta för intet mot den 
härlighet, som pa OS$ skall uppenbaras. Bedjen Herren 
styrka oss till ande, sj;;1 och kropp, att vi på allt sätt 
må blifva dugliga redskap i hans tjänst l Vi bedja mycket 
för vår konferens, som vi hoppas, v. G ., ra hafva i Yuin 
cheng i slutet af januari, att det må blifva ett möte inför 
Herrens ansikte. 

Syskonen Berglings, Christine Angvik, Sigrid Bengtsson 
och Thora Hattrem hälsa hjärtligt. 

Bedjen utan återv:indo för eder syster i »Sinims Land " 

l1ifaria Harms. 

* * *" 

Utdrag ur enskildt bref från C. Blom. 

Swedish mission, Honan Fu via Peking, China d. 3 I 
dec. I903. 

Käre bröder' 
Frid! 

På årets sista dag vill jag sända eder en hälsning 
fran det yngsta stationsbarnel. Herren vare lof, att vi 
ändtligen kommit så långt, att vi fä bo här, om än mot
stånrlet är starkt, och man är nödsakad att verka i hem
lighet l Öppen fientlighet fö rspörjes sällan, men bland 
landtfolket söderut gå rykten 0111 orosagitation. Utom 
111orgon- och aftonmöten, bevistade af forskare i staden, 
och arbetet med opiepatienter ha vi dagliga predikningar 
i mmll1et åt gatan, vårt »gatukapeli» . M1\nga få pi det 
viset en liten föreställning om kristendomens innebörd. 
Si ha vi söndagsmötena, vanligen fyra, hvilka hittills alla 
mest upptagits med predikan. Jag tänker dock ombilda 
ett till katekisation och kanske ett till jämförande bibel
studium. Det ar ju så ofantligt viktigt att föra forskarne 
in i boken, där de sedan själfva kunna hamta bide näring 
och arbetsstoff. Under någo t mer iin en \'ecka omkring 

julhOgticlen hadc jag en klass för skematis kt studiulIl af 
bibelns läroframstallning. l\-lan kan ju ej vant!, att d e 
skola minnas mycket, fastan jag på e. m. förhOrcle, hvad 
som genomgitts och antecknats på f. Ill. Det ger emeller
tid uppslag till eget arbete och tankeverksamhet i samma 
riktning. Så är det ju förberedande och .grundlägga nde 
för fortsa tt undervisning. De yngre och d e, som en langre 
tid varit troende, hade jämförelsevis lätt att följa med._ 
men synnerligen roligt var att se de aklres intresse och 
bemödanden att fatta och tillägna sig tankarna. Hittills 
har jag ej gjort något arbete pa landsbygden utan amnar 
vänta därmed tills de första mänaderna efter det kine3iska 
nyåret, då landtbrukarne ha största ledigheten. Jag trodde 
också, att det kunde vara bra att låta stadsbo rna bli väl 
vana vieJ min h;irvaro före nyåret, då alla aro i rörelse, 
och all t . nytt vacker särdeles stor uppmiirksamhet. Dess
utom har jag hoppats att kunna göra något i husfrägan, 
fastän denna alltjämt står oafgjord. Hade pengar funnits, 
skulle den varit löst for länge sedan genom köp, men 
kanske det är bättre, som det är. N u är det fråga om 
att hyra ett litet hus på JO ~r för tael250 = ungefär 
kr. 700 *, men det är svårt att få ih op , hvad som behöfs 
diirtill. Viirdens slaktingar och grannarne ha också satt 
sig emot saken, så att det kanske ingenting blir af. ~rii tte 
nu det stundande äret ' genom Guds n lld bli mera frall1
gängsrikt i alla afseenden än det svunna ~ Kanske vi fä 
se Lingpao öppnadt inom kort. Det vore ju en stor sak, 
ty därigenom fylldes den stora luckan i viistra distriktet, 
och det blefve möjligt att arbeta öfver hela omrädet, om 
än ytligt. Stålhammars tänka härpbL 

Min hälsa har på senare tiden varit god, trots kine
sisk mat och ovanligt litet kroppsrOrelse. Tiden iir nu
mera ej si strängt upptagen, utan jag får tillfalle att något 
litet upphjälpa mina mycket försummade språkstudier. 
Det ar en riktig njutning att få läsa igen, men jag skull e 
önska kunna hålla mig med en bra lärare. 

Evangelisten Kung är utmärkt för sitt arbete, nitisk , 
vidhjärtad och hemma i Guds ord. 

Eder i Herren förbundne 
Carl F. Blom. 

:i: 

1-sh'( elen I jan. r 9°4 . 

Älskade missionsvänner ! 
Frid! 

Det är länge sedan jag sände eder några underr:ittelser, 
men nu, da vi lämnat det gamla året bakom oss och 
inträdt i ett nytt, känner jag mig manad att sanda eder 
alla en hjärtats varma hälsning. Hvacl mände detta nya 
år bära i sitt sköte? Det gamla har varit rikt på \'iix
!ingar, pä sorg och fröjd, på smiirta och kamp men ock pfl 
outsäglig gWdje, frid och lycka . Ofta hafva mörka moln 
skockat sig på väl' himmel, svarta och ogenomträngliga , 
men plötsligt har den dystra molnmassan remnat och elen 
bländande solens glans brutit sig igenom. Och då har 
det tyckts, som hade solen aldrig förr stril lat så klart, så 

,< Till vtlr glädje kunna vi meddela, alt redan 520 kr. influtit 
mr detta ändam,ll. 
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harliglo -, j,\u ligger e tt nytt flr framfijr oss, h iJljdt i cn 
hemlighelcns sl ijj.l. Det ;ir oss e j gifl'ct atL lyfta elis en 
flik af denna ,lOja, dct :ir "SS ej gifvet att sldcla in i den 
oLinda fra mtid en, men -- ö h'er hela det nya året stralar 
klart Gucl;; kiirleks li>fte: "Jil g är Herren, jag jörändrflS 
icke h, 

Viljen I nu kanskc h'ssna till en kort beskrifning 
'Jfver vftr jnl h;ir i J -sh',) Det var min fUrsta jul uppe 
pfl f~ilteL och elcn ha r hos mig k\'arläm nat ett djupt intryck. 

D et \'ar julafton. Klockan var ungeLlr 6 lXI aftonen, 
dt! vi samlades kring den kara "granen". Då ljusen voro 
landa, l;albcles kineserna in, och de utgjorde en ej liten 
skara. I spetsen tågade Wraren, Eltföljcl af evangeli~terna, 
bokförsäljarna, bibelkvinnan, opiepatienterna och alla tjä
narna. Sedan stillhet intrildt, 10fsjOngo vi tillsammans det 
kära barnet i krubban, Sängen kom Mm hjärtat, det 
hördes. Sa utdelades smil. julgåf\'or till hvar och en. 
Och då skaran sedan skingrades, lyste fröjd och tacksamhet 
ur hvarje Oga. En ny liten trupp tågar nu in; denna 
gång är det skolgossarna. V ördnadsfllllt gå de fram mot 
det rikt upplysta julti'ädet. Deras blickar hiinga fast där
\·id. Sällan ha de v~il skadat nagot sil. vackert. Nu upp
stammas äter några julsilnger, och så aftågar äfven denna 
lilla skara. Sedan vi blih'it ensamma, hade vi vår svenska 
julafton. Det var en kär julekvall, och småttingarnas 
fröjd stod högt i tak. Til! de kära gamla vänner i Sverige, 
som ihågkommit mig med julgåfvor, vill jag nu frambiira 
mitt hjiirtliga tack. Tack, vänner, fOr trofast karlek! 

En stund före sex pil juldagsmorgonen H ingde det 
första gången» til! otta. Det var gonggongens slag, som 
förkun.nade, att det snart var tid att samlas till gudstjänst. 
Efter en s tund ringde det andra gången, och det var 
med underliga binslor, jag nu gick öfver till kapellet. 
Tanken pft den älskade hembygden öfverväldigade mig. 

, att end:1st för en stund ha mtt lyssna til!, hur det 
ringde till otta dar hemma l 0, att endast ha fått kas (a 
en blick på det hvi ta snötäcket, markens julesluucl, en 
blick pa de snöhöljda bergen, på de mörka furuskogarna, 
en blick in i de upplysta templen, där tonerna af: » Var 
h;ilsacl sköna morgonstuncl ~ brusade fram ! Det var med 
<ldana bnslor, jag inträdde i kapellet, men i ett 0gon
1)lick voro de sflsom bortblåsta . En fI;ikt af saml jnle
'rid tycktes ha blast genom rummet: den tycktes ha ' vid
ört manget hjärt;). Det var sft stilla därinne. - Det 
Olmars så oansenliga kapellet, nu iklädt sin juleskrucJ, Wre
~dcle en vacker anblick. Det var rikt upplyst med 
lmpor och ljus, Kronan af allt var dock elen af ljus 
s 'ålande »granen». 

N u brusade sången genom rummet. Det hördes, att 
h,irtana voro Ufverfyllda. Så förenade vi oss i bön och 
taksägelse. i\Ianget tack uppsandes till Gud för hans 
otsägliga garva. Det var stort att med dessa vflra ;ilskade 
beser få fröjdas 0fver den nyfödde judakonungen. Jul
evngeliet I;istes. Enkelt och varmt talade Axel H a hne 
nara ord öfver detsamma, och kraftigt klingade nu å ter 
tor:rna af en sflng genom rummet. Sedan afgfifvo flera 
af vå ra kinesiska bröder ko rta vittnesbörd. Guds Ande 
varibland oss, \·i fOrnummo det. Glädjetilrar ville fram, 
(1ft vi betraktade dessa bra, i h vilkas hjiirtan det för 
enest n~g ra ffl 1\1' sedan r~lclde mörker, men som nu 
blift besökta af en soluppgang från höjden. Då guds
tjärten var ö fver, bjödos alla de när\"<lrande pa frukt, 
nötJr, kakor och sOtsaker. 

P:"l eflermiddagcn hade \'i fes t för skolgnssa rna. Aler 
stralade kapell et af Ijns. Dock var gr;lllen ;Innu otand. 
I tur och ordning fingo gossarna gr, fram, Uncla 11\1"r sill 
ljus pft granen och pa sa mma g~lIlg uppl:tsa ett bibclsprflk, 
D et viirmclc hjarta t att höra dessa 'kara barnaröstel' p:"t 
sa siitt förkun na JeSll lof. Sedan fortgick festen unde r 
bön, sång och ett kortare tal till barn en. Jag kunde 
knappa,;t taga min bl ick frfi n de lycklig'l <1 nsiktcn:1 fram
f<:ir mig. H varje öga str,tlade af fröjd, alla läflpar logu . 
Efter talet bjöds pli. fiolmllsik af bröderna HllgO Linder 
och Andrew Eri cs~on . Ku tindrade barnaögonen i kapp 
med julljusen, ~\Ien det var ej endast de klara barna
ögo nen, som lyste af fröj el, äfven de fullvuxnas ansikts
uttrycl, tillkä nnagaf, att de njöto med de smlL Det gjorde 
hjärtat godt att se en sttdan okons tlad och verklig gWdje. 
Bedjen med oss, att FrilIsaren måtte blif\'a konung öfver 
deras lif, som denna afton voro samlade till julfest I Vi 
längta därefter. 

Och nu en hjärtlig h:ilsning frfl n oss alla här i I-shL 
Syskonen äro städse öfverhopade med arbete, men Herren 
gifver nåd och kraft dag för dag. - Han viilsigne eder 
alla! Jesus, världens ljus, lyse eder under det nu in
gfll1gna aret! Det är med den ljufva vissheten, att Jesus 
iir m'ed oss, som vi börjat detta år. Han skall ej heller 
Wta oss komma på skam. 

GI0mmen oss ej i förbön, beder 

Eder i Herren förenade 
SZ;!(lIe Lagel'gl'm. 

* ** 
I-sh"i 8 jan. IC)0 4 . 

Käre broder ~ 

Stor frid i J esus ~ 

Vi haf\'å nu bott niira 3 manader i I-sbL D en 20 

okt. flyttade Anna och barnen hit, och jag f(jljc! e tvii 
dagar senare. Vi hade ju vuxit fast i Yuincheng, da r 
jag bott i C) och !\nna i 8 Elr, diil" tre af vara fyra små 
sett dagen, och dä r vi fätt erfara mycken bade andlig 
och lekamlig välsignelse. .Men då H erren visat mot annat 
h?i.I I, och tiden för uppbrott nll kommit, syntes allt sfl 
naturligt och blef så lätt. Det var dock med vemodiga 
känslor, \'i börjacle inriitta oss pä denna nya plats: andra 
händer hade så nyligen ordnat i dessa rum, andra smfl 
fötter hade sprungit omkring här; barnjoller, lif och lycka 
hade förbytts i tysthet och tomhet. Vär käre Hugo, en
sam kvar, hade flyttat ur rummen för att bereda oss 
plats. Vi kände oss nästan som inkräktare; de tomm a 
rummen, så fulla af minnen, voro som en helgedom. Sar
skildt underligt var det för .'\nna att upptaga sin bort
gangna vän Naemis arbete. Kanske kommo dilr ä fven 
»bafvande framtidsfrågof»: »Huru länge rHcl;er ?iii1/. ar
betsdag? » 

lVlen i Jesu namn vilja vi gä till det verk, Herren 
gif\'it oss, utan fruktlöst grubbel och icke sörjancle som 
de, bvilka icke hafva något hopp. 

H \'ad som sii rskilclt utmarker detta distrikt, ar, att 
här finnas så mänga troende på landsbygden. J staden 
har ej vunnits sa mycken mark för e\'angeliulll, men i 
byarna ser det mycket lofvande ut. Fr:imst still' b:-'n 
Pei-chuang (Pä tj oang), 80 Ii (4 sv. mil) norch'~is t har
ifrfll1 . De kristna cHlr aro mycket mansta rka och synas 
Hf\'en vara »helt sinnade». 
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Jag var lU r fUr en m[lllad scd:m prl eLt sijndags
besiik, hvilk ct innei);i r resa el it på lördage n oc h hem på 
mEll1dagen, -., elItr, o m m~ n ,8, vill , se n:.ne . 

J ag korn fram i skym ninge n, kl. 6 e. m ., ridande 
PZl min ,'Isna, och mottogs hjärtlig t a f de troende. l det 
rum, bred vid k:lp ellet, da r jag skulle bo, stod mid t pfr 
gol f\' e t en lite n jtirnspis med brinnande stenko l. Rök en 
!'rEm dessa hade ingen an nan väg ut ä n ge nolll dörren 
och fö nst re t. :-1an tröstade mig m ed , att o m en liten 
: tune! sl; ul le kolen vara geno mbra nd a och si nta ry ka, och 
d ir skulle det bli varm t. Jag frös oc h huttr:tde m en för
siA te vara fryn tlig och umgänges:111\ Ill ot de vänner, som 
samlad es omkring mig. Efter e n stulld lick jag a f en 
kvinn a tvs. iLD gbakade urö(l och a f en an na n en skJ.1 
m eJ nilgo t, som liknade stufvade m orö tter, men som var 
ett slags mel o n, sönd e rskuren och ko];t, mycket välsmaka nde. 
Jag rostad e bruden ö fvc r de nu g10dancle kole n, åt min 
kv~ill sm a t, hade afto nbön med \, ~jn n erna , bredde så ut 
min med förda bädd p å »kangen » (Ia fve af le r) , ru llade 
in mig il la eskimf, - ell er kines - och ta nkte pfr morgon
dagen. Jag fruk tad e, de t skulle bli en då lig s,indag, ty 
jag bnde mig som en riktig stackare båJc andligen och 
lekamlige n. Men sa a nbefa llde jag mig åt Herre n och 
somnade. 

G ud lat mig ko mma på skam med mina \;tinslor; det 
blcf en skö n söndag . Fastän jag sWrsta delen af dagen 
ka nde mig r~itt illamfrende, bIer det li i,vä l godt, ty Her
ren ga f sin vä lsignelse. Folk et lyssnade uppmarks~mt till 
sa nningen bå de )Ja m orgonen, middagen och afto ne n. 
Sardeles gladja nd e var den beredv ill ighet, de lade i dagen 
att !ara, att ga framå t och m er och mer bra ka nn a var 

' he liga lä ra . J ag framl ade fU r dem ett fön lag till bibel
liisningsk urs, som dc fö rkla rade sig vilj a fö lja . E nligt de n
samma skulle cle efter at t sasom katekumener ha last e n 
handl cd ning i d en kristna läran , en mindre l; a t eb~s ~a l1l t 

Joh. ev . .3 kap ., forts~itta med Luk. e\'., r och 2 Moseh., 
Apostlagarn ingarna, R omare- och Kolosserbrefven samt 
lam bcrgspredikan uta ntill. F ör oss syn es en sådan kurs 
ganska Ja tt, men jag \'ct, att d en ~i r icke sil fö r våra ki
neser. D e Ilesta a f dem khnna bl o tt få skrifteckell. 

D et skulle utan tvifvel vara till stor villsignc lse att 
b ällabibelkurser clä och då för a lt Slika bibringa de 
kristna b~Ht re bibel kannedolll. Det li ll a, vi försö kt, ilar 
ocksEt visa t, a tt de tta a r e tt mycket tacksamt a rbete . J ag 
hade ny ligen n ,'tgra brOde r samlade hä r oeh genomgick 
med dem [ }Ioseb. och 2 :-10 eb. kap . [ -20 . Men vi mftste 
afbryta kursen efter endast [ 7 dagar pil grund af fleres 
perso nliga ange lagenheter sam t juls tök. J ag hoppas, at t 
vi snart a te r skoja [fr en kurs. 

O, at t vi ha de en h Hr af infödda a rbetare, val under
visa de sanningen. »dugliga at t ock lära andra» ! 
Herre, gif oss evangelister, lä rare, herda r, trogna Wrval
ta re af d in nf\d ' Vi vilja göra, hva cl 7;/ kunna för fost
rande t a f dem. 

Arbete t bla nd kvinn orna blir my c.ke t förSllmmad t 
genom bris t pd arbe tskrafte r. !\Ied unda ntag af a tt F re
drika H allin i höst~ s höll e n bibelkurs i Pei-chuang, h~ r 

intet Ltnnat göras In'a rken dar e ll er a n no rstac!es för h in
no rn as a nd liga fo stra n. De a m ju med vid gudstj a nsLerna 
liksom mann e n, men på grund a f sin sto ra okunnigh et 
b c h c' ifd c d e s:irskild un dervisni ng, larnp ad [ö r d em . 

Vi hafva ingen kvinnl ig m iss ion a r, ti llhöra nde sta 
ti onen. Fr(",ken BCfzeliu.;;; hor h~ir IHcn n)å ~ t e ;igna sin 

mes ta tid flt sp ra ket och ru rberedcl. c fö r sitt framtida 
ar l, ..te i ~ l ensi . Min hust ru r:ickcr ej till n'. er :in a lt 
förestl hus et, hvilke t ;lf\'cn innebar \' iirdinll ep likter lil Ot 
gäster, so m kom ll\a till IIugo för ta ndb ehandl ing, samt 
att mottaga kvinnor, som ko nlIn a pil. besök, och vara e n 
moder fö r de m. 

H vad \'i bchiifva ~lr tvi syst ra r, som ~lro hemma i 
sprftkc t och helt kunn a agna sig å t a rbete t pfl lan det. 

D et är ock nu fråga om, att vi sko la fa ett pa r 
sys trar, och vi hälla på att gö ra upp om e tt hu ., för 
dem a tt bo i, ty har ar knap pt rum för oss, Om Herre n 
ger oss medel, skola vi vHI hy ra de t, som förr varit ta l 
0111. Det kostar 40 a ,5 0 tä l 0111 året ( roo a. [25 kr.). 

Bed, a tt H erre n rikligen må välsigna vft r bibelk vinl1 ~t, 
fm P i, at t bon f,h mycken karlek till s jala r och nit för 
deras fra!sning I 

Seda n i no v. manad ha fva vi en liten gosskola har. 
Gossa rn c ~iro alla ba rn af troende fö riildrar och 13 till a n
talet. F ö rä ld ra rna skola betala ba rne ns mat samt skoj
böcker, och vi bekosta lä ra res och kocks mat och lö n 
samt håll a eldning. Men somliga ara fatt iga, så. a tt \ .j 

ha fva dessutom ma t mottaga frielever. i'dit Gud blott 
ffi välsigna gossarnc, att d c i skolan lara kanna Jesus ~ 

l\";igra a f d e m synas verkligen vara fat tade a f sa nningen. 
Men vi hafva icke blott kin esisk skola utan äfven svensk 

skola. 'lä r · Ragn a r, nu snart 8 år, laser [ör frö ken L ager
gren. Han iir mycket intresserad dåraf och gör ralt 
goda framsteg, Frampft ft ret får val ilfven Halva r börja. 

H ugo oc h j ag hafva, så my eket som är möjlig t, dela t 
a rbe tet. H an har fullt upp att gii ra med läkareverksam
het och opieasy larbete samt med att öfvervaka evange
lis ternas arbete. H an har tva evangelister och tva bo k
spridare ute på ma rkn ader och i byarna , dar de Oitigt 
sä ordet. Dessutom har han icke litet arbete som tand
läkare. J ag agnar mig åt fö rsaml ingen, bibelknrser, sko l,rn 
samt åt s tatio nens ange lägenh e ter i allmänhet. Mycke t 
b lir ju do ek gemensamt, och vi hjälpas brode rligt at. 

Vi ä ro alla ganska krya . ,\-'ar lill e Bengt, nu när:! 
nio må nad er, är mycke t frisk och frodig. H a ns sysko n 
tycka, a tt ha n ä r s5. rund , att de ka lla ho nom "Päroneb, . 
Anda sedan Anna, då han var tvEt måuader gamma l, fi c k 
b röstb(ild, ha r han lefvat p fr komjölk m ed till ;;att g rä dd e 
Hv ilken valsignelse en ko :ir I Vi hade just fömt få tt e l 
ko fö r I9 tä l (unge f. 4 1) kr.) såso m särsl;il clt svar pfi böt; 
Hon hM anda sedan dess h ftl lit h ela vå rt hus m c! 
mj ö lk och smö r, och i.i nnu ger hon lUra 2 liter fe t, gel 
mj ö lk om dagen. \ i vilja tacka Herren fö r alla h J.~ 
goda gåfvor, sErva l de lekamliga som de andl iga. 

ivra ban nu f5. v:ilsigna oss och an d ra genom ,, 'i 

p I\. d e nna pla ts, till sitt eget namns ara.! 
Din i H erren 
Acc-el lia/me. 

Brittiska och Utländska bibels~l

skapets hundraårsjubileum. 

I börj a n a f mars fi rad es i L ondon e t t jubile um, o m 
"ackt e tt \'al förtj ä nt in t re ;;~e Mver heh d Oll kristna vlirl c n. 
D e t \'a r det Brittiska oc h u tla ndska b ibe l s~ ill s kape t, ;() m 
d ft fIrade sitt hundraitrsjub il eum. D e tta bi be ls ~l l bk ap [un
dades den 7 mar,; [ 8o ~ s,vfte ;llt s 'ika utg if\'ad e n 
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Heliga Sk ri ft till så billigt 'pris som m öjligt pfl alla vä rlde ns 
tungom ftl och a tt söka sprida den ö fver hela jorden . De 
män, som uppställde detta världsomfa ttande program, vara 
fyllda af tro, riktiga bunens män. De förstodo, a tt det 
enda botemedlet fUr mänskligh etens synd, sorg och lidande 
fa nns i den lefvande G uden s ord och voro därför ange
Higna att kunna sätta detta ord i h~inderna pil sina med
"121n niskor. 

De gångna hundra å ren hafva äfven tydligt visat, 
att de ta nkar, som besjälade sä ll skapets grundläggare, voro 
dem af Gud sjalf ing ifna, i det han på deras arbete satt 
sitt eget insegel. D en grundsa ts; som antogs vid sällska 
pe ts bildand e, och som i hufvudsak ännu i dag följes, 
il. r den, att bi belsäll skape t för att gagna alla g rupper inom 
de n kristna ky rkan icke blanda r sig i nilgra lärofrågo r. 
Fr~tn den första början intill nuvarande tid har bibel
sällskapet äfven \'arit den enande punkt, vid hvilken 
kristna af de mest oliK a åsikter mötts i ett gemensamt 
arbe te. Sa lunda sitta t. ex. i s tyrelsen biskopar i engelska 
kyrl;an och friky rkomän broderligt vid hvarandras sida. 

Den första bok, bibelsallskapet utgaf, var J ohann es 
e vangelium på "iHo ha\\'ksprå ket, a fsedd fö r en indianstam 
i ' no rra Amerika. Den utgafs i 2 ,000 ex. 

Sedan de nn a lilla upplaga gick ut, ha r bi belsällskapet 
på 370 o li ka sp räk utgi fvit b iblar, nya testamenten eller 
d e lar ,tf skriften till ett a ntal af 186 millioner ex. N~r 

det började sin verksamhet, fanns bibeln öfversa tt till 
e ndas t o mkring 40 olika spräk. 

F0rutom det att nya öfversättningar undan fö r undan 
göras - blott und er det sista ft ret tillkonlll1O på listan 
S nya sprak - begäres ständigt revision af redan förut 
gjol'da öfl'ersättningar. Om bibelsä llska pe t kan det i sa n
ning sägas, att solen går aldrig ned öfver d ess a rbete. I 
alla delar af jord en bedrifl'er det nämligen verksamhet. 
F. n. ä ro ett tusental missionäre r och inWdda m~ Ihjälpare 
pä dess bekos tnad sy_selsatta del s med nya Ufversättningar, 
del s m ed re videringsarbete. 

Ofver 60 uli ka slags alt'<lbet begagn as vid bitla m es 
tryckande. I somliga af dessa läsas orden fr[tn b liger till 
viillste r, i a ndra rätt llpp ifr[tn och ned, i and ra Ette r fr~l11 

sista sida n till den fö rs ta. F. ö. finnes det 50 sprft k, 
pit h vi lk a bibeln ar lltgifven i lv?t oli ka upplagor, tryckta 
med o lika type r, fö r att blifl'a lasbar Wr Sfl mänga flera . 

Få äro de, som h a fva ens en aning om de. olkr, 
som under det gflllgna fl rh undrade t gjor t:' blo tt för att 
ti ll skr iftespr1i k förvandla de språk, som talas af m yriader 
\'i ldar, eller hl' il ka s"årigh eter och fa ror, so m vari t förenade 
med bibe lns ö L'ersättande till somliga p rak. Dr. }Ior
rison, banbry ta ren fUr den p ro testantiska miss ionen i 
K ina, utfö rde si tt "tora rtade ö fversa ttningsarbete, utsa tt 
fUr standig lifsfar a . Nä r han ir 1807 anlände till Ca n ton, 
var de t icke ens föl' de mest \'JlkHnda utbndska kuplll Hn 
tillätet att d ar uppehålla sig Iangre ii n ett och ett halft 
a r, meda n hva rj e inföd d, som å togc sig att undervisa en 
utländing i la ndets sprak, val' fl'cli:lmu clödsslra lt'. i\Iorrison 
m as te blott fö r att f<i vistas i landet taga plats i ett affars
hus. Sitt egentl iga mfd fö rlorade han em e Ll er tid icke nr sikte: 
a tt öfversa tta b ibeln t ill kines iska . Af sina fU rm an erhöll 
ha n efter en ti d !lifte 0 111 a tt begagna cn göm plats, cbr 
hall i he mligh ct l;unde bed r ifva sina sp riiks tuclier. D e t 
var i ett ';to rt magas in, som e rhöll sin dager blott genom 
smft Wnster i takct. E n lag gång, sa Itlg, at l man icke 
kun cle giL utan m[t:i te kry pa i;jenu m den , gjo rde,; a f I[lrar 

och säckar. Slingrande sig an hit, ;in dit, mynnade den 
slutligen u t i en liten kamma re, hl'ars vaggar bestodo af 
lä ra r, och dit e tt sparsamt ljus uppifd.n trängde ned. I 
denna vra arbetade Mo rrison under [lrata l med till hj alp 
af två kineser, hvilkas förtro ende han tillvann sig, pl den 
jättenppgift, han a f Gud erhällit. H an vagade ald rig bedja 
infödi ngarna g~l he m till sig, och sa sto r var deras lrt!ktan 
fö r uppUickt, att de aldrig gingo till Morris on utan alt 
bä ra a rse11ik på fic kan för att i händelse af upptäckt kunna 
intaga gift . Utgifvandet a f denna bibel pa kinesiska kostad e 
Bibelsä ll !;apet omkring 2 00,000 kr. 

Sv8.l' igheten at t u fversätla bibeln till ett språk, so m 
redan iiger en egen littera tur, Hr emelle rtid icke a tt jam
föra med den, dEt denna öf\'C:rsättning ska l! ske till ett 
sprft k, so m endast är ta lsp rflk . Först skall d [l detta sprak 
inhiimtas genom dagligt umgänge med vild arn:l . Sedan 
skall det förvan dlas till skriftsprak och erh{tl la grammati
kaliska regler, ' en i san ning icke lätt uppgift. <.:.a ii. terst~l r 
att lösa de n icke minst svåra uppgiften att uttänka de 
uttryc k och termer, som kunna bibringa d essa If.gt stående, 
okunniga folk en uppfa ttning af kristendo mens moral och 
an de. De äga helt naturligt icke pEt sitt Spdl k nagra 
uttryck för In'a d som ä r skönt och andligt, då sj~i1fva 

begreppen ~iro för dem främmande. En missionär, H enry 
N o tt, tillbragte 20 år på ön Tahiti för att riktigt kunna 
tillägna sig in vånames ~p råk ch sedan ytterligare 20 

å r på sa mma ö fö r att da r kunn a verksUilla biLel ns öfver
sät tande. Forts. 

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

Böneämnen: 

I sM-distriktet. r ) F Gr fö rsamlingen i S/lC?/.-cllIIatl,i.,'· . 
T ackSägelse för de t ny ligen erMdlna kapellet oc h bön, 
at t det mii. bEfva tili sto r vä lsigne lse för för.:; amlinge n oc h 
utomstäend e. 

I. . tt dc tro ende i t rakten mll b lifl'a eniga till oinne t 
ch uppväck ta till ni tälsb!l1 fUr Guds rik e . 

2 . För;:amlingen i Pei-clmaug. Tacksagelse för d e 
lruende:; stora niUiJskan i e\·ange liu!ll . BÖ ll om ett nylt 
kapell, elit det gamla ar för lite t. 

3 · F örsamlingen i Lillc!tin ('i tad). Tacl;säge!::;e fö r 
e rkdle t kapell och bön o m all sliilar mfl b litvJ. vunna 
Iiir H c: rren af\' cll i stad en. ~ 

4 . f ö rsam iingen i CllaJlg--cltllallg. Bön, at t br0 
clema snart mfitte lyckas erhä ll ,t lämplig sa llllin g~ l oka l. 

J. Bön fö r dc opiepatienter, som ny ligen a f\'an b 
I -sh·i. 

6. Bön för opieasy len i Hsia- IISiell, och tack
siigelse för at t fru Lind ers besök därsUides (se SininlS land, 
juli) b mit synlig frukt. 

7. B;jn fö r evangelistkåren (f. n. 4 man :itar k) , 
sysselsatt llled am bulerande tal tp red ikove rksa mhel. 

Yu;nc!wlg. f ö r familjen jl.Ja SJm t för en man vid 
namn K u och en kv in na \'id namn Pong, at t de mit 
b lifva verklig t o m vanda . 

T'Otl.g -c!uofll . O m va lsigne lse öfvc l' elen blif\'allcle 
gu,;s ]; u!an i Huaehow. 

i 
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Daglig förnljels2. 
F öred r:.g nf Jane af Sande6erg, hållet vid kon fe rco , cn 

i Yu incheng i jan. 1904. 

"Därföre förtröttas vi icke, utan om 
ock' d r utvärtes m:inoiska förg~" s:'t 
fijr nyas dock den invärtes dag efter dag .! . 
2 K or. 4: IG. 

Här talas om vår utvä rtes och vår invärtes 
människa; den ena förgås , och den andra förnyas. 
Om den utvärtes människan har Paulus redan för
ut i kapitlet talat. I v: 7 kallar han den ett »ler
käri l», i v. 10-11 .vår kropp ' , »vårt dödliga kött», 
och i kap. 5= I kallas den för .vårt jordiska tält
hus ». Alla dessa benämningar äro uttryck för skröp
lighet, svaghet och förgänglighet. Att denna vår 
utvärtes människa förgås, aftynar, aftager dag efter 
dag, det behöfva vi kanske ej påminna hvarandra 
om; det känna vi med oss själfva, det märka vi på 
hvarandra. En stor betydelse har dock denna vår 
utvärtes människa, ty i lerkärilet bevaras skatten, 
och genom det skall Guds ljus lysa fram. I den 
dödliga kroppen skall Jesu 11/ uppenbaras. Genom 
den utvärtes människan tager den invärtes män
niskan sig uttryck, Därför skall denna vår utvärtes 
människa till Guds ära vårdas och näras, men till 
slut måste den dock förgås, nedbrytas. Så är det 
icke med vår invärtes människa, vårt fördolda lif i 
Gud; det förnyas dag efter dag. Är icke de tta ett 
godt budskap? Kunde man ej kalla det ett evan
gelium för missionärer? Jag läste häromdagen, att 
mrs Bishop, som under sina resor sammanträffat 
med hundratals missionärer, ofta brukat fråga dem, 
hvilket de anse vara sin största fara på missions
fältet, och deras svar har nästan alltid varit det
samma: »faran att förlora vår andlighet». Har 
det ej mången gång trängt sig också på dig som 
en fruktan. att ditt andliga lif härute skulle af
matta:;, att det skulle stelna i all denna kalla lik
giltighet omkring dig, att nitet skulle svalna, sinnet 
tröttna ;> Har du ej känt, hum de manga jordiska 
bestyr, som följa med en missionärs lif, lägga sig 
som damm på vingarne ? Har du ej, trött och van
mäktig, mllngen gång suckat: 'Behåll mig vid lif 
efter ditt ord'? Ja, det finnes f0rvisso en stor fara, 
men vår Gud möter oss här med en större nåd. 
Han lofvar ej endast att hålla oss vid lif utan att 
förnya oss, att göra oss »unga på nytt såsom örnar», 
att »öfvergjuta oss med frisk olja », att stärka oss 
med sin kraft. Och detta skall han göra 

dag efter dag. 

Vårt lif är hopsatt af dagar ; en dag i sänder 
skola vi lefva. Vi böra ej trötta oss med »mor
gondagen » eller »nästa månad » eller »nästa år», 
Hvar dag har nog af sin egen plåga, men den har 
ock sin egen nåd. V å r frestelse ' är att antingen lefva 
i det förflutna med dess minnen och erfarenheter eller 
i det tillkommande med dess förhoppningar och önsk

ningar. Gud säger: »Lef för idag! » Sök att dag 
för dag vandra i Guds vilja, och ditt lif skall bJifva 
en vandring" med Gud. Gif dag för dag Guds 
Helige Ande rum i ditt hjärta, och ditt Iif skall 
blifva ett lif i Andens fullhet. Detta att »Iefva 
dag för dag " har med sig något uppfordrande, ty 
'därigenom måste ju var önskan blifva att den dag, 
som är, lefva så helt för Gud som möjligt, att den 
dag, som är, köpa alla tillfällen att tjäna honom, 
att den dag, som är, vandra i de för denna dag 
beredda gärningarna. Men det har ock, som redan 
antydts, med sig en. stor" hvila, Därom säger en 
gammal Andens man i Tyskland några ord, som 
ofta varit mig till hjälp: ,) Uppskjut icke till mor
gondagen, hvad du bör göra i dag, men gör icke 
heller idag, In'ad du bör göra z' 1/torgm z». Var 
stilla! Gud gifver dig" tid till allt, hvad han vill, 
a tt du skall uträtta, men kraften och nåden gifver 
han dig endast dag för dag. 

För att sa dag för dag mottaga Guds förnyelse, 
är det äfven något, som du å din sida skall göra, 

Kasta din börda, 

ty dag efter dag bär han dina bördor! P s. 68: 20, 

Bördor trötta, tynga, göra människan gammal i 
förtid. Du kan ej frisk och stark i din ande möta 
dagen, om du går böjd under bördor. Därför finna 
vi på många ställen i Guds bok ord sådana som 
dessa: "Hafven ingen omsorg », »varen utan oro ", 
»kasten edra bekymmer» ! Vi veta detta, men hvar
för göra vi det ej? »Det är lätt att tala om bekym
mer, om man icke har några » ; det svaret har jag 
så ofta fatt. Men de, som säga så, glömma hvelll, 
som här talar. Det är han, som känner hjärta ts 
lön ligheter, som ser alla tårar och hör all suckan. 
Han känner dina bekymmer, han beder dig ej kasta 
bort dem, ty det vet han, att du icke kan, utan att 
kasta dem på honom. Hur många och olikartade 
äro ej våra bekymmer, de små, dagligen mätande 
bekymren och de lifslånga bekymren, som ständigt 
följa oss! Den ene tänker med bekymmer på sin hälsa, 
den andre på sin framtid och sitt arbete, den tredje 
på någon af de sina, Vi hafva redan taTat om det 
bekymmer, som man kan hafva för sin egen själ, 
sin andliga tillväxt och helgelse. Hvem af oss 
känner ej bekymren för de oss anförtrodda själarne 
härute ? Kom till Herren! Han bär dZ7za bördor 

dag" .för dag! Lägg dem äfven du dag för dag 
på honom ! 

Vi skola nu tala om ett annat villkor för att 
mottaga Guds förnyande välsignelse. I Luk. 9: 23 
säger Herren .Jesus: »Om någon vill efterfölja mig, 
han förneke sig själf och tage sitt körs pa sig 
Izvar dag och följe mig», 

Bär ditt kors! 

Det låter som ~n motsägelse - vi skulle ju 
kasta våra bördor, Ar icke korset en börda? Nej, 
förvisso icke, åtminstone ej af samma art som de 
andra. Att · bära sitt kors, är att förneka sigsjälf, . 
att säga: »Nej , jag känner dig icke ') till vårt eget 
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själfviska jag och allt, hvad det har att säga till 
själfförsvar, själfberöm eller »själfhäfdelse". Och 
detta skola vi göra hvar dag. Vi minnas nog alla 
stunder i vårt lif, då vi af kärlek till vår Mästare 
tagit vårt kors för att följa honom, då vi utkorat 
hans vilja till vår. )l'är han kallade oss att följa 
honom hitut med evangel ii budskap, då korsades 
nog mångens naturliga vilja, då kämpades nog 
mången hård kamp, innan vi togo korset. Då 
trodde vi kanske själfva och mången med oss, att 
vi beträdt själfförnekelsens väg' med så fasta steg, 
att vi ej kunde vika af från elen vägen. Det finnes 
kanske sådana därhemma, som äro nog dåraktiga 
att tro, att en missionärs lif är upphöjdt öfver alla 
frestelser till själfviskhet och egen vilja, men vi, 
- vi tro det icke mer. Vi hafva härute mött star
kare frestelser och hårdare prof, äu vi någonsin 
drömde om därhemma. De hafva känts svåra just 
därför, att de voro så oväntade. Här som öfver
allt möta frestelser till själfviskhet, till att vilja göra 
sig g'ällande, till lättja. till att försumma tillfällen 
att tjäna, till ett dömande af andra, som i grunden 
ej är något annat än egenkärlek, ty den, som dömer 
sin broder, anser sig nog alltid bättre än han. Vill 
du frälsas från detta? -- I korset är frälsningen, ty 
då du bär korset, finner du, att det bär dig. Du 
finner, h\·ilken frid det gifver och hvilken kraft att 
befria dig från att behärskas af ditt eget jag, 
så att du kan lefva såsom Jesus lefde för Gud 
och för andra. »Det heliga korsets kungsväg » skall 
för dig blifva fridens och salighetens väg. Låtom 
oss elå tag'a korset! Märk, att det står »taga , ! 
Du skall således ej släpa eller draga det efter dig. 
Gud kan gifva dig nåd att bära det så, att endast 
din Frälsare och du veta, huru tungt det korset är. 
Ko mmer det stunder i ditt lif, då själfförnekelsens 
väg för dig ned i lidandets djup, vet då , att han 
är där med dig, att han, som själf drack lidandets 
kalk till sista droppen, kan i allt känna med dig 
och hugsvala dig. Vet ock, att han, som i örta
gb.rden bäfvade tillbaka för lidandet, förstår äfven 
ditt hjärtas fruktan och bäfvan. Han begär ej, att 
du skall vara starkare, än du är, men han kan 
göra dig starkare, än du någonsin anat. H vad var 
det, som stärkte vår Mästare i hans kamp i örta
gården? »Skc dt-'n vd/a l» H vad skall hjälpa oss 
igenom vår kamp? Jesu vz!/a, Han säger: "Mitt 
ok är ljufligt ,) . Hans ok är hans vilja, och elen 
skall du böja dig under, ej med undergifvenhet 
blott utan med glädje. Vrider du dig under oket, 
så skafver det dig och gör dig smärta, men böjer 
du dig under det, så hjälper det dig, ty det gör 
din börda lätt. Akta dig dock för att vara för 
mycket upptagen af ditt kors, ty man kan tänka 
för mycket på sitt lidande, ja, t. o. m. bedja för 
mycket för sig själf, och sådant kan nära själflifvet 
och hindra en att blifva till välsignelse. Om Gud 
krossar något inom dig, så är det, för att du skall 
blifva mjuk och i Jesu förbarmande kärlek kunna 
gå mecl kraft och trust till dc förkrossade och be
dröfvade. 

Den dagliga förnyelsen af den invärtes män
niskan sker på många sätt; vi skulle kunna stanna 
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för bönen, Guds ords läsning, umgänget med brö
derna m. m. men vilja nu endast läsa ett bibel
ställe, som kanske i sig innefattar allt annat I 
Ef. .). 16 står det, att vi varda »stärkta med 
kraft 

genom hans Ande 

till den invärtes människan ». Och läsa vi fortsätt
ningen, se vi, att Anden stärker oss genom att 
förhärliga Kristus för oss. Vi behöfva under ar
betets tunga och hetta just detta, att Anden gör 
Kristus och hans kärlek lefvande ocb verklig för 
oss. Kärleken är evigt ny, och den förnyar, om
skapar, upplifvar. Om detta i någon ringa mån 
kan sägas om all mänsklig kärlek, huru mycket 
mera om Kristi kärlek! Alla Guds barn hafva ju 
någon erfarenhet af Kristi kärlek, men huru många 
le/fIa af den, känna den, som aposteln här säger? 
Han menar ju ej den ytliga känslan utan den djupa, 
lyckliggörande kunskapen och öfvertygelsen om 
samt erfarenheten af Jesu kärlek. Vet du, hvilken 
kraft och salighet som ligger uti att dag för dag veta 
sig vara älskad af Kristus och att få. älska honom, 
att veta sig vara föremål för hans tankar och om
sorg, att få gå med allt till honom och få gå med 
honom till allt, som möter under dagen? Vet du, 
h vad det är, att, om du är trött, stödja dig vid 
honom, om du känner dig ensam, sluta dig till 
honom, om du är rådvill, fråga honom, om sjuk. att 
lägga dig i hans hand) Det ligger en daglig för
nyelse i Kristi kärlek, och den af oss, som känner 
elen mest, har ännu oändliga vidder framför sig. 
Guds Ande skall lysa på KristLls, draga ditt hjärta 
till honom samt lära dig förstå hans hjärta, som 
sade: "Om någon törstar, så komme han till mig 
och dricke, och den, som tror på mig, från hans 
lif skola, såsom skriften har sagt, flyta 

strömmar af lefvande vatten. 

Förnyad af Gud skall du brukas till att 
förnya andra. Strömmar af lefvande vatten skola ut
gå från dig, och »allt blifver vid lif, dit bäcken 
kommer». 

Lätom oss inför Guds ansikte taga ut denna 
välsig'nelse! Den står omtalad i ordet, men har 
den också kommit in i ditt lif och i mitt? Hvad 
behöfva folkskarorna omkring oss, dessa i mam
mons träldom sjunkna, i synd och mörker vandrande? 
De behöfva lij J esus är lifvet - huru skall hans 
lif nå dem ) Genom oss. »Den, som tror på mig, 
från hans lifskola flyta strömmar af lefvande vatten. » 
De skola ji)'!a beständigt, dag' för dag, flyta utan 
ansträngning och med lif, Guds Ii f, ut till döda 
själar. Gud gifve oss en daglig törst efter detta 
lefvande vatten, så att vi dag för dag kunna g å. 
andra till mötes, stärkta med kraft genom hans 
Ande till den invärtes människan! 

D å skola vi ock med Paulus kunna säga: 
»Därför förtröttas vi icke ') . Yäl kan den utvärtes 
människan blifva trött; väl kan vårt jordiska tält
hus nedbrytas men icke så vår inre människa, 
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ty de, som vänta efter Herren, de få en ny 
kraft. de uppfara med vingar såsom örnar,. de 
löpa och uppgifvas icke, de vandra och varda zcke 
trötte.» 

På konferens i Yuincheng. 

".lv/m honom, som förmår göra utöfver allt, vida"mer 
än vi be(Tära eller kinka, efter den kraft, som verkar i 
i oss, ho::om vare ära i församlingen genom Kristus Jesus 
bland alla släktm i evigheters evighet! Amett. 

- EL 3: 20, 21. 

Ej sedan r 9 00, strax före upprorets utbrott, hade vi 
varit samlade till konferens. De flesta af oss hade sedan 
dess varit hemma, andra hade kommit ut nya till arbetet; 
alla län<>tade vi att få mötas för att gemensamt söka väl
signelse°inför Herrens ansikte och rådgöra om en del vik
tiga saker. 

Tiden utsattes till den 23 :dje januari, som var en 
lördag. 

Förberedelserna vidtogos tidigare i den enskilda och 
gemensamma bönen. Och sä närmade sig dagen, 

Från olika häll - Honan , Shansi och Shensi 
foro alla, som kunde komma ifrän, somliga ridande, 
andra äkande. Yuincheng, missionens hem, var mötes
platsen, och flera gånger under dagens lopp stannade 
vagnar utanlör missionsstationen och fingo tjänarne springa 
in och omtala, h vilka som anländt. 

Syskonen Theodor och Sekine Sandberg, biträdda af 
ett par systrar, skötte värdskapet. Allt som allt blefvo vi 
24 till antalet. Vår kära syster Sigrid Bengtsson var en 
af dem, som ej kunde komma. Hon hade insjuknat i 
lun<>säc\;sinflammation, och under ett par dagar var hen o 
nes tillstånd ganska allvarsamt. På sjalfva konferensdagen 
kom dock från syster Maria Harms den glädjande under
rättelsen att krisen var öfverstfll1den' och temperaturen 
normal. ' Huru vi tackade Herren, som tog bort detta 
moln redan i burjan af vår samvaro! 

rå söndagsmorgonen var det tillfälle för dem, som 
så önskade, att i bön och fasta vara inför Herrens an
sikte. På f. m, voro vi tillsammans med kineserna i deras 
gudstjänstfirande. På e. m. talade fröken af Sandeberg 
till oss öfver 2 Kor. 4: 16 på engelska, emedan VI den 
dacren hade ibland oss ett engelskt missionärspar som gäster. 
P[t måndagen började vår konferens. Haggai 2: I - ro 
var det ord, Herren da gaf oss. Sedan vi gemensamt 
ännu en gång anropat Gud om välsignelse, började våra 
förhandlingar. Vi samtalade om skolarbetet, bibel kurser, 
utbildning af evangelister, revidering af sfll1gboken, om 
vära. plikter mot "Sinims land ", att göra den mera om
växlande m. m. 

H varje morgon började med bibeWtsning, och om 
aftnarne sjöngo vi tillsammans eller lyssnade till fiol- och 
orgelmusik. En afton var särskildt afsedd till bön 
bön om mera Ande. Behofvet gjorde sig kännbart, och 
Herren svarade: vi kände det. Det var så mycket annat, 
vi ock hade att bedja om - »silfver och guld» för vårt 
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arbete och - »det är mit!», hade vi ju läst dagen förut 
hos profeten Haggai; välsignelse öfver våra kära med
arbetare i hemlandet, kommitteerna och alla ombuden, 
gifvare och förebedjare. Huru mycket hade vi icke äfven 
att tacka för! De två timmarne förrunno så fort. Sista 
dagen samlades vi kring nattvardsbordet. Es. 50: 7 var 
Herrens budskap till oss, 

»Jesu Kristi lekamen, för mig utgifven, Jesu Kristi 
blod, för mig utgjutet. » .- 0, huru sådan själaföda närer 
och stärker! 

»Kom, broder, IiIt oss dröja vid helga korsets stam, 

I tron oss där förnöja med blicken på Guds Lamm ,» 


Det var så naturligt att fä sjunga den sången vid 
ett sådan t tillfälle. 

Konferensen är nu slut. 
Redan ha flere rest hem, och andra följa snart efter, 

men ännu en gång har Herrens ord besannats, att »där 
bröder bo endräktigt tillsammans, där utsänder Herren 
välsignelse, lif till evig tid.» 

Yuincheng den 29 januari r904 . 
August Berg. 

::,: 

Hanch'eng 1 febr. 1904 . 

Älskade missionsvänner ! 

»St', Herrens hand är ej för kort, att han ej skulle 
kUl11ta hjälpa) oclt lians öra är icke lomhördt, att han 
ej skulle höra. » 

Gppfyllelsen af ofvanstående löfte hafva vi på ett 
underbart sätt fätt erfara under den gångna månaden. 
Säkert viljen I, kära vänner, tillsammans med oss fröjdas 
och tacka Herren för all hans godhet mot oss. Den 29 

jan. insjuknade vår syster Dagny BergIing i ledgångsreu
matism. Herren välsignade de enkla medel, som använ
des, och uppreste henne snart. Den q insjuknade vftr 
kära syster Sigrid Bengtsson i lungsäcksinflammation. 
Sjukdomen såg fdi.n första början allvarsam ut, svår and
nud och hög feber. under ett par dagar undrade jag, 
om Herren skulle kalla henne till högre tjänst. Men 
hennes lifsarbete var ännu icke afslutadt, febern började 
lB.ngsamt sjunka, och hon andades lättare. Hon är 
nu i det närmaste återställd, känner dag fUr dag, hur 
krafterna äterkomma. Mycken bön uppSändes både offent
ligt och enskildt till Herren att spara hennes lif, om det 
vore i enlighet med hans vilja, och, lofvad vare Herren, 
hans öra är icke lomhördt för sina barns bönerop ! 

Den 22 insjuknade lille Willie Bergling (2 år 2 mån,) 
i hjärninflammation, denna förskräckliga sj ukdom, SOlll of
tast ändar med döden. Han blef sämre och sämre, 
febern steg ti ll nära 4 r grader. Långa stunder låg han med
vetslös, och smärtsamt var att se ryckningarna i hans lilla 
kropp, Andra dagen af sin sjukdom började han i sina 
feberfantasier sjunga en liten sång på kinesiska, hvars 
början, öfversatt till svenska, lyder ungefär säluncla: 

»Lyss, lyss, änglarna 
Sjunga med hög röst». 

På sj unde dagens afton tycktes slutet närma sig. 
Ett par af de troende kineserna. fingo komma in för att 
kasta en sis ta blick på honom, medan han ännu var i 
lifvet. Vi knäböjde tillsammans men dem i bön omkring 
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sängen. Broder Bergling bad, att, om hans lille gosse 
skulle få lida men för hela sitt lif af denna sjukdom, eller 
om Herren såge, att han skulle blifva dragen ut i synd 
och bringa vanara öfver hans namn, han då hellre 
skulle taga honom hem, men d~iremot om han kunde 
anvanda honom till välsignelse pft jorden, han da \'ille 
spara honom. Det halft medvetslösa tillståndet varade 
till half 4 tiden på morgonen, då han in somnade natur
ligt och sof till kl. half 7. Vid uppvaknandet sträckte han 
ut sina armar mot br. Bergling, som satt vid hans sida, 
och ropade: »pappa ». Krisen var öfverstånden, han var 
återskänkt till lifvet. På morgonen hade temperaturen 
sjunkit betydligt. han åt med god aptit en kaka, som 
kocken bar in till honom. 

Han är nu alldeles feberfri , och vi vän ta, att Her
ren snart skall fullt återställa honom. »Herrens hand är 
ej för kort, att han ej skulle kunna hjälpa; han gör under 
alven i var tid, lofvadt vare hans namn» r 

P'uh t'ai-t'ai, som jag skref om i mitt förra bref, har 
nyligen slutat sitt jordiska lit. Tvil. dagar innan hon dog, 
voro Thora Hattrem och jag på besök hos henne. Hon 
var ytterst svag, orkade icke tala mycket men var glad 
åt, att vi kommo. Innan vi gingo dit, gaf Herren mig 
för hennes räklling I Joh. I: 7. Sedan jag upprepat det 
flera gånger, började hon själf sakta läsa; >Jesu Kristi , Guds 
Sons, blod renar frEm alla synder », och tillade: » Det var 
godt _. renar hjärtat från alla synder.» Vi atersago 
henne icke mera men hoppas, att det renande blodet 
fick bevisa sin kraft pil. hennes hjärta såsom svar pä edra 
och våra buner. 

De flesta af våra sl'skon hafva just varit samlade i 
Yuincheng till konferens, Vi ha h urt, att Herren varit 
midt ibland dem och utdelat välsigne lse. 

Syskonen Berglings, systrarna Christine Angvik, Thora 
Hattrem och Sigrid Bengtsso n hä lsa varmt genom 

Eder i Jesus fören::tde 
i11aria Harms. 

Iong-ning d. 18 febr. 1904. 

Kare herr Holmgren I 

Frid i Jesus! 

Vi äro just återkomna fran vår konferens. Mycket 
hade vi förut bedt Gud om välsignelse, och det var, som 
om hvar och en kommit med det uppsåtet att draga nära 
Gud. Han, som sagt; »nalkens Gud, så nalkas han eder», 
var oss också förnimbart nära hvarje gang vi samlades 
omkring Guds ord. 

Herren har i fröken Charlotte Landmark gifvit oss 
en ny syster till hjälp i arbetet. Hon är n0rska, utsänd 
af C. K. K. S. och medlem af C. r. M.. men önskade 
arbeta tillsammans med vår mission, Må Herren göra 
henne till rik \'iitsignelse här! Här är mycket arbete, 
men Herren hjälper dag för dag. Vid bedja Gud om 
en nitisk evangelist, som kan gå ut och förkunna fräls
ningens budskap i de tusentals byar häromkring, där 
folket ännu icke har hört evangelium och icke känner 
Jesu namn. Vi h.-.fva just fir :\ t de t kinesisk:l nyftret, och 
denna vecka är på alla vå ra stationer afskild till böne
vecka. Äfven ute i byarna samlas de troende h varje af
ton till bi;nemö te i hemmen, och vi vänta, att Gud för 

sitt namns skull skall välsigna oss och göra s tora ting till 
själars frälsning. 

Anna är ute på en tur i byarna. Hon har varit 
klen men är nu bättre, Vi bruka ofta byta oss emellan, 
så att en far ut på landet öfver söndagarna och har evan
gelisten med sig, under det att fli ckskolans lärare, som 
ock är diakon i församlingen, leder gudstjänsten här 
hemma eller tvärtom. Huru vi pä dessa våra besök hafva 
det, kanske ni kunna göra eder en föreställning om ge
nom nedanstående meddelande. 

I Herren tillgifna 
Ebba Burell. 

* 

Från Iong-ning. 

Redan innan någon missionar besökte dessa trakter, 
fanns här en liten skara, som ville tro på Gud och till
bedja honom midt i hedendomens mörker. Det synes 
mig ofta underbart, att evangelium funnit väg Mven till 
dessa aflägsna dalar och bygder. Två bröder Chang från 
byn Ly-chiapo, af h vilka den äldste först hört evangelium hos 
pastor Hsi i Shansi, voro de, som här började förkunna 
frälsningens glada budskap för sina släktingar och grannar. 
Småningom spreds »J esu lära» från hem till hem, från by 
till by, och nu finnes det kristna i ett 2o-tal byar, kring
spridda bland bergen i norr och öster om staden long
ning. Söndagligen samlas de i hemmen för att lasa Guds 
ord, sjunga och bedja i sitt hjärtas enfald. Den tredje 
sundagen i hvarje månad gå diakonerna och tre af de 
äldre kristna ut till fem platser i distriktet för att leda 
gudstjänsten, då så många som kunna af de närmast bo 
ende samlas. De älska sin bibel, dessa kristna, och äro 
angelägna att läsa och förstå elen; de tro på bönens makt 
och veta, att »Gud lönar dem, som söka honom». Mänga 
af dem hafva äfven kommit till tro på Gud genom en . 
direkt bönhörelse. 

I sunslags var jag borta till en by omkring tre mil 
harifrän. Atföljd af vår evangelist red jag dit på lör
dagen, Vär lilla svarta åsna bar, förutom mig, äfven min 
packning; badd, bucker och ett litet förråd af te, bröd 
och kondenserad mjölk. Vädret var hotande, mulet och 
kallt, och tunga snömoln hiingde öfver bergen i söder, 
men, ömsom ridande, ömsom gående uppför och utför 
de branta stigningarna, hö ll jag mig varm. Just som vi 
kommit ned för den sista och brantaste stigningen, hade 
solen gått ned, och det blef alldeles mörkt; ännu hade 
vi en dryg fjärdedels mil kvar. Då skingrades i ett nu 
de mörka molnen, och den harligaste fullmrlne upplyste 
vår väg. Gängstigen slingrade sig genom floddalen och 
ledde fram till byn Yoh-chu-ang. Framkomna dit, gingo 
vi igenom den. En ung man, kladd i sorgdräkt, med 
hvit mössa pä hufvudet och hvita skor, hälsade oss vän
ligt och frågade, om vi ej skulle stanna i ha ns hem. Hans 
fader var nyligen död. Han var en kristen , och i hans 
hus brukade de troende samlas om söndagarna till guds
tjänst; han var liksom deras ledare. Men vi ämnade 
oss denna gång ej till denna by, utan till en annan, som 
ligger något hugre upp pa sluttningen af berget. Som vi 
ej voro säkra pa genvilgen , fö ljde den unge mannen med 
oss förbi det lilla templet utanför byn, där gångstigen tog 
af. Slutligen voro vi framme och uppe pä den terass
lika af~atsen , där familjen rda bor, tillika med tre, fyra 
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familjer. Ma och hans hustru blefvo båda döpta i höstas. 
Utom de båda gamla, bestå husets medlemmar af son 
och sonhustru samt deras fem barn, hvilka alla bo i 
samma gård. Vi kommo helt oväntadt. När vi kommo 
in i grottan, satt gumman och läste sin bibel. Johannes 
evangelium låg uppslaget på bordet. Men nog voro vi 
välkomna, och det blef ett hälsande af »pingan» (frid) 
från stora och sma. Under det gumman gick ut att laga 

ordning mat, satte man ett fyrfat med glödande kol 
framför mina fötter på golfvet, för atl jag ej skulle frysa, 
och snart stod en rykande skål " mien » (kokta degremsor) 
på bordet, jämte ett par träpinnar att äta med. Efter 
aftonbönen sut to vi länge och språkade, innan vi gingo 
till hvila. Redan tidigt följande dag började man samlas 
från de kringliggande byarna till söndagens möten. Vi 
sutto ned, männen kring e tt bord och kvinnorna omkring 
ett annat, hvar och en med sin bibel och sångbok för 
att kunna följa med och i tur läsa hvar sin vers af tex
ten. Böner uppstego till Gud, och sånger Ij ödo till Her
rens lof. Icke Hu det sä harmoniskt eller taktmässigt, 
som man kunde önska, men vi tro att Herren, som ser till 
hjärtat, med välbehag lyssnade till denna sång. 

Ebba Bunfn. 

Hanko\\' den 17 mars 1904· 

Kära vänner Herren! 

» Nfen då det redau var JIl01g01l, stod Jesus vid 
stranden." 

Jag måste börja dessa rader med att anföra de sköna 
ord, som blefvo mig gifna före och vid ankomsten till 
Kinas kust. 

Under tack och lof till Herren kan jag meddela, 
att han gaf oss en o vanligt lugn och skön resa hela vagen 
från Aden tills en dag, innan vi voro framme i Shang
hai. Kaptenen fruktade då en allvarlig storm i dessa 
ombytliga farvatten, men äfven denna g?tng " ginga vi 
klara », och efter nagon obehaglig rullning befunno vi oss 
kl. 7 på morgonen i Yang-tse-kiangs mynning. Som det 
var fUr sent att passera banken, fingo "i invanta flod 
och landade därför först kl. l/Z 5 e. m. i Shanghai. 

Pä ett sätt var det egendomligt a tt 5.t~r igen beträda 
denna jord efter erfarenheterna är 19°°. A andra sidan 
kan jag icke bättre än genom ofvan anfUrda bibelo rd 
gifva en iele om, hur jag kände det i detta ögonblick . 
Jesus stod på stranden och ingaf mitt hjärta mod och 
hopp för framtiden saväl SO\11 frid och en ljuflig förnim
melse af sin närvaro. 

Efter några minuter åkte vi upp till missionshemmet 
och välkomnades af en stor skara välbekanta ansikten. 
Två af mina kamrater från språkskolan 1897 voro där 
och togo hjärtligt emot mig. På hällen deltog jag i ett 
varmande möte i vår Gospd-hall, där mr Frost från 
Toronto talade. Det var en skön anblick alt se denna 
sal fylld med folk. Flottans sjömän och utländingar af 
alla slag, alla deltago de hjärtligt i afsjungandet af San
keys s~LI1ger. 

rå lllfll1dag~ morgonen erhöll jag resorder. Redan 
lördags kvällen skulle det bära i väg till Hanko\\'. Mr. 
Lutley fran Shansi skulle eskortera oss. Fyra nya systrar, 

som varit m~d på »Preussen », aflämnade vi i Chin-kiang, 
och där förenade sig mr SI()an med oss samt fröken Ida 
Andersson, Thora Andersen från Norge och en miss 
Morris. Vår resa uppför floden var sti lla och skön, och 
jag satte värde på att få hämta andan efter den oer
hörda brädskan och ompackningen i Shaughai. På män
dags morgonen anlände vi till Hanko\\' och skulle nästa 
morgon fortsätta med tåg genom Honan till Ien-ch'eng. 
Af flera skäl splittrades emellertid vårt Sällskap på så vis, 
att mr Sloan reste vidare med mr Lack och två damer, 
medan vi, d. v. s. fröken I. Andersson, herr Högman 
och jag, i morgon, fredag, afresa samma väg med mr 
Lutley. Järnvägen förkortar betydligt resan. P å 24 tim
mar komma vi tilt banans nuvarande ändpunkt; färdas 
sedan i kärror. Går allt väl, hoppas vi vara framme i 
Yuincheng till påsk. Det vore skönt att få hvila ut och 
fira påsk där. Den 28 jan. reste jag hemifrån öfver 
Berlin, och med undantag af ett par dagars uppehåll där 
och i Shanghai har jag ju allt sedan varit på resande 
fot. lVlen min bön före afresan och äfven under färden, 
att Herrens ängel skulle styrka mig, liksom fordom pro
feten, för de "4° dagarnes~ resa, har dagligen blifvit 
hörd, och styrkt af den mat, han gifvit mig, har jag gått 
och går ännu. Känner mig därför e fter omstandigheterna 
förvånande litet trött. 

,) De som vänta efter Herren, få en ny kraft; de 
löpa och uppgifvas icke. » 

I går sammanträffade jag med d:r John, som varit 
öfver 40 år i Kina. Han syntes mera förhoppningsfull 
än någonsin angående Kinas fram tid. Dörrarna stå f. n. 
vidöppna, och fälten h vitna till skörd. Må vi därför 
kunna gä åstad i Herrens kraft att intaga landet och 
snart få en rik inbärgning af dyrt återlösta själar! 

Får jag bedja dem, som läsa dessa rader, att hålla 
ut med Herren i förbön för hans redskap härute, till 
dess svaret kommer) 

Vår älskade ledare, mr H oste, talade så gripande 
om denna klass af arbetare, som gifva sig tid, liksom 
Elia gjorde, att förblifva pft bergstoppen i bön till Gud 
och vä ntan efter honom, til ls regnet höres och gj uter sin 
uppfriskande ström öfver en förtorkad jord. 

Eder i Herren 
för Kinas frälsning 

Mar)' Ramsten. 

Brittiska och Utländska bibelsäll
skapets hundraårsjubileum. 

Forts. fr. förcg. n:r. 

Där bibeln så att säga icke har någon rival utan 
kanske under åratal förblir ett folks enda bok, där visar 
den mer iln nagonsin sin oemotstfmdliga makt. Vi hafva 
ännu i friskt minne de stora segrar, den kristna missionen 
vunnit i länder sådana som Uganda, Madagaskar, Fiji och 
Samoa - länder, där bibe ln icke haft medt:illare i någon 
annan bok. 

Bibelsällskapet har emellertid i sin tjänst icke endast 
ett tusental bibelöfversattare utan en hel har af bibelspri
dare, 870 kolportörer, för Herrens sak nit:J.lskande män, 
som med Iifvets ord förstätt att intränga där, hvarest det 
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eljest ser alldeles tillbommadt ut. Intet land ligger för 
afIägs et, inga mödor synas för svåra för dessa ansp riil;s
lösa Herrens tjänare. Vi finna dem i österns opiehaJor, 
bland det ai1ägsna västerns timmerhuggare, bland Afrikas 
negrer, bland Klondykes guldgräfvare. 

Till denna skara af bibelkolportörer komma dessutom 
6jo infödda kristna bibelkvinnor, af saliskapet anställda 
i Orienten, för att de dar sko la arbeta bland sina för
summade systrar, besöka dem i deras hem, läsa för dem 
ur bibeln och lära dem, som sil önska, att själfva läsa. 
Dessa bibelkvinnor arbeta f. ö. i samband med omkring 
50 missionss~illskap. 

Blott under gren 19°2 - I 903 utgaf bibelsällskapet 
j,943,J00 ex. af den Heliga Skrift, dels fullständig, dels 
i smärre delar. Under hvarje arbetstimma - från januari 
-december tryckas f. n. 2 ,000 ex. 

Bibelsällskapet står i den allra innerligaste förbindelse 
med den utländska missionen. Det utgör så att säga den 
arsenal, från hvilken flertalet missionssalIskap hämta sina 
oumbärliga förr§'d. j\.{issionssällskapen äga sällan själfva me
del att bekosta utgifvandet af bibeln på det ena eller andra 
folkets språk, om de äfven genom sina missionsarbetare 
kunna ilstadkomma själfva öfversättningen. Här räcker 
bibelsällskapet dem handen. Detta bibelsällskap har hit
tills aldrig vägrat att utgifva någon till dem öfverlämnad 
bibelöfversättning. Och nar sedan denna öfversattning 
blifvit tryckt, utsändes bibeln kostnadsfritt till det resp. 
missionsfältet. Inkomsten af de försålda ex. öfverlämnas 
till bibelsälbkapet, först sedan afdrag gjorts för kostna
derna för dess spridning. Bibelsällskapet återfår s5.ledes 
blott en ringa del af de kostnader, det mtt \·idkännas. 
Blott under förlid et år uppgingo äfven bibelsällskapets 
utgifter till 5,084,080 kr. 

Oändligt mycket har det Brittiska och Utländska 
bibelsällskapet genom Herrens nåd under detta il rhund
rade fiitt utföra. Och dock återstiir ännu oanclligt mycket 
att göra. Ännu finnas m§.nga hundra fo lkstammar, som 
sakna böckernas bok på sina egna tungomål. Blott på 
Söderhafvets öar liir det finnas öfver 100 och inom det 
indiska kejsardömet nära 100 folksta"mmar för att nu icke 
tala om de många folkslag i Afrika och Centralamerika, 
som icke äga lifvets ord. Tydligt uttalade äfven bibel
Sällskapet vid sitt nyligen i London firade storartade [00

årsjubileum, att det p§. sitt program för det nu ingångna 
nya århundradet uppsatt bibelns öfversältande till alla 
v~irldens tungomål. 

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

Böneämnen: 

Tacksägelse för att \'[lra syskon under konferensen i 
Yuinclteng fingo erfara Herrens närvaro och mottaga hans 

rika välsignelse; för att clc blefvo bevarade under färden 
både till och frän konferensen. 

Tacksägelse för att Herren bevarat fröken JvEary 
Ramsten uncler den långa sjöresan, och att vid hennes 
fram k(\m~t till Shanghai intet hinder mötte för hennes 
resa upp till det svenska faltet (sid ..')8). 

Bön, a tt Herren rikligen må tte få välsigna denna 
syster, som nu å terupptager missionsarbetet i Kina, liksom 

ock vår syster Ida Andersson och vår broder JVatha1tael 
"Hög7lla1t, hvilka, efter af:;lutade studier i C. r. :\lI:s språk
skolor, samtidigt med frkn Ramsten rest upp till de svenska 
stationerna (sid 31::\). 

Sillall Hsien. Tacksägoe lse för att Herren und er ett 
uppror, som i slutet af januari ägde rum i Sinan Hsjen , 
framkalladt af missnöje med mandarinen, skyddade våra 
syskon, så att de icke pa något sätt inblandades i svarig
heter ; för att på denna station så manga besöka guds
tjä nststunderna. 

Honan FlI. Tacksägelse för att Herren till svar pil. 
bön gifvit bröderna Blom och Beinhoff ett lämpligt hus. 

Bön, att H e rren må göra den ganska oroliga befolk
ningen i denna stad stilla, så att v§.ra bröder få arbeta i frid. 

Iong-ning. TackSägelse för att fröken Anna Janzo?lS 
hälsa betydligt förbättrats; för att under den senaste stu
dentexamen i Iong-ning allt afIopp lugnt, och för att på 
det hela taget stamningen bland folket är så vänlig; för 
att de omvända kineserna afskilja allt mer tid för direkt 
böll, och tyckas inse välsignelsen af böneumgänge med 
Gud (Sid 37). 

BÖll, att H erren måtte gifva systrarna Ebba Buren 
och Anna Janzon ännu en nitisk evangelist, som kan gå 
ut att förkunna frälsningens budskap i de tusentals byarne 
omkring staden, där många ännu icke hafva hört evan
gelium (sid. 37); att Herren äfven ville gifva våra systrar 
en passande bibelkvin1la, hvarom dc länge bedit. 

Hallcheng . Tacksägelse för alt Herren atersWlIt fru 
Bergling, fröken S. Bengtsso n och lille Willie Bergling; 
för att militärmanclarinens fru, som det synes, har gått 
hem i frid sid. 36). 

Axplock från fältet. 
Broder H. Linder skrifver fdn Ish'i till en enskild vän: 

Evangelistk§.ren fyra man. Tältet iir nätt och tref
ligt med väggar och ett stort schabrak med inskription. 
Kostade 26 täl. Predikanterna göra ett godt arbete, två 
i tältet, två ute och Sälja böcker. På en tio dagars tur 
till en stor marknad i Hsia-hsien sålde de böcker för r r 50 
kasch (omkr. 2: 50). På samma sätt i Lintsin. Jag hoppas 
få en god sångare till nyår. 

Axel Hahne har varit till Peichuang I, utstation) ett 
par gånger. Han har hjälpt Peichuangborna köpa en 
stor treflig gård för 170 tal. Missionen hjiilper genom 
att taga 1/3för vår räkning. Peichuangs församling släpper 
själf till 20 a 30 till. 

I Lintsin hyrde församlingen en bra lägenhet i 
västra förstad en för ro täl per år. Hälften betalas af för
samlingen på platsen. 

I Suenchuang ha vi intecknat bönhus på samma 
villkor som i Peichuang. Hålla på att underhandla om 
lokal i Changchuang - församlingen dar har medel 
äfvenså i Hsietsun, där N aem i och Gustaf voro kort 
före sin död. 

Det går framat utefter hela linien, Herren vare lof! 
Församlingen är indelad i fem kretsar med hvar 

sllla kretsledare. Dessa !iro ansvariga för de regelbundna 
gudstjänsterna. En gång i månaden besökas de frän 
stationen Ish1. 
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Strödda missionsunderräHelser. 

Dm skandinaviska allia1lSmlssiomn gjorde d. 29 jan. 
en stor förlust, i det att en af dess mest nitiska och 
dugliga arbetare, Emil .1acobsoll, da blef kallad att lägga 
ned pilgrimsstafven. 

Född flr 1859 kom Jacobson som yngling till en 
afgjord omvJndelse och visade från denna tid ett för 
sj~lIars frälsning ovanligt nitälsbnde sinne. 

Da Franson åren 189 I -92 höll evangelistkurser 
pa olika platser i värt land allt med det stora målet i 
sikte att till svar på Hudson Taylors upprop kunna ut
sända ett hundratal missionärer till Kina, var Jacobson 
den egentliga ordnaren af allt. Själf bri nnande af liingtan 
att fä bringa frälsningens budskap till Kinas folk, stod 
han snart i spetsen för en liten skara mIssionärer, som i 
likhet med honom ville gå ut för att bland hedningarne 
verka Herrens verk. 

År 1900 mäste Jacobson likso m så många andra 
Kina-missionärer ft.y. 

Under sin vistelse i hemlandet verkade han genom 
att resa omkring och hitlJa missionsCöredrag. Tillsammans 
med sin svåger, missionär Öberg, utgaC han ock denna 
tid den gripande boken: » De svenska martyrerna i Kina. » 
Sa snart vägen till missionsCältet åter var iippen, skyndade 
han för andra gängen ut tillsammans med sex aC sina 
Cörra kamrater. Sin mesta tid tillbragte han i staden 
Feng·chen i norra Kina oc h fick där utCöra ett v~i1signel
serikt arbete. 

Bland sina kinesiska trossyskon likso m i skaran aC 
medarbetare efterlämnar han ett stort tomrum. Genom 
sin praktiska f0rmilga och stora erCarenhet var han myc· 
ket duglig såsom ledare samt på grund af sitt kärleks
fulla, ovanligt ödmjuka sinne allmänt älskad. l\Hi. Herren 
hugsvala deras hjärtan, som surja denne broder, och lii.ta 
mycken Crukt uppväxa aC den sidd, han mtt göra bland 
Kinas folk I 

Sitt 17:de årsmöte 
firar S. M. 1(. instundande Kristi HimmelsfHrdsdag. Mötet 
hälles på f. m. på K. F. U. lJ1:s lokal (hörsalen) och på 
e. 	 m. Betlehemskyrkan. 

Program: 

L Kl. II Inledning af Ordröranden. 

If. Utdrag ur årsberättelsen. 


III. 	 Föredrag nr Dr. K. Fries. 
IV. Missionärsafskiljoing . 
V. 	 KL 6 Föredrag af Pastor T. Lindhagen, Ingeniör W. 

\.Vidmark m. fl. 

Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 


under April månad 1904. 


N;o . Kr. Ö. 


Testameote efter friherre A. Kosi<ull __ .. ____ ... ____ 2,000: 
Juogfntföreoingcn 1 Nogiarp gm F. B" :\ä[velsjö, 

Lannaskede Brunn _______________. __ __ __ . ______ . 50: 

Trpt kronor z,oSo: 

Trrt kronor 2,050 : 
N. gm S. A. A" Högan~i~ . __ , __ .. ___ . ' . ___, __ , . _ . . ' 20: 

"Tacken H erren, ty han ~ir god -) ._'. ___ .__. __ .. , __ IDO: 

Från en missionsvän i \Vc"iö gm F. \V. __ o 25: 
Ingeborg gm cl:o. ______ ____ ___ ______________ ____ _ II: 

iVlissions"änner i Grinderu!ll 	 gm L. K .. ____ _ 30 : 

K. 	 F. U. I1I:s missiollSkrets i Gbg till T. Böl lings 
underhåll gm A. R. _____ ., ___ .. ________ .. ____ . __ __ 100: 

28 3. Insamlade bidrag gm 	 A. L., OrVertlll1 ._.. ____ . __ __ 12 : 
28 4. FjällAiekan K. P., Hotngen , Jämtland .. __ ... ____ .. __ 5: 
28 5. Kollekt i Östersunds kyrka gm E. H. ____ ... ____ __ 55: 
286. D:o i Nyhelll gm P. E. E ... ___ ._.. _........ _.... __ . 
 4: 
287. Vänner i Kramrors gm J. N. ______ . __ . __ ......... ___ 35: 

288. Ko llekt i Ytterlännäs 	gm F. B. ____ •. _______ .. .. ... .. 12: 

28 9. Sparbö"'eJllcdel i Solleftetl gm E. N . . _._ ,, __ ...... __ 6: 

D:o d:o från L. S. __ _. ________ __ 
29 1 • ;\'1. M., vVattjom ._ .. _____ . _____. __ ...... ____ . ___ __ S; 
290 . 	 25: 

29 2 . Öresföreningen i Naeka gm F. F. ___........ __ . __ .. 23: 
 SS 
293· Koll ekt i SjÖl11ans\, yrkan, Sundsva ll gm J. B. ___ 37: Soo 

294· Vilaner i Bollnns gm E. H ... __ ... _____ .... __ ........ 10: 

z95· Tors:\ker , J. P ....... __ .. __ . __ .. ______ . __ 6: So 

296. , Bagghyttan 	gm L. L. Hnstbo ....... ____ . _ 9: 

297. , Hofors gm 	A. H. ____ ........ ___ ... __ ..... 7: 

298. G. L. , Sparbössemedel, Örebro .___.. ___ _______ ._.. __ 19: 50 
299· H. O., Stockholm __ .- . .. .. _______ .. ____ .. __ . __ . ____ .... 1,000: 
3°0. Till gästemottngning på StåUlammars station fr. A. M. 100: 
301. Vaksala söndagsskola gm E. O., Uppsala .. __ .. __ _ 28: 25 
302 . Tackoffer, Ps. 96 ___ o ____ _ ..... __ .. __ ............. .. 100: 

30 3. L. L-rt friln Norsjö gill H. D., Skel1efteå ....... .. 5: 

30 4. Tac!(QfFer . .. __ .. _______ . .................... _. ___ ._ ..... .. 25 : 

30 5. Tionde gm P. E. P..._____ ... ___ ... ._._ .__ ....... .. 25: 

30 6. ED y~i.n till missionen 	gm d:o ______ . __________ _______ _ 20: 
30 7. A. B. till frök en Ebba Bnrens underhåll 650 : 
308 . Från Ö tvernlll gm O. A.: offer fran Påsl{\·cck.m 

kr. 19; St-rg, Tju,tad kr. 3, fr. L. kr. .'; 
kollel, t i Sarpal kr. 2: 56; fyllnad al O. A. 
kr. I: 44 .___ . ___ . . ___ ... _.... __ . . __ _............ . 

30 9. Fr'ln :\[iija iII samI. .:m en kafFefest gm C. E. P. 
E . 	 'V., Stockholm __ .. __ . ___ . ___ _______. ___________ _310 . 	 s: 

3 Il. G. R . 5: 
3 1Z . 300:14 ~p ril 1904. " .. ______ . _____ ______ . __ . __ ' .. __ ____ . __ __ 

3 1 3. K. B. med fru till Changs uodcrhall _. ______ ..__ . _ I So: 
3 14. Bona mfg gill J. P . Of\'alllnyra __ ... _____ . ______ .. __ . 22: 
3 I 5· S. K., palbössemeJel_. __ . __ . ____ ... __ . __ . __ . __ ____ .. __ 6: 
3 16. Fr1l0 en böoekrets vid Edesta gm E. Ö...... ____ . __ ro: 
3 1 j. P. G., Göteborg __ .._.. _ ____ . ________ . __________ . __ ... __ 10: 
3 18 . IIlis, ioosdancr i S'-anhals församI. gm A. F. __ .. __ ja: 
3 19. Kollekt i Fårbo den "/, o. "/, gm }..r. K. , Bagge. 

torp __ ..... . __ .. __ . ____ ._..... ..._ _ __ o ______ • __ ..... 33: So 
3zo . G. v. R. gm 1\. R. Gbg till J. Böllings nnderh.11 75: 
3 ZI. N. P. d:o So: 
3 22 . E. A. R. > 	 25: 
32 3. Gr llli"ionsa'\;ar fr. Ing-e1storp gm F. ivI. ____ _ 20:o 

Elsa D. L., :\Ijiilby ___ .. ______ .. __. ..... ____ _. __.. __ 10:324 · 
3z:;. Ylissionsviinner i -~l a lghulbkog gm A. D ... __ ._ .. __ ,. 
326 . Frun nattvards barn i 	 Arboga gill G. n . . ______. __. 25: 
32 7. Auktions· och "parbössemedc l fräu ;:Vlora gm M. S. 189: 6 ~ 

E. vV . .. .. _______________ . _ ____ ...... ______ . __ .._____ _3 28 . 	 l S: 
32 9. Östra Härads Ungdomsförbund gm A . S. ______ . __ 360: 

Onämnd gm C. F. L., Askeby, Lingbem __ .. __ __ __33°· 	 S: 
33 I. Från några vänner till riddjur åt S. Engström . __ _ 30 : 

K. 	G. M. _.. __ . _.. ____ _ . _________ __ . ......... __ ... __ .. . 10:
33 2 . 
S-;:;-;:;;n;;, kronor ---'6;--,0- 3-:b'-:- 4- i 

Med varmt tack till hvarje gifvure. 

Rättelse. I redovisningen för I\'Iars or 2i 2 stod So kr., skulle 

vara 	52 kr. 

Himlarna d/j/je ifdm ofvall, oclt sk)lartta flyte af 
rättfärdig/tet, oclt fordCII öppne sig, att dc m/We bära sa· 
l(r;/tets frukt oclt älven /1011 låta rättj'ärdi!;het uppblomstra.l 
.fag, Iferrm, skapa!' det. Es 45: 8. 

. SWckhoim, $vcnska Tl'ycke ribol ~~~t Ekman, &. Co 1904 . 
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