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/,lnlllåJan. 

»Sinims Land, 
Missionsblad för Svenska Missionen 

i Kina », 
börjar m ed januari månad sin 9:de årgång och kom
mer, vill Gud, att äfven under år 1904 utgifvas 
med ett nummer i början af hvarje månad. 

Dess plan och syfte är att hufvudsakligen följa 
llltSSZrmcns z' .l(t"1'la utveckling. Tidningen skall följ
aktligen innehålla underrättelser rörande ställnin
gen i allmänhet ute i Kina liksom närmare medde
landen från vårt eget fält. Så långt utrymmet med
gifver, skola äfven strödda meddelanden lämnas 
från andra missionsfält. F. ö. kommer tidningen 
att innehålla missionsföredrag eller kortare artiklar 
af för Guds folk väckande eller uppbyggande inne
håll, berättelser ur missionsvärlden samt illustrationer 
från missionsfältet. 

Yi vilja särskildt fästa uppmärksamheten vid, 
dels att Sinims Land är den enda svenska miss ions
tidning, som uteslutande behandlar missionen i Kina, 
dels att S. i\L K. genom sin förbindel se m ed Kina 
Inlandmissionen erhåller säkra och snabba under
rättelser om alla i Kina timade mer betydelsefulla 
tilldragelser. 

Tidningens pris är för helt år l kr. och för 
halfår 50 öre med tilläg'g af 20 öre i postporto. 

P)"c1/uJIlera1ltsamlare er/lalla In'art 6:1c: ex. 
gralzs, när de insända rekvisition direkte till redak
tionen, som da betalar postportot. Då mindre än 
,) ex. tagas, bör prenumeration ske på posten. 

Sänd till Finland, Norge, Danmark, Amerika 
och Kina kostar »Sinims Land » l kr. 80 öre. 

Profnummer sändas på begäran. Adress: 8 
,Malmtorgsgatan , Stockholm. 

Vårt fäste. 
Tankar för det nya året. 

Af Ll . .J. 31. 

Jag befann mig för förs ta gängen i mitt lif umbord 
pa en :;tor jakt. Där var så mycket, som väckte min 
uppmärksamhet. H vad som i synnerhet förvånade mig, 
var, att nästan inga föremål i salongerna och hytterna 
voro fastgjorda vid g lfvet utan hängde på rep, kedjor 
och krokar. Så var t. ex. förhållandet med åtskilliO"a 
smil hyllor, placerade hUr och där. Blott ett lätt vid
rörande med handen försa tte dem i r0relse. Jag vä nde 
mig för att få lösning på gåtan till en sj0man, som be
fann sig i min närhet. 

»Hvarför är det anordnad t på detta vis) >> frågade jag. 
»Jag skulle ha tänkt mig, att när man: går till hafs, skulle 
allt vara så väl fas tgjordt som möjligt. » Han log god· 
modigt, då han s"arade: » Visst måste allt vara viii fast
gjordt, däri har ni alldeles rätt. Men hvad som ombord 
på ett fartyg hil ll er föremalen stadiga, iir, alt de äro fa st

, gjorda upptill, icke nedtill. Se bara pä de n där lingestem 

- och han vidrörde lätt den blanka nde lampan , som 
h ~ingde ned fran salongstakets midt, - »0 111 den vore 
fastgjord "id bordet, skulle den vid storm skakas så vå ld
samt, att all olj an spildes ut. l\Ien just for att den ar 
fästad dämppe, kastas den icke omkull, när fartyget 
kränger, utan hänger den rakt ned och brinner klart till 
och med under den sväras te ovädersnatt. " 

Den k~ire sj0mannen hade utan att "eta det gif"it 
mig en dyrbar lärdom. Det blef mig i detta 0gonblick 
så klart, att, om vi under var resa ijfver detta lifvets haf 
skula hafva ett fäste, som haller vara hjärtan stadiga och 
stilla, m{lste detta vara icke har nere utan därojz'all . 
Skriften Säge r ju ock, a tt elp,n troendes ankare, själens 
ankare, icke är fastgj ordt här nere utan därofvan , att det 
ingår innanför förlå ten, elit .TeslIs som f0relöpare för oss 
har ingått. Blifva "i icke odsfl dagligen påminta om, 
huru osäkert och o"araktigt allt är, om vara f0rhopp
ningar, vår frid, vår glädje och kraft äro grundade endast 
på det, som jorden tillh0r"? Se vi icke dagligen Wr vara 
ögon, att den , som har sitt fäs te allenast i denna värld, 
ständigt påverkas af lifvets "äxlingar, vacklar h it och dit, 
ar glad och viel godt mod, så lange det är so lsken och 
vackert v~i de r, så länge allt går val, så länge han ~ir före
mft! för människornas vänskap och gunst, sa länge hälsan 
varar och inkomsterna räcka till, men att han Wrlora r 
modet och lifsgladj en, sa snart nago n olycka intraifar vare 
sig till Wljd af sjukdom och för luster eller på grund af 
andras egennytta och trolöshet ) Ack, vilja vi bevaras vid 
goclt mod afven midt lll1der de mest vidriga omständig
heter, äfven om mörkre t är aldrig så stort omkring oss, 
stormen aldrig sä svår, må "i clft hafva "år t hjärtas lil la 
lampa fastgjord därofvan! Den skall då hanga stadigt 
och lysa klart arven i det svilraste oväder. 

Däroj1Jall - detta ord må vara vår 10~en sasom 
Guds barn! Vår Herre och lVIäs tare är clärof ',1Il, därför 
böra också vå ra hjärtall vara där, därför böra "i " trakta 
efter det, som är därofvan ». I-I vad som emellertid iir 
visst, är, att vi snart skulle tröttna att se uppåt och s0ka 
efter det, som ofvantill är, 0111 icke däruppifran lians 
mäktiga ann, som dragit oss upp lir fördärfvets grop, ur 
svnclens e1y, stund för stund hölle oss. » ·ppehåll mig 
du, a tt jag varder [rälst ", så ropade reclan för århundra
den sedan en af Herrens egna, som djupt hade lart känna 
sin egen svaghet och oförmDga. »De rättfärdige och vise 
och deras verk äro i Guds hanch, yttrade predikaren, 
denne man , som mer än de flesta hade kommit till in
sikt om få fängligh eten af all mänsklig visdom. Bevarade 
genom GlId~ makt, gömda i "år Faders hand, i hans, 
som bor i det höga, och som är väldigare än de stora , 
väldiga "attnen och hafvets bränningar, huru de än h0ja 
sitt dån , brusa och svalla, kunna vi med lugn motse 
hvarje storm. Huru godt att· äga vissheten därom, då 
vi nu anträda färden Ofver ett nytt års ok~inda far
vatten I 

Det vore ett hän att i nödens tieler säga: "Var 
stilla;>, till en , SOI11 hade sitt fä ste endast på denna arma, 
slippriga, stormuppfyllcla jord. I-I uru olika ljuder icke 
detta: » Var stilla » för den , som har sitt fäste i I-ierrm/ 
Han kan vara stilla arven under de mest svåra förh ål
landen. 

I cke nog härmecl,- han kan arven, sflsom sjömannen 
sade om den lilla lampan, lysa klart miclt under stormen. 
Det "ar icke under dagar af svlsken och lugn, som Friil 
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sarcn bjöd sina b rjungar, all dc bland ll1 ä ll ni~kurn a sk ulle 
»Iysa såsom ljus i denna \'ärld", utan \'id elt lillfiille, då 
han hade samlat dem omkring sig för att förutsaga, a tt 
tider stundade, clå st lir tskurar skulle fa lla, ö f\'ersviimmande 
Rode l' komma och stormar rasa . Deras hjärtan kunde 
vara stilla, och deras ljus kunde lysa bland människor, 
darför att de med hans trofas ta kärleks mjuka men s ta rka 
linor voro bundna vid honom. Och sZlsom det var för 
lälj ungarne dft, sll är det för Herrens larjungar arven i 
vftra dagar. 

M en om det är saligt att reda n nu under lif\'e ts 
stormiga rcsa kunna säga: » Min sjal hå ller sig till dig, 
din högra hand uppeh1U1er mig », hvad ska ll det d B. icke 
blif\'a den dag, då Herren skall skaka icke endast jorden 
utan ä fven himmelen, då den sista stora Wrvandling~n 
skall ske af de ting, hvilka bafva, på det att de ting, 
som icke bafva, må förb lifva. Da skola vi icke längre 
a f hanclen frän ofvan blott hållas uppe midt under nöden 
omkring oss, miclt uncler de viildsamma ska kningarna af 
himmel och jord, nej, Herren skall räcka ned sin hand 
från oh'an för alt befria oss, taga oss ut ur de s tora 
vattnen och gifva oss ett evigt arf i de nya him.larna och 
på den nya jorden, om h vilka ha n sagt, att de skola 
fiirblifva. 

i'I'Iå det dädlir blifva vftr stundliga bön, att ,·i alltmer 
må blifva lösgjorda frå n allt, so m \'ill binda oss \l id jord en 
och \'~irlden , och att vi med allt sta rkare band mft bindas 
Hlarofvall ", ja , att vi ma haf\'a \-ft rt fas te i J esus allena.' 

~ > -<---==_/~ ~~." 

~~~_B~ef~~g~~~. 

Tong-cheo Fu den 24 o kt. 1 903. 

.\ Iskade mis:;ionsviinn cr! 

D en 9 o kt. l~in1ll ade \'flr bibelkvinn;l, vår trogne 
tjanare Ki'r och jag Tong- ~'heo för att und er en veckas 
tid beslika gubben i\Ia 's ()ch \·är a flidne Iiirares, Fanns, 
hcm. Så viil gamle i\b som herr F ann äro ju ka nda [(jr 
de flesta af Sinims Lan ds lasa re. D et sprflk, jag fi ck af 
Herren salllma mo rgon \·i res te, var: »H erren, som gftr 
framriir eder, han skall sjUlf strida för edero> , -'5 !lIns. 
I: 30. Och ha n har gjort det, lofvadt vare han s namn ! 

i\Ia 's hem ligger ej fullt 3 mil hari frflll, men emeda n 
\.j ej kOlllmo åstad flirran fram på förmiddagen och 
\'agarna voro svara, hunn o vi ej dit fli rran efter mlirkrels 
inbro tt. G ubbe n hade vantat oss endera dagen, och nUr 
vi nu kommo, riktigt sken han af förnöj elsc. Sedan alla 
halsningar voro undanstökade, fick jag lo f att krypa upp 
pfl "kangen » och spriika med dem, som sutto dar. Vi 
\'o ro ju gamla vänner sedan vftren 1900, da min man 
och vflra smfl gossar voro med. Jag gar hilr allmiint 
under namnet "An-nils mamm~t:> (Henriks kinesiska namn). 
Allmiin förfrågan blef nu efter \'åra alskade gossar, sä r
skildt blanc! barncn, som d~l hade lekt med dem. 

:'I[a's \'i ttnesbörd om Herren och hans ståndaktig'het 
i tron ha ej qrit utan frukt. D et ar helt olika stamning 
bland folket nll emot år 1900. En ung man sa dc till 
mig: »Ju Iller jag h ,:.; r, dess mer tycker jag o m att 
h,·im. '; .. . Sin ga mla gunlIlla (leh svägerska har Ma Ultt 

med slg P~l viige n. Hustrun kan ju ej "a 111.\· ,: k8l, men 
hon har en lefv<Lnde lr pil. Gud llch lefver e tt vannt 
biinelif. Under det hon sitter och spinner, Utser hon fö r 
sig sjalf sina bibeh'erser och sftnger och se r så lycklig ut. 

Svägerskan ä r yngre och har lättare för att lära. Med 
Ma's hjälp har hon lart sig Iltantill omkring 50 sft nger, 
katekesen, en traktat och 4 kapitel ur l\Iarkus eva ngelium. 
LJ nd er dagarna \'ärver och arbeta r hon, och om kvällarna 
laser hon. Ofta, dfl hon ej kan sofva, tänder hon la m
pan och läser. Ma n förvånas öf\'er kineserna s ihardighet 
a tt bra de svåra skriftecknen. 

Under de tvenn e daga r, vi voro på denna plats, 
kommo en mängd bade män och hin.nor såvä l från 
köpingen, som ligger ett litet stycke härifran, som från 
byn. Ki'r, som af naturen är mycket blyg, vittnade fri
modigt om Herren . 

H varj e söndag gftr :'Ila omkring i byn med sin 
go ng-go ng, slår några tag på elen och ropar: »l dag 
iir d et tillbedjansdag, af Gud oss gifven. K ommen och 
hören himl a ord ! Jesus är viiridens Frälsarc och kan 
förl il ta oss våra synder ~ . Sft samlar han dem, som 
dlja höra, i sitl hem. En del skratta åt honolll, men 
de flesta säl ta värde pfl honom för hans uppriktighets 
skull. H varje marknadsdag, som inträffar fem gånger i 
lllflllade n, anser den gamle det som si n mission att i 
köp ingen, sa godl han kan, \'ittna om Herren. Han gå r 
cif! in genom L)stra porten, slär på sin gong-gong, sj unger 
en sftng oc h bjuder ut sina böcker, som han har i en 
korg prl armen. Så går han hela galan utefter, tills han 
kommer till vastra porten. Sedan slil ller han sig pä en 
öppen plats, läser en traktat eller säger nilgra ord om 
Gud. Ibla nd ar det nägra, som lyssna, ibland inga. Hans 
viltnesblird skall fön'isso ej blifva utan fruk t. Sft o fta 
jag ser gamle l\Ta, kOnlJlla dessa J esu ord mig i sinnet: 
"Jag prisar dig, Fader, himm elens och jordens H erre, att 
du bar fördo lt detta flir de visa och kloka och uppm
bara! det för de mfaldiga. Ja, Fadcr, ty sft har \'arit 
behaglig t för dig », Luk. 10: 2I. 

pft söndagseftermiddagen gingo i\la's hustru , bibel
kvinnan och jag till en by ett litel stycke c!:irifrån. Vi 
blefvo val mottagna . En bank sattes fra m, och en miingcl 
kvinnor samlades o mkring oss. F ör att still a såva l dem 
som barnen, sjöngo vi först en sflng, och sedan vi för
klarat den, sökte vi Wrklara friilsningens \·äg. Sarskilclt 
m kvinna tycktes lyssna med hela hj ii rtat. H on \"a r sfl 
ifrig att få la ra sig bedja, att hon seda n tog oss med 
in i sitt hem, da r det var Illcr stillhet. 

På mfll1dagslllorgonen reste vi till var kUre aflidn e 
larm'es, Fanns, hem. Fru Fann hade \'iintat på besök. 
anda sedan vi ko mmo till baka till Kina. S jal f ar hon 
så klcn, a tt hon cj orkat resa till oss. Vi h~d e knappt 
halsat , Wrran samtalet kom in pft hcrr Fann. Han n lr 
innerligt aftlft ll e n af de sina. Siirskildt var sonhustrun 
fästad vid honom . :'I'ledan han lefde, brukade hon ofta 
säga : "Se, det finns ej en sä god människa som han. » 
Och nu grilt hon, bara vi namd e hans na mn . Men eh UrLl 
dlid, talad c han lihäl genom alla de bibelspdik, SOIll 

med stora boksWf\'er voro skrifna örventllt på vilggarna. 
U nd er hans lifs tid förnams det ej nagot andligt lif hos 
fru Fann, men nu synes det. som om Gud ftht hane! 
om henn e. H o n ha~le sådant behof af bön. Flera 
gånger ,:;ade ho n: "Xar mitt hjarta ar bedrMvadt, bedcr 
jag, och n~ir j,lg stiger lIpp frå n bönen , kiinn er jag sådan 
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frid hjartal. Under dcs~a t\'fl är har jag ufta källllt 
mig som en tom tunna , ty jag har ej falt nägon under
visning. » Om och om igen prisade bon Gud, att vi nu 
kommit, sa att hon kund c ffL hura mer 0111 Herren 
J eSlIs. iV1edan hennes man lefcle, hade han lart henne 
en rn~ingd bibeh'erser och sånger, oc h nu samlade hon 
h varje söndag nftgra kvinnor till gudstjanst. Hiirvicl till
gar sfl, att hon sjunger och lär dem några af de sftnger, 
hon kan, samt läser något bibelspråk, förklarar clet samt 
beder. - - 

En af ele kvinnor, som söndagligen brukade komma . 
berättade sin lefnadssaga. Hon var, sade hon, född och 
uppfostrad bland muhammedanerna i Sin-kiang, Kinas 
nordligaste provins, och hade under upproret blifvit tagen 
till fänga. Henn es an höriga hade lyckats ridande fly, 
men som hon ej var frisk, hade hon blifvit kvarlan1llad 
och fasttagen af en kinesisk ;;o ldat, som lyft lIpp henne 
pa en häst och tagit henne m~cl sig. Tära r och böner 
hjälpte ej -- hon måste följa med och blif\'a hans hustru . 
N~ir sedan upproret var stilladt, och de kinesiska solda
terna v~inde ätf:!r till sitt land, mrLste den arma kvinnan 
en hel mänad fardas på hästryggen. Hennes släktingar 
erbjödo Wrgäfves för henne en lösen af 100 tael, ung~

br 200 h. Kort efter framko msten till elen nye man
nens hem födde hon en gosse, som dock snart dog. Ett 
år därefter erh öll hon äter en gosse, som :tnnu lefcle . 
»J ag har gratit ..ä mycke t», sade hon, »att mina ögon 
blifvit skumma, allt iir så frammand e fur mig, sa o lil; ~1 

emot i min hembygd, och nar jag tanker pft mina tre barn 
där borta, då blöder hjartat.» "Hur behandlar er nuvarande 
man er J" frågade jag. »Han ar snall " , svarade hon, }; och 
hindrar mig ej att läsa om Jesus och bedja, ehuru hans 
eget hjärta är mycket mörkt. » - C nder det vi sam
talade, sade hon flera gånger: »Jag:ir så radcl, att jag 
skall synda emot Herren Jesus och min sja l ej blifva 
fr~i1 s t. » - I kunnen väl förstå, att det var med innerlig 
glädje, jag talade med denna kvinna om honom, som 
konuuit att förbinda de sargade och läka de i hjiirtat 
f0rkrossade samt vi. a, att vi med hans makt be\'ar~ls 

genom tron till frälsning. 
Det ar f. ö. underbart att se, med hvilken under

gifvenhet de s tackars kvinn orna foga .~ig i af\'en de sva
raste o mständigheter. 

Den andra dagen firades treflrscla,ren af herr Fanns 
dödsdag. .Kar han begrafdes, hade hans son af hedniska 
sliiktingar tvingats att br~inna rökelse. Nu fruktade han, 
att de flter skulle komma och slft honom, såsom de da 
gjort, men dc uteblef\·o. Endast e tt par män, som WirO 

v;inligt stamcIa mot evangelium, voro med, samt en l~irare 

från en närgränsande by. Pfl hedniskt sä tt skulle minnet 
hafva firats genom brännande af papper i fo rm af olik;[ 
kHidesplagg samt rökelse. Nu Iwcle \'i i stället en lit en 
gudstjanst i hemmet. Efter middagen gingo sone n, S0n
sonen och Ki'r till grafven oc h hade dar ett bönemöte. 

Många b'illnor sam lades under de 2 lh dagar, vi 
\'oro (bl', och när yi tidigt om morgonen den tredje 
dagen reste, kommo l1era för att följa oss till vägs. En 
hade med sig dadlar, en annan päron och ägg, som 
skulle tjana oss iill res kost. Vi k~lnde Herrens närhet 
df!ssa dagar och gladdes att få tjiina vår Mästare. För 
mig \'ar det ock en \'eclerkvickelse att få komma ul litet. 
ty arbetet i skolan och }lllshftllet blir JU la tt någo t en
formigt. 

Sedan slu tet a f augusti m~ll1 acl klr Bicks!': 'lan P:l
gatl. Vi ha 1.2 ele\'er, <) frflll ['fl-lIall uch .) frJ n Ha/!

d/mg. liå det hela taget äro de snälla. De t har varit 
lite t svårt för några att i karlek lefva tillsammans, men 
seda n vi b,:irjat med smil bönemö ten under rasterna, har 
clet gEttt bra. Herren arbetar bland dem. Bedjen, att 
han !zelt mä ffl hand om allas deras hj iirtan! Kommen 
ock ihåg' lararen , som ej är lflngt fr:ln Guds rike! 

Ö fv era llt öppnas nya dörrar, men, o, krafterna ;iro 
s~ få! - V ,~lf k~ire evangelist l~ao an vandes af Herren 
till valsignelse, likas,! d. r bibelkvinna Li-ta-sao, som har 
ett verkligt nit [(.il' själars frälsning. Gubben och g ummall 
Ma b,!clo sil cntr~iget, att hOIl skulle f,'\ stanna hos dem 
n<lgra dagar. :'\ u på eftermiddagen kom hon hem. :\'1a 
hade själf skjutsat henne med sin präktiga ko. Han 
hade med sig td man och en kvinna, som \'ilja lära 
mer af sa nningen; de skola stanna h;ir öfver söndagen. 

Herren uttager en här, en dar, men, o, \'i längta 
efter a tt få se en vackelse och hafva arven börjat bedja 
därom. 

Min man förenar sig med mig i innerliga hälsningar. 

Eder l\I~istarens tjänst lyckliga 
Au..g-/lsta BoX. 

J-sh'j no\·. 10°3 . 
"J)in trollet är stor. » 

E ära l11issiO ll sv~inner! 

J mitt Wregaende brer till S . L. berättade jag 0111 

mm twfasta hustrus oe!l min äldste son:; bortg?lI1g, och 
hum Herren i bedriifvelsen lat sitt ansikte lysa öf\'er oss. 
I dag \' ill jag biira vittne om hans trofasta ledning och 
hj~ilp i alla cle anordningar, 50111 blefvo en nödv~indig 

följd af denna för mig och missionen "fl betydelsefulla 
händelse. 

Sedan sorgebudet utgatt till s tationerna , clriijde det 
ej länge, flirriin karleksflllla erbjudanden frän fler~\ af 
fruarna kommo att tag". vård om min lill e Svell, tills 
n?lgon llt\';ig gåfves att sända honom hem. Ja, en dag 
ijfverraskades jag till och mecl af en af v~lra engelska 
grannar, som kOI11 med h~ilsning från sin fru, att hon 
gärna tillsvidare ville taga emot lille S\'en, som hon vid 
ett tidigare besök fattat karlek till. D[l emellertid arven 
frEm frliken E. Anclersson ankom ett karleksfullt bref med 
erbjudande att, 0 111 jag sfl ijnskade, med taga Sven pfl 
den förestflende resan till Sverige, tog jag detta senare 
friinI-Ierren; det var i sj~ilfva \'erket en bönhörelse. 

\ ' iel rådplagningarna i Y uincheng angående I-sh'i 
stations besattande med ny ,trbetare i stallet för den. 
SO I11 vi förl ora t, ledde Herren . fl, att det bestämdes, att 
syskonen Hahne skulle inflytta i var IHgenhet i I-shY, och 
att Axel Hahne harifrån ska ll skuta pastoralvårclen både 
i det gamla Yllinchengd istriktet (med undantag för Yu in
chengs stad med närmaste omgifning) och det fo rna 
l-shYdistriktet. Mitt arbete blir ino m samm,c distrikt men 
skall mer stracka sig utat: bestå i evangelisering, opie
asylarbete, medicinskt arbete mecl sjllk\'~Lrd, tandliikare
arbete o. d., hvariarnte vi bada skola uppehfdla preclil;o
verksamheten i de olika fUrsamlingar. som tillhöra di
s triktet. ~ 

Efter nedflyttningen fran sommarstället hade jag elen 
plikten att ombesölja ett hvilorum fiir mina alskad~s jnr
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cli;,ka om hOlj c . D c neL halllld d",s Ira n lfl lll i\l~ l kpc l <l på 
berge t. clar kislulTI<l en li d varit bi;;a lla , och lingu Illi 

inflytta i en gro tta , ,;U!ll enligl kinesisk sed gril fts djupt 
nere i jorden i en fiker, som jag kOpt. En I'acker sön
dags flirmicldag samlades vi, missionarerna pa s tatio nen 
jamte l11 anga lroende kineser, omkring gra fven och !ingo 
flter tacka Herren för lJl'ad han ga f oc h fö r lll'ad han 
ta~it till Sig, Jordnls tningen förrä ttades af brode r T, 
Sand berg, som kommit till oss frå n Y uincheng. Det I'ar 
a te r en gripande stund , som gjorde intryck t. o, m. pfl 
ska ran a f utomstående kineser, eh uru de ju ej ku nd e 
fiJrs ta, hvad som sades eller sjöngs. E ft erat II ' k jag ta la 
litet ti ll dem på kinesisl;a om elen kristnes hil rl iga hopp, 
!~te rs t ocl Sfl den sorgliga plikten at t upp rifl'<l vå rt b ira 
hem och flyt ta ut. H en en hj alp te Mven med detta , och 
d,'! lill e Svens utrustning genom fr ukna rna Berzeli i och 
E. Andersons karleksfulla omse rger ,n,Ht va r fardig, a f
reste vi frän I- sh'i den 30 sept. med S verige SO I11 mål 
för tl·ä af oss; jag skulle blott eskortera sa langt, som 
behofve t krafde. I \'uincheng förenade sig broder Fo lke 
med oss. Däri från afreste vi d en 10 oktober, Wrcl röjda 
a f regnv~ider , H erren hjäl pte oss en dag i sänder under 
den första vecka ns ganska besvärliga oc h långsam ma resa, 
sa a tt I'i a ll tid, då a ftonen kom, funno goda värdsh u$ 
äfven pa pla tser, d ~ir vi ej vagat hoppas finn a något. 
V~idre t klarnad e mer och mer, och väga rna to rkade, så 
a tt resa ll till slu t bld en god rekreation fU r oss män, 
so m kund e vara ute, r ida och promenera , 1. narheten 
a f P uchou !i ngo vi på et t vardsh us, d ~ir vi tagit in, besök 
af T jäd er, so m i Puchou låg ()cb underhandlade om 
ink up af hus till f1i ckskola och systerstation, H an bjöd 
oss på dykand och soth öna, som han skjutit i staden; 
det var ett valkommet till:igg till vå r matsecle l. K~is ta 

dag kunde jag bjuda pft rapphöns, so m jag skj utit und er 
vagen, - Ked komna till Gu'la li odens strand funno vi 
oss vara mid t i en trup ptransport: 30 vagnar s todo fU re 
oss och väntade pfl fä rj o r. De t va r trossen ; tru ppen 
I'ar e fte r oss. D e t såg mörkt ut a tt komma öfver, d a 
under vanliga fö rhå llanden blott (J ~l 8 vagnar kunna 
öf\'er fö ras pft dagen. Alla civila masre naturligtvis stå 
till baka. E fter bön till H erren gick jag till befii lha fvaren 
med begära n a tt läta oss komma Ufl'er. Och ha n, som 
leder männ iskors hjärtan som vattu backar. och som sag, 
att de t var svärt för syster Anderson och li ll e Sl'en a tt 
sitta dar i blås ten vid den I'äld iga fl oden, böjde bentl
ha fva rens hjärta. "\ i voro sna rt öfv er på and ra stran
d en, und er det andra fingo vanta till näs ta dag. Fram
komna ti ll Tung-kllan, dar vagnarn a skul le utby tas mot 
bärsto la r och packmulor, funn o vi p la tsen my llra af män
niskor, vagna r och kreatur. På grund af boxa reupproret 
och vft ldsdåden i ~ ha nsi 1900 stftr den provinsen :tnnu 
IIlHl er bann, sa a tt inga examina ti ll rl!. dokto rsgraden 
fa hallas. Hundra ta ls s tud enter frft n Shansi hade da rför 
varit i Shensis hufl'lldstad i och för tentamen ; dessa med 
sina vagnar voro nu samlade hä r vid ö fvergangsställ et på 
ftte rväg hem, A ll a värdshus voro ufverfulla med stud enter 
och solda ter, men Herren gaf oss dock genom vara 
kin esiska va nn er i staden e tt utmarkt lugnt och god t 
harbarge, där vi flllgo .hvila ut , ti ll s näs ta stadilull af 
farden sku llc begynna, Efter en dags hvi la bröt sällskapet 
a ter upp. J ag skulle har a terv anda fö r a tt hinna hem 
till hös tm ii tct i I-shL D el sis ta minne, jag har af min 
lill e Sven, ar hans glada ansik te och dc små händerna 

irrig l villkande mig r,l ['l'äl, (Wr han ~ a tt i fr(iken Ander
~on s kll~i. IlE ha ll S sj ~i l länge bli uberö rd ,If della lifve ls 
so rg uc h nöd ! De t I'ar goclt a tt få g5. till I-Ierren och 
finna tröst, clfl jag DU stocl tl är lämnad ensam af a ll a 
dem, som fömt varit mig k ~iras t pfl jorden, 

Om det vä lsignade hustmli te, vi sedan had e, hop pas 
jag sna rt ffi berätta i ett an na t brer. 

T ill sis t ber jag fä säga ett I'armt lack till a lla d e 
I-änne r, som ihägkommit mig med kä ra, trös tan d e brer. 
H erren lönc cde r ' 

Eder meda rbeta re i evangeli u!ll 

L. H ugo J.inder. 

:;: 

Utdrag ur ett bref från Anna ]anzon. 

Yongnin g el en 3 I okt, 1903 . 

D en 2 I och 22 denn es hade vi vart stormö te, D et 
I'a r godt och välsignadt. Brode r St<i lhammar kom öfver 
fii r att hjälpa oss . Guds :\ndes nän 'a ra fU rnams. Pä 
lördags e , m, kom broder Blom hel t oW rmodaclt. H an 
had e j ust anl ändt fd n Shangha i. F em perso ne r blefvo 
genom dopet upptagna i fö rsamlingen . D et \'a r en hiig
tid lig stund, dfl vi pa söndagsmorgonen gingo ned till 
den ej längt fran s taden framflyta ',lcle Loflodcll. V i hade 
slagit up p ett litet ta lt pfi fl odstranden. Allt I'ar sa tyst 
och stilla . Fågla rna kvittrade så gladt i bambulllnclarn e . 
Det såg ut , so m om sjalfva naturen skulle hafva deltagit 
med oss i vår fröjeI. F öre dopet hade vi ett ha rl ig t 
bönemöte, Aftonen f(hut hade vi haft dopfUrh ör, då de, 
som begärt clopet, fa tt a fgifl'a skal [(jr det hopp, de hafva. 
Den första, som döp tes, va r en a f ',lära skolflickor, 18 fil' 
gammal, dotter till en af vflra diakoner, som ocksEl a r 
sko lans larare. Annu en skolfl icka af samma a lcler hade 
begärt dopet, men fade rn tyckte, att hon kunde vanta 
en tid . Afven hon ar, som vi tro, en lefvand e kris ten , 
H oppas hon ka n blifva döpt nas ta gang. Sedan dup tes 
tvenne ä ldre personer, man och hustru, D e hafva tro tt 
på H erren I l/~ ftrs tid. E n 40 fl rs man, som vari t med 
redan flir e förföljelsen 1900, b ier också döpt, a fvenså en 
2 I års yng ling, som tro tt på Herren fle ra [ir och iifven 
ffi t t lida förföljelse fur Herrens namn, V i hade icke 
mänga åskäda re I' id dopet, Den nye manclarinen va r 
just i antågand e, oc h alla i staden vo ro upptagna med 
a tt in vän ta honum, sä att el e ej hade tid att ga ned till 
flod en, Söndags r. m., seclan de nydöpta ha lsats val
komna till församl ingen, predikade två af vå ra kin esiska 
bröder för full packadt hus , På e , m. hade I' i n a ttva rcl~ 
gång, I'it tnesbörds- och sangmli te, 

Pä måndagen regnade det, och sä fi ngo vi ti ll fäll e 
att a te r samlas omkring Guds o rd . Jag önskar vå ra "an
ne r hemma kunde vara med oss vid siidana till fä llen. 
Sju personer anmälde sig som dopkand iela ter, och fle ra 
Uto anteckna sig so m sökare. 

Vår skola är nu i full gång. Sex flickor hafva an
land t, och fl era I"anta vi dagligen, 

Vii I' sniil le ma nda rin fl y ttar nu , Herren I'a lsigne 
honom för hvad han gj ort för oss' D en nye, en ()3 ärs 
man, kann a vi e j iil1l1il, Han ha r dock reda n varit hitr 
pil besiik oc h syntes ml' cket vänlig. Vårt hopp stå r 
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till Herren , han ar I'ar til lflykt, ",i n I]eskydd , V,!n 
~tarka I'arn. 

En innerlig halsning till alla kära I'anner, som del
taga med ss i arbetet ! Herren ska ll gtf 7ia och f iirm{l'a 
edert utsade och föröka eder r ~i ttLlrdighets fruk ter. 

Med sann tillgifvenh e t 

A1I1Ia ]allZ071. 

Vittnesbörd, 
aflagda vid höstmötet 1903 HaichovJ. 

Insändt af F rida Pi)'lz. 

La, f örst7l1lli71gsllIedleJJl från Lin-elziu: 

Lu visste ej af, n ~ir stormötet skulle blifl·a. H a n 
hade gflt t till staden för att salja bomull. D~ir fic k ha n 
ett brer. Han laste det och fa nn, att mötet skulle blifva 
redan dagen clärpa. Huru skulle han hinna hit, och 
huru skulle ha n få sin bomull såld:- Han behöfde pen
ninga r både i sitt hem och för Wrden. Han fra mlade 
saken för H e rren, fick snart bomullen såld o 'h begaf sig 
hem. På kvällen regnade det, och någo n sade till ho
nom: »Nu kan ni icke gå i morgon ». Men han bad 
tHer till Herren, och dagen eWrpft va r det I'ackert vader. 
;\.nnu en bi.inhÖrclse. · Vagen va r 1ftng ; han hadc svart 
att gft, och ingen vagn ~)'n tes till. Kommcn till en by, 
omhincr I mil fr:'in Haic ho\\', trafraclc han en person, 
som j~;st skulle köra dit. Han [kk nu ii ka med denne 
fö r 100 kasch - 25 öre. 

Lärare11 (i d: 

J oh. I: I j: " Nftclen och sanningen komma genom 
Tcsus Kristus» . H ar en son, som hete r T ' ien-en, el. I'. S. 

'" Himmelsk nad ,). D Clta namn hade han likl'al gifvit 
honom, innan han hört evangelium. För ett par må nader 
sedan skulle hans mf!g resa till Si-an för att blifva biträde 
i en afmr och vill e nöd v~indigt ha fva T'ien-en med sig. 
Modern sydde kWd er f! t gossen, och a llt var i md ning 
fi) r resan. Gosse n skulle möta sin svflger i närma ste stad, 
men nar ha n kom elit, hade s\·f!gern redan farit. F ij r
alc1rarna se i de tta Herrens ledning, ty nu få r T 'ien-en 
i suillet ko mma 111 I en af våra skolor och fortsatta med 
sma stueli er. 

C;amla f r1/. Ut771g: 

Hennes dotter och mi!g a ro myckct svftra emot 

henne i hemmet och ba nn a hcnne stand igt, me n Herrens 
Ande bevarar henne, 8ft a tt hon ej bannar igen. 

Soldatm J07lg: 

Har rökt opium. Fick höra talas o m H erren. 
Gj orde sig e tt slags medicin, genom 11I'ilket ha n under 
bön pä 20 dagar afvand e sig fr ftn opi um. I Iw lle kten 
hGr han nu gifvi t [tael kr. 2: 40 e ll er iika mycket, 
,:;om fiirut å tgått till rökning under tio dagar. T-Ians fii r
man , en sergeant, tror ocksf! pil G ud. 

jallg, smed, ji'åll CIl p/als söder (III/ bi?l~,CIl: 

Hade f(i rut varit m.vcket nit isk i sin afgudadyrkan. 
Kunde e j fatta , att trots detta det ena barnet efter det 
andra dog för honom. Sf! beskit han att vända sig till 
N ioh-nioh, den himmelske härska rens maka, och begara 
hennes hjä lp, men icke heller hon k!ll1 de bevara hans 
barn. S~l korn nftgon och berättade för honom om G ud 
samt visade honom, att ha n ~ir alltings skapare, och att 
han också kan beskydda de små. Han besiöt d f! att 
förtrösta på denne G ud. Sedan erh öll han en fli cka. 
Man frågade honom, o m han ej ä mnade gft till N ioh
nioh och tillbedj a . »N ej ", svarade han, » ho n har ej 
kunnat bevara mina barn åt mig, och dlirför bryr jag 
mig icke om att gå till henne». I stallet bad han till 
den himmelske Fadern. Sål'ä l denna flicka som ett par 
gossar, som sedan föddes, hafva få tt lefva. Alla de före
gående barnen, sex till a ntalet, hade d ö tt. 

Herren hade ~:fven hjälpt honom, då han haft 
bradtom. På våren hade han annu å tskilligt kvar att 
göra vid si tt landtbruk och hade därför sv1\rt att komm a 
med pft stormötet. En gammal man kom då till honom 
och sade: »:\i ha r ännu ej slutat ert arbete pä fa lte t, 
Ift t mig få stanna och hjä lpa el'». Han gjorde sil utan 
lön. ~ . fven nu, df! ha n ö nskade komma till stormcitet, 
sörjde H erren för a tt han fick den hjälp, ha n behöfcle. 

Silen f1'åll Lill-chill: 

Hadc hört ett vittnesbörd af missionaI' B-ng, som 
han nu \'ille tlterg ifva. En man, som rii kte opium, beslöt 
sig för a tt sluta upp eWrmed. Han tog medici n 3 ;\ 4 
dagar, men lade sedan bort elen och bad endast till G ud. 
Herren hjalpte honom. Han ;i r nu e n församlingsmedlem. 

I(uc!t, evangelist i jl/ell-ti: 

Hade anm odat en hedning att skrifva å t sig. Sja lf 
hade han gått bort i ett arende. Kar han kom hem, 
lick han se en op ielam pa stå i fönstret i kapellet. H an 
blef mycket ledsen. H vad skulle han göra ) Det var 
svärt a tt saga nftg·ot. Han gick in i sitt rum för att 
bedja och kallade också in ett par troende, sum befunno 
sig i huset, fö r att de tillsammans sk ull e fä framlHgga 
~aken inför H erren. Innan de annu gjort detta, går 
Kuchs liUe gosse, 6 ;\ 7 :ir ga mmal, in i kapcllet, eWr 
manne n, som shef at fad ern, just IfiO' och rö kte. »Ar 
det ta att förula mpa Gud eller ITlan niskor:-» frfigacle den 
lille. Mannen b lef förs t o nd men tog sedan sin pipa oc h 
gick bort till en släkting mr att rö ka, hvar ptl han kom 
ti ll baka och afsllltade si n skri fnin g. 

Ett blad ur R. Bergilings dagbok. 

Han-ch'eng den 8 sep t. kl. 8 e. m. 

Steg upp före 6 uch tankte ö fverlamna ledningen 
af morgo nbönen ät el'a ngelisten, df! det va r s~! mycket, 
som under dagen behöfde utraUas. Kvarta lsräknin g för 
verksa mh ete n i H. skull e utskrifvas, r~ikning föl' ko lportörerna 
likaså. Missio nsstatistik skulle ifyllas och Wrberedelser 
göras [(il' en 8 dagars resa, på hvilken jag niista morgon 
amnade oegifva 111Ig ! viig. IfrigaJ'c an \'anligt skyndade 
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jag ut och skulle jus t tillkall a evangelis ten, d it liksom e n 
röst sade mig: » N ej , fullgör din plikt. » Jag gick d a in 
pa mitt rum och tog fram min bibel. T ex ten var i Lule 
I . Vi läsa vanligen N . T. i ord ningsföljd om morgna rne, 
och morgon bönen ha r pil sista tiden få tt form af bibel
förklaring. Men te xten syntes mig ej klar. J ag tog fram 
en svensk och tva engelska kommentarer och Ulnkte äfven 
ta fram en kin esisk, då en blick på kl ocka n \'isade, a tt 
vi reda n voro en kvart ö fver tiden för morgo nbönen, som 
i regel börj ar kl 7. 

D fL den var slut, gj orde jag läraren och evangelis ten 
några spörsmft l rörand e en viss herr K ao, som de sista 
veck orna d sa t ett ovanligt intresse för läran . De sva rade, 
att ha n var sfL ifrig i sin forskning och sitt nit fö r läran , att 
de t var »alldeles förskräckligt», och gii.fvo mig en hel del 
ex. såsom bevis därför, såso m a tt ha n icke gaf sina v~in
ner och grannar någo n ro utan swn d igt nödgad e dem 
att olm'ä nd a sig till H erre n, att ha n på grun d a f sin 
bön och sitt ifriga studerande af nya testamente t gli>mde 
både att a ta och sofva, att han nästan hela na tten ige
nom kunde ligga på knä och ropa till Herren (ltt an
tinge n »frälsa e ll er straffa detta synd iga sla kte , . Med 
sto rt intresse, so m dock bla ndade sig med frukta n, åhörde 
jag a llt. ,\tt vår frukostklocka under tid en ringt gå ng 
pä gä ng, hade jag ej hli rt. Min hustru kom nu fö r att 
paskynda mig . » Var god och börja , » bad jag, , jag kOI11
me r sfl fo rt som möjl ig t. » J ag l_än ne, a tt jag mås te lagga 
mina bröder på hjart a t, att va r vän Kao j llst 1m behöfcle 
med sy nnerlig ömhet och kristl ig kärlek omhä ndertagas. 

Vid fruk os tbo rd et berätt ade mig seda n syster Bengt
SOll , , \ tt hon dagen fli nlt a f en troend e. varm hja rtad 
k\'inna , .lang, fil lt höra , a tt denna kommit till herr Kaos 
hus för a tt tvä tta kl ad el', emedan ho n sj iii f sa knade brunn. 
K orl därpå hade ett par kv innliga gäster kommi t till Kaos, 
och för dessa hade han genas t börjat vittna. E ft er en 
s tun d hade han emell ertid kOlllmit ut till Jang och sagt : 
» Vill ej ni, so m ä r e n äld re kris ten, komma oc h predika 
för vå ra gäster ) Låt kl~i d ern a vara ! D et ar viktiga re 
a lt predik a K ris tus ~in at t tvätta kIad er. » Yår syster 
J ~lI1g lät sig ej bedja tva gå nger. ty hennes lifs stö r ta 
int resse [ir a t t fö rkunna cvangelium, hvarför vi ock a n
s t ~i1lt henne som bibelkvinna. H on t. o. m. gl.öl11de bo rt 
sin tv;itt. ~iir hon o lllsider kom tillbaka till brunnen, 
fann ho n tv;itten vara utförd af herr Kaos ' ~i1ds ta dutt er. 

E ft er fru kosten sade jag: »I dag fä vi ej tid till någo n 
la ngre husandak t, ty jag har så mycke t att göra, men jag vi ll 
läsa »Daily Light " , (Lj us pa vägen), och så m vi bedja , 
där \·i s it ta. » Försl aget va r v~ilkoml11 e t , ty systrarna 
Bengtson och Borclson ville skynda ut på hu besök ; de 
hade fl e ra att göra uncler dagens lopp. Men hvilken text 
i dag ! »Sit still mJ' dal/gllter, og (Sitt s tilla, min do tter). 
Grund tanken i a lla språken var: " Var still a !» » Brådska 
icke I » Så kom sis ta versen : »Den, som tror, skall icke 
has ta » (eng. ö fvers.). 

Vi sago pa l1\'8 r,lI1dra och logo, ty d had e all a 
en nilstan feberaktig ifver. » Gud har kanske nago t a nnat 
arbete för oss i dag, ä n vi ämn at utföra », sad e syster 

_ 

Bengt~on , därmed tolka nde cn förm odan, som texten 
väckt hos o~s alla . Härpä skildes vi. 

J ag gå r in i ' gästrummet. H är linner jag herr Kal) . 
»:\h , har ni , min äldre brode r, komm it ~ Det var II/)'d,et 

kart att fä se eder. J ,w har tiinU m~'cke t på ede r de 
l) i ~ t a daga rna " , sage r jag. - <J, det a r alldeles fL; r 

mycket, att pas torn ska ll ha o mtanke för e n s~ o värdig 
sökare w m jag ~ :\[cn jag kände mig ledd att gå hit 
och skulle nog tycka det vore roligt att få sitta ned och 
göra några fl'ago r om fräl sningens väg, ehuru jag på samma 
gång tycker det vara fö r mycket att göra ansprå k P~l 

ed er dyrbara tid .» - »Ingalund a », svara r jag. »Jag har 
inge n egen tid. Min tid är just till för de perso ner, SOlU 
ko mma i de t ~irend e, hvari ni , min ä ldre broder, kommit 
i dag. Var sa god och ko rn in och sitt ned hos mig i 
stillhet pa vera nda n, medan \' i språkas vid .» 

F r~lI1 l) f. m. till half 2 e. 1\1 . Sutto vi där. Hä r
under meddelade mig K ao må ngfaldiga och egendomliga 
erfarenh e ter särskilclt siidana, som han upplefva t de sista 
daga rna . :\[ycket, af hvad han bera ttade, \'a r intressant 
och glädjande. Af särskildt intresse var a tt höra, huru 
han gå tt om kring till sina gamla \'änn er och sökt om
vän da dem. H ärvid uttryckte han sin stora för vaning 
ö f\'er <lit de t va r så svar t a tt ra en mä nniska att er
kä nna behofve t a f frälsning och att skyndsamt fly till 
Kristus såsom Frälsaren. »D ock,» tillade han , »ar d et 
några, som efter längre eller kortare dispyt gifvit sanningen 
rat t. Och i några fall har dct slutat med a t t de fällt tft raL » 

.\lItsedan jag för 5 ä r sedan afva nde Kao från 
opium, har han gallt f(; r a tt va ra min v;i n . j\Jl en han 
har allt id fö re fallit mig som en typ a f kin esiskt högmod. 
E hlll'u uppe nba rligen fattig, ha r ma n af hans ta l ofta 
kunnat taga hono m fö r att va ra millio när. Men i dag 
var han en annan man . Det var ej lä ngre för ho nom 
nagot a tt y f\'a s (}fv er a tt en a f hans tidigare fö rfader 
varit högste ma ndarin i Han-ch 'eng, och att senare fö r
nid er \'arit kapita lister och rika köpmän. Han agde i 
alla fa ll nu ingenting mer än några ärfda fina gårdar, 
som dock ej inbragte så mycket i hyra. a tt det räckte till 
föda a t familj en, so m jämte ho nom bes tå r a f två d öttrar 
och e ll vö rdnadsbjudande, å ldrig mode r. I dag fö rst kom 
sanningen oko nstladt fram , o m hvem ha n var oc h hvad 
ha n agde, under det han beriittacle fö lj a nde silregna till
dragelse : 

En hallS grann e hade ri'lka t i tvi,t m ed en per~u l1 , 

och delta slutade med slag~ l11 a l. Anklagad för myndig
he te rna, kOIl1 grann en och tiggde o m herr K aoö mcd la nde . 
H a n gick in ha rpå, men de tta medla nde kostade hono m 
förutom mycke t bes \';i r 100 kash. Som i hemme t fö r 
dagen endas t fanns jämt de nna su mma, tyckte li a ns moder, 
SOIl1 ä r en spa rsam kvinna, att han kunnat afs ta frä n att 
medla och spara t si na kash. »D et skull e jag gj o rt)) , sade 
han till svar på hennes förebråelse, »om jag ej fruk tat 
Gud. ~\Ien mI ansåg jag mig göra G ud en tjänst hanned . 
Och för dessa tjanster fa r han beta la.» 

Knappt hade Kao utbe talt sina 100 kash, fö rriin 
\'ih bibelk vinna kom in och sade: "Gud har mana t mig 
a tt gft hit och Wmna 100 kash. » ,, 0 , nej » , svarad e mo r 
och so n. "det ka n aldrig ko mm a ifråga, at t vi taga 
emo t dem. » "» D et måste ske», siiger bibelkvinnan , ;; ty 
G ull har manat mig att lä mna dem, och d e äro följ akt
ligen icke la ngre mina.» ,,).. r de t icke und erligt ?" slut<ld e 
Kao . »Och så ha r mann en, SO I11 jag hj ä lpte, och hans 
hustru lo fvat att häda neft er komma med oss till guds
tjänsterna. » 

l\ Iiddagskl ocka n kallade mig till matbordet, men innan 
vi skildes , ging) vi in och biijde knä tillsamma ns. 

G lad var jag, i tro ts af min brådska, att fil sitta 
d cs~a timmar med honom och bland a nllat få fram ha ll a 
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Sa m len nlj kraft 1 

Ett i sanning viktigt ord för Guds barn ! 
Behöfva vi då verkligen !lY kraft i) J a, visserligen. 

Vi behöfva uy krajt i värt bönelif, ilY km/! i be
traktandet a f Guds ord, 11)' I?rafl i vårt umg'änO'es
lif, ny kraft i våra sysslor. Alla känn a ,,1 d~tta. 
?\'~en hvad vi här särskildt vilja framh ålla, är, att 
VI behöfva uJ' kml! i vårt missionsarbete. 

Den Evangeliska .:\lliansen har i böneämnena 
för detta år g ifvit uttryck för ett förhållande som i 
sanning är ägnadt att väcka våra hjärtan och sam
ve.ten. Det är nämligen detta ord, vi syfta på: "Att 
m tet för JIlz'ssz·oJlssakcl/. t' nag'on mdu slappats, atf 
cj så Iltdltga frz7Jtllzg'o km)!er erbjudit stg' som 
wlda ,ji.)J"/..~!;å &'1tdc år, att d el möter sloi'a s7,rh,tgItdcr 
att auskalla nöd'Z'ci71dlg'CZ P Cll1lZ'1lg'C!Il edel. » 

Ev. Alliansen har således vid en öfverblick af 
ställningen i dess helhet i de kristna länderna funnit , 
att miss ionsintresset i någon mån slappats hos Guds 
folk, och detta vid en tid, da dörrarna till världens 
alla miss ionsfäl t stå vidöppna och tusentals missio
~ä:er vända sig till den kristn,a församlingen med 
lfng ~egäran om ~örstärkning. Ar icke detta ägnadt 
att djupt förÖdmjuka oss och gifva oss en kraftiO' 
\"äckelse? Och visar det icke, att vi behöfva saml~ 
?lY kraft? 

:\lel1 hvarifrän skola vi få kraften? F rån I-Ierren . 
Han är all nåds, all lua.f!s och all visdoms GueL 
Mä vi blott söka den! »Den som söker han finner». 
"Om I mig af allt hj ärta söken, skall jag lå ta mig 
finnas af eder>. 

Och hvarigenom skola vi få lZ)' kraft; För det 
första genom att vänta efter Herren i bön. "De, 
som vänta efter Herren, få en ny kraft. » För det 
andra genom att göra Guds vilja och verkställa hans 
ord. :-Jär Herren manade sitt folk att återuppbygga 
J.erusalems tempel, svarade de till en början, att 
tIden ännu icke var kommen. Men Herren säger 
dem , att han, ifall de satte sl>la intressen i första 
rummet, skulle clrag-a sin välsi O"nelse ifrån dem från 

o ~ b 'dsad en , fr ån maten, från drycken och från lönen, 
samt uppmanar dem att draga upp till bergsbygden 
och hämta trävirke för att bygga huse t, så att han 
måtte hafva behag däri och varda ärad. När de då 
lydde Herrens röst, gaf han åt hela folket en 111' 

lerafl. Han uppväckte s tåthå llarens ande, öfverst~
prästens ande och det öfrigblifna folkets ande, och 
de kommo och gjorde arbetet på Herrens hus, I 
d~t att de således verkställde Herrens ord, upp
vackte han deras ande, och från den dagen O"af han 
sin välsignelse. I:> 

0111 äfven vi rikta våra hjärtan att utföra Herrens 
ord, skola ocks~ vi fä ny kraft, få all elen rika väl
signelse , Herren har i beredskap för oss, och vi skola 
då kunna behjärta och hörsam ma de mån o'a rop om 
hjälp, som komma till oss från vira b;öder och 
systrar ute p j, missionsfältet både med afseende på 
personliga krafter och medel. 
. »I\tt han ville gifva eder efter sin härlig hets 

nkedom. att I yarden stärkta med kraft o'enom hans 
And e till den invärtes människan. " Er''''' 3: 16. 

L A il' D . 

Studentfrivilligmötet i Edinburg 
2- 6 jan. 1904. 

De flesta af Sinims Lands läsare torde väl hafva 
hört talas om den stora rörelse, som i våra dagar 
genomgår studentvärlden under namn af frivillig
rörelsen. Den leder s itt ursprung från det första 
kristliga s tudentrnötet, . om på inbjudan af D. L. 
Moody hölls 1886 i hiorth±1eld. 
. Kågra af de då närvarande studenterna frågade 

sIg: ,)Huru k ommer det sig, att så få af våra kam
rater ägna sig å t hednamissionen? » Och svaret 
lydde: »Därför att vi gjort alltför li te t för att för 
dem framhålla missionen som lifsuppO"ift.) Sedan 
dess hafva frim Nord- \merika utgått 1:>2,400 akade
miskt bildade unga män och kvinnor till skilda 
missio.nsfält. Motsvarande rörelse i. England tog' 
orgamserad form först 1893 efter ett årslångt besök 
af den ene af rörelsens upphofsmän, Rob. P. '.','ilder. 
Sedan dess hafya fr ån Storbrittannien utgått 918 aka
demiskt bildade missionärer. Mellan i- och 800 
~ereda sig f. n. att utgå, och hvarje år komma nya 
tIll i skaran a~ frivilliga. Det var för att lägga den 
studentgeneratIOn, som nu vistas viel universitetet, 
missionens sak på hjärtat, som man inbjudit till det 
stora möte, som hölls i Edinburg de första dagarna 
detta är. Två föregående möten af liknande slag, 
det ena i Liverpool 1896 , det andra i London 1900, 
hade burit rika frukter. Så hoppades man, att också 
detta skulle göra. 

H var och en, som hade förm fll1en att närvara 
och iakttaga den ande af kraft, kärlek, ödmjukhet 
och stillhet inför Gud, so m O"enom o'ick mötet från 

• I:> l:> 

b?qan till slut, kan icke annat än känna sig för-
VIssad om, att dessa förhoppningar skola i rikt mått 
motsvaras af verklig heten, 

S åsom huf\'udtala re medverkade den äfven i 
vårt land kände John R. 'Mott, som i Guds hand 
få tt vara ett medel till stora väckelser vid uni versi
teten i många olika länder. Också nu buro hans 
ord prägel af att komma som ett budskap direkt 
från Gud. De grepo hjärtana mäktigt. Då han 
talade om, hurusom i denna rörelse bor martyriets 
ande -- »detta är vår s törsta skatt», sade han och be
lyste detta med exempel både fr ån Afrika och Asien, 
icke minst fr ån boxarupprorets daO'ar i Kina - då 

'k l:>var le e månget öga torrt i den stora salen. , O ch ", 
fortsatt e han, »väl kan det hända. att vi icke skola 
upplefva ett förnyande af boxaruppropet, men ingen 
må tro, att Kina ka n vinnas för Kristus utan offret 
af änn~ många Iif, ka.nske genom offrandet af några 
af de IIf, som finnas I denna samling. » 

Bland åhörarna voro frj,n brittiska universitet 
42.5 manliga och 284 kvinnliga studenter samt ett 
hUI1C:ratal från olika länder, mestadels från Europas 
kontll1ent. Dessutom hade infunnit sig ungefär 200 
representanter för olika missionssällskap, hemma
varande .. missionärer m. fl. Antalet deltagare hade 
m ed afsu;:t begränsats, hvilket utan tvifvel var en ur 
mån,ga synpunkter välbetänkt åtgärd. 

Förhandlingarna leddes af en ung medicine stu
derande, T. H. Hodgkin, som hade för af5ikt a tt till 
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hösten utgå som mission är till Kina. Han fullgjorde 
sina mycket kräfvande ålig g anden med en värdig 
het, kraft och innerlighet, som mycket bidrog a tt 
stämma sinnena på det rätta sä ttet för a tt mottaga 
de olika budskap, som af den lång a raden af ta lare 
framburos till elen unga skaran. 

Bland de många föredrag och hälsningar, som 
gjorde ett djupt intryck, må särskildt nämnas en 
hälsningsskrifvelse, underteckn ad af 27 3 f. d. med
lemmar af frivilligförbundet , som nu äro verksamma 
som missionärer i Kina. De påpek ade, hurusom 
detta rike genom sin enhet i styrelsesät t och språk 
erbjucbr fördelar, som få andra missionsfält äga; 
hurusom detta folk med sin merkantila begåfnin g är 
bestämdt a tt intaga en framstående pla ts i denna 
världshandelns tid ; hurusom det nu för förs ta g ången 
från K onfucii dagar vänder sig till utl andet för a tt 
lära af detta. De högre missionsskolorna ä ro öfver
fy llda. Ett tusental kinesiska studenter hafva beg ifvit 
sig till J apan för att inhä mta y tterligare lär dom. 
Andra hafva begifvit sig till A merika eller E urop a. 
Xu ä r tidpunkten inne att taga detta land i besitt
ning för Kristus. Kristli g litteratur hå ller på a tt 
spridas i stor sk ala, men framfö r allt behöfves de t 
lefvande vittnesbördet. H va rje olika slag af begåf
ning kan här komma till den bäs ta användning . 
Ingen vet, huru läng·e de t nu varande tillståndet k an 
räcka. Därför behöfvas skyndsamhet och beslutsam
het, men framför allt behöfvas män och kvinnor, 
helgade och ledda af Guds A nde. i\Ied kraft be 
tonades i snart sag dt alla föredrag, hurusom missionens 
uppgift är en andlig, en ick e blott y ttre; äfvenså att 
huru viktigt det än är, a tt många gå ut till fältets 
skilda delar, det ick e ä r mindre viktig t, att de ut
gående stödjas af en försam lin g i hemlandet, som 
uppbär dem med bön och andlig k raft saväl som 
med materiella bidrag, och att därför de af de nä r
varande, som icke vore k a llade t ill miss ionärer på 
fältet , dock hade en myck et stor och viktig uppg ift, 
nämligen att odla missionslifvct i s itt eget hemland. 

}v1eddelanden 
frGII i(edaldioneJ7. 

Af S inim s Land för dec. ha h ·a d ra \"äuner inhäm ta t, 
a tt broder Folkes hä lsa under fö rliden sommar b lef ned 
bruten geno m ert anfa ll a f dysenteri, o ch an han nödga
des rc,a ti ll kusten fö r e rhå ll ande a f bka rei". rd. Det 
befa n ns emell erti d, a tt hans tillst:i nd krhfcle en bngre li eJs 
h l'ila , h l'adan h a n t illdddes a rt iitcrdnda til l hemlandet. 
Sedan ett pa r veckor Ijötas han il missi ol1 shcmmct 110:' 

sin fam ilj. 'j uresan ba r \· e rka l \'älgö ra l1cl e pil bans hti ls ~L 
och Ii hoppas, eld 111 : Uie kas H e rren utt Clterslttlb ho no111 
och Uw honolll ~i n nll b nge fCl a rbeta ]J Ci mission;;tj ltet, 
<lä r ha ns gClf\'a sJ \'äl behö fl· es . Be cl jen. bra missions
\'iinner, med oss hä rom ! - "C ncl er Folkes fdn \"a ro har 
Auglts! Berg öfl·ertag it ledn ingen af a rbe tet. Becljen ock 
fö r hono m , att H erren må tte g ifl'a honom ::rl! den vishet , 
kärlek och kra fr, som ett ~ :1.lhn t arbete k r:ifl'er. 
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Sam tidi gt med Fol ke hemko mm o ilfven svste r ElII lIIa 
A nderssoll o~h li lle SZJtI/ Linder. som hon 1'3 rdat un cler 
re :; ~l l1 . ) , fyen d e h a[ I' <1 kry at till s ig r<i sjö n. Sys te r 
. \ nde rsson har var it bo rta fdn he mlandet niira tio ii I'. 
_\lCitte ho n unde r IJ\ iloriden fit njuta mycken verlerkl- ickelse 
till kropp , sjii! och ~,-n <1e ! ,~\ fven ho n an l)efalles Ctt m i s~ io n s 
\ ii n ncrn ~lS förbö.ner. 

J .ilie S lIt1l L inr/er, som \'id afresan fr ~ln m issions 
Cillet \ ~1r m\' cket klen. ucfa n n, I'id h em ko msten \'a r ~l fet 
och kmtl)hig. H an \ iSl:lS Ill l hos , in 1I1 0 rmor , frll Selma 
Sj ö berg , h i:i.r, "~i cl e;; . .\Ultte Herre n \ 'älsig na hO I1\1m och 
hö r ~l ~t1l a de bö ner, so m ha ns bele r oc h hem gClI1g n::r mode r 
lIppsä nel r fö r honom ! 

F rö ke n Ida ./171ticrssoll, so m a nLinde till I'-.illa dc 
fö rs ta d aga rna a f no \·., a t resrc till spdbkobn i \{ang
c hall e fte r e n \'ec kas I istelse i S ha n"'hai . Hon oc h fr ök en 
111. Ramsten komma att p~1 d .ren resa lIpp till \·å ra sys ko n 
1 norr. 

Broder l V . I ,j(jgllltl ll, som re,it; med mr \V. B. ::; l,)an 
nI S ibi rien , an kom eft er en mycker god resa till Sha ng 
ha i den 9 si st!. de . Vi h~in\ · i sa till hall S h ref, sid . 1 2 . 

Återvändande mISSIonar. 
F röken 11/fa ry RaJJlst(;: lI, som i nä rmare tre [lr 

vistats i hemlandet, afres te de ll 2 febr. från Genua 
till Kina för att åter upptaga a rbe tet på missions 
fältet. Som behofvet af personliga ar be tskraft er ä r 
mycket stort, är det för våra utevarande sysk on en 
stor glädje att snart få se henne ib land sig . 

Genom Sinims Land ber vår utresande syster 
a tt till missionsvännerna i S ver ig·e få sända denna 
afsk edshälsning : 

D å man m ed sna bba steg n:lrma r sig sk ilsm~issa n 
fran vänner o ch fos terland , för efall er lif\·et i mer an 
\·anlig bemarkelse såso m en p ilgrims fa rcl , 

:'- Jag ser ej den yäg, jag skall färdas, 
Men min för~re käune r den . 

Qch med b~rn~ lig- t ro min hand jag ge r 

A t Ledsagaren. sorn är mi n vä n. 
Och allt l;vad jag Il\' iskar till h~n 01ll är : 

S int mig närmare, H erre kiir ! 

Till" t mig ej att vi lse gå, 

Med d ig ska ll j:lg m.Het na. 


:vlen om \-i ä n ej se fra m fr)r oss mer all e tt s teg i 
sänder, så j r \'ägen de:;:; k lara re inH.ir ho nom, som rä kna t 
alla l-ä ra c1 8gar. och som fö rbereder d eras steg och (Y~i r 

ni ngar. hvilka lyda och förtröst a på honom _ ::\ ,'igo t på 
Wrb ancl uppgj ordt program gi fver ha n \'isse rLigen ej, m en 
dess rikare och cln ba rare löften, liksom fii rvissning om 
aU han sja lf \'il! va ra med och grl framför dc sina fö r 
at t spr~in ga koppar po rtar och sönc!erbry ta ja rn bom ma r 
sa m t göra ojam n ma rk ti ll slat tmark . )Dft han slapper 
ut sill a mr, gå r han ("ram fii r dem, och de fi.ilja honom _» 
I: hi lken u nclerba r tryggher ingifv ' r ej e1 etta löfte mid l 
un cler a ll y ttre ovi :;sl1et ! H an gElr s j;i! f med de sin a, 
och steg Ujr steg uncler va ndri ngen up prullas nya tarIur 
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för vår mre och vttre blick; vi fä skada ett land med 
vida gränser, fulit ~f nya tillfällen och möj ligheter i hans 
tjänst. Ma \'i därför \'ara honom trogna under den 
korta tid, som ?l terstar, ty snart randas evighetens morgon , 
dfl dessa dyrbara tilWill en att lida och försaka nagot f(i r 
\·5r Mästare för alltid ilro förbi, när vi hunnit till var 
tros mål, våra sjiilars fräl sning. Får nu afsluta med V. 
Gossners kraftiga uppmaning till några utgående mis
sionärer. Den passar fiir dem, som stanna vid trossen, 
lika väl som för dem, som gå fram i striden: 

»Tron, hoppens, älsken, varen brinnande i Anden, 
uppviicken de döda, fasthfLllen det I hafven genom bönen, 
kämpen såsom Jakob! U pp, mina bröder, ty Herren 
komlller och skal l fråga en och h var : ' Hvar äro hed
nmgarnas själar)' O, Hitom oss utan uppskof uppsöka 
dem och ej dem förutan träda inför H errens ansikte!» 

U nder hopp om att fa vara innesluten i edra för
böner, att Herren må fiJlja mig med sin nåd hela viigen 
och föra mig lyckligt fram till min besWmmebeort, för
blif\'er jag 

Eder i H erren fören ade 

il/ary Ramsten . 

Med Transsibiriska järnvägen 
till .Kina. 

Resebref frän Natanael Högman. 

I. 

C. I. M. H ome, Shanghai d. 15 dec. F)03. 

Kära missions vänner ~ 

i1fyckot frid z' Iesus! 

"All 1JIiJt godhet viii jag låta gå fram/ör dig,,! 
:: 1'Ios. 33: If). 

Detta dyrbara löfte var ett af de många , vid h vilket 
Herren lät mitt hjärta hvila, niir dagen för resan till Kina 
alltmer närmade sig. Och da de kära vännerna i Alingsås, 
som kommit ned till stationen för att säga farväl , sjöngo: 
»Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara», fyll
des mitt hjärta af en lju!lig glädje och frid. 0, under
bara nad! 

Fran Stockholm skulle ångf. von D öbeln föra mig 
öfver till Finland. Äfven här komma Jesu \'änner för 
att säga farväl och påminna om Herrens löften. Det 
var lördag afton den Hill' När förtöjningarna \'oro loss, 
och afståndet frän de älskade vännerna på stranden blef 
allt större, tänkte jag pa det dyrbara blodsband, som 
förenar alla Jesu lemmar i en innerlig förening, och som 
hvarken af afstimd eller död kan slitas. Strålande af 
ljus loretedde vå r hufvudstad en härlig anblick, sedd från 
angbatscläcket den vackra höstkvällen. Men Jesu pilgri
mer vänta efter en stad, långt härligare, som ej behöfver 
ljus af lampa och ljus af sol, ty Herren Gud lyser öfver 
dem. > C pp. 2:2: 5. Måhända blir vår nästa mötes
plats där. 

Efter en my ck "t härlig resa anlände vi till Hangö 
~öndags e. m. den 15 no\·. Här maste vara saker för-
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tullas. All litteratur granskades mycket noga. T. o. m. 
en väl inslagen bok med påskrift: >Att öppnas julaftonel1", 
måste \'isiteras. Som val var, ansågs ej någon för »farlig". 
:\Iedan båten lag i Hangö, hade jag en skun stund till
sammans med Herrens vänner där. 

Till Helsingfors anlände \'i måndagen den 16 \'id 
l-tiden. Det gamla stolta Sveabo rg, beläget vid H elsing
fors inlopp, är nu helt och hållet besatt af ryska trupper. 
I ingeniör T:s hem möttes jag af mycken Lirlek och upp
muntran. Bland vännerna i syföreningen, som just då 
var samlad, hade vi en dyrbar stund, äfvensa hos en 
norsk familj , som vi efter syföreningens sl ut besökte. 

Vid l I -tiden pEl kvällen afreste jag med nattåget 
till S:t Petersburg. Fram på morgonen passerade \'i ryska 
gränsen. Här mäste vära saker än en gång visiteras. 
Men ej sa lätt som i Hangö gingo mina böcker igenom 
visitationen. Hela min kappsäck togs i beslag, och p§. 
tyska sade mig tjänstemannen, att jag skulle utf<'t den i 
S:t Petersburg, sedan den genomgått censuren där. Vid 
lo-tielen på f. m. i'mgade tåget in \'id Finska järnvägs· 
stationen i S:t Petersburg. Baron Nicolay, hos hvilken 
mr Sloan gästade, mötte mig vid stationen. Genom hans 
medverkan gingo mina böcker lätt och fort igenom cen
suren. Men det har förekommit, att böcke r kvarhallits 
dagar, ja , t. o. m. veckor. Så bäst är ju att vid resor 
i Ryssland vara så latt som möjligt rustad med böcker. 
I baron Nicolays hem sammanträffa de jag med mr Sloan. 
Vi blefvo här på allt sätt bevisade kristlig kärlek och 
gästfrihet. 

Und er vistelsen i S:t Petersburg bodde jag hos en 
finsk familj. Att gästa hos dem var en verklig veder
kvickelse. En afton hade vi offentligt möte i deras hem. 

Till »Fästningskyrkan » styrde jag en dag mina steg 
fUr att se de kejserligas grafvar. Har voro oe rhurda rike
domar samlade af guld, silfver och iidla stenar. En massa 
helgonbilder, bestrålade af brinnande ljus, mötte ögat 
nästan öfverallt. Här lågo alla kejsare begrafna från 
Peter I, och deras begrafningskransar af guld och silf\'er 
vorO också fön'arade här. 

Det s. k. »Eremitaget» är ock en af S:t Petersburg~ 
sevärdheter. Det z.r sammanbyggdt med Vinterpalatset. 
Här finnas stora, underbara taf\'elgallerier liksom ock andra 
dyrbarheter och fornminnen. Tiden tillät oss blott att 
flyktigt öf\'erse det hela. 

Fredagsaftonen kl. 8, den 20 nov., afreste vi med 
nattåg till i\Ioskva. Vi togo här in pa hotel »Slavonski 
BasaPl, där flera af hotellbetjaningen talade engelska. 
Här hade vi ju ätskilligt att ombestyra. Våra pass maste 
påskrif\·as. Så behöfcle vi förse oss med ätskilligt för vflr 
f"restaende l4 dagars järnvägsresa. 

I Moskva märker man, huru östern och västern 
mötas. Kyrkorna och katedralerna liksom folket hafva 
en österliindsk prägel. Utanför en af dessa kyrkor på
gick vid ,en mycket trafikerad gata en liflig affärsverksam
het. På trottoaren voro placerade langa bord, belastade 
med aflatsbref, heligt bröd och heligt vatten. Framför 
dessa bord stodo jungfru Marias bild jiimte manga andra 
helgonbilder. En hel del präster voro ifrigt sysselsatta 
med att sälja det, som fanns på borden. De förbigilende 
blottade sina hufvuden och gjorde korstecknet. Somliga 
kysste jungfru Marias hand. Jag gaf akt pa en gammal 
kvinna. Hennes böjda gestalt och tärda drag bura \'itt
lwsbörd om lidande och nöd . Hennes tranande blick 
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söker jungfrun, och fram skyndar hon sig', böjer sig ned 
och kysser under dju p \'örcl nad hennes hand, Var det 
blott en tom ceremoni ) ::\ ej, månn e det icke va r en 
odödlig andes bngtan efter frid ) Och e n 11\'ar a f oss, 
so m sökt frid i något annat an i Kristus, \'et, att hon 
ej fann , hvad hon sökte, Huru stor ar ej dh sk ul d lill 
dem, som intet veta, som sö ka frid , men ej linml den! 

Llirdagen den 2 I nov, var snöig och kalL E fter 
att gemensa~l1t hafva anbefallt oss i Guds hand antr:tdde 
vi färden till järtl\'ägsstationen kl. 10 e, m, Vi vara nu 
fem i sä llska p, mr Sloan, mr och mrs Grierson, deras 
lilla flicka och underteck nad, ;I'!r Grierson har verkat i 
Kina i C. l, :\1:s tjans t i I S fi l' och gick nu ut för tredje 
gängen, Han berattade mig, att han och hans med
a rbetare jamte sin hufvudstation hafva 40 utsta tioner med 
omkring 5 il 600 genom dopet upptagna försa mlingsmed
lemm ar. Han tro Ide, zttt detta ztntal snart skulle för
dubblas, 

I-sh'i d, 25 no\', I 90,) . 

Alskade missions vanner 1 

,,- - hvilkens namn ~ir Underlig, Råd - - » 
Es. 9 : 6 . 

Vid tanken på elen tiel, som giltt, sedan jag s ist skrcf 
någo t till eder, kan jag ej annat än ztnföra of\'an s t~le nde 

ord, h vilkas innebörd vi i sä rikt mått fätt pröfva detta 
sis ta ha lfär. Jag minnes, h uru dessa ord ater och a ter 
kommo till mig i början pa sommaren, cl å vi, de n dåvarande 
lilla I-shOi-grup pen, gingo har och väntade att m fara 
upp till grottorna, Hur ullderlig synt es mig ej H erren 
dEL, i det han lade hinder på hiuder för oss att fara! 
H ur ullderlig syntes han oss ej sedan, c!a ha n strax c!är
på ryckte vfl ra bira, Nacmi och Gustaf, ur d or krets! 
Hur annorlunda, mot hvad vi Uinkt oss, blef ej denna 
sommar! ~len Herren står bako m det all t, ot:h fast ännu 
tomrummet efter c!e hemgångna är så s tort, kunna vi ju 
ej annat än s tilla böja oss und er hans vilja och gladjas, 
att de äro bergade, att d e Hltt ro, 

Det var alltid min tanke att fä sanda några rader 
från vår so mmarbostad och beskrifva den , men nu kom 
sa mycket oväntadt i \Oägen och gjorde elen planen om 
intet. Gud gaf oss emellertid e fter el en första svåra tiden 
verklig h\'ila och vederkvickelse till kropp och sjUl, och 
så fing o vi pil nytt erfar,l sannin gen af de ord, vi sfl ofta 
sjungit: ", Själf han är oss alla dagar nära, för hvar sä rsk ild 
tid med särskild näcl. >l L'ncler elI lång tic! hällos vi i 
oro för lille S\'en, som efter sin mors och brors död var 
mycket kl en, men Herren hörde vår bön och skonade den 
lille till tröst och g'iadje för hans så hil rclt pröfvade pappa 
och öfriga omgifning. 

Med underliga känslor var d et, som vi elen 7 sept. 
pa aftonen återkommo till det ta hem, som \'i så glada 
och förhoppningsfulla lämnat just pa d agen 2 månader 
fö rut. lI,Ien \'tinliga händer hade i fön'äg o rdnat lite t för 
var hemkomst, och därigenom för togs nog delvis det in
tryc k, so m elj es skulle Y<lrit förhärskande, Det var Emma 

\.ndersson, som kommit e tt ]Jar dagar förut för att ta 
emot oss, och som sedan stannade här mfmaelen ut, eller 
tilb hon Oel l lille S\'en I'oro fard iga för resan hem 
början af oktober. H err Lincler fö ljde sin lille so n till 
vägs några dagsresor, herr Vester fly ttade in till Yuincheng, 
uch jag blef ensam pa s tatio nen för en liten tid - ensam 
och dock ej ensam, ty de snalla kineserna göra alltid silt 
bästa a tt hålla en Sällsb.p , 

Den 2 0 oktober ti nga vi väl komna syskollen Hal1l1es 
hit med Signe Lagergren , SO ll! nu läser med lille Ragnar, 
och ,fl blefvu vi fulltaliga igen, tills det stora höstmötet 
skull e hållas den r 1l0vemiJer, 

Det var ett ovanligt skö nt möte frä n början till slut. 
D et är sJ. ofta hä rute, man tanker: »:\. ck, Olll vå ra vänner 
därhemma kunde se och vara · med om det har I" Och 
det var just min tanke, nar vagn efter vagn kom inköra nde 
pa bakgården med mötesbesökand e, Två, tre dagar imwn 
mötet skulle iJörja , komm o en del, och h\Oi lken glLicije 
det var at t fä 11:[lsa den ena lilla gruppen efter den andra 
v,ilko Il1I1l ell , kunnen I nog förstä, J ag nämnde I novem ber, 
men redan lurclagen den sista ok tober tog mötet sin början. 
En s tor ta ltduk var uppsp:ind ute pä kapellgården tatt 
intill \'ilggen, och si ttplatser för männen 1'01'0 dilr iord
ninggjorda, Talarstolen var ock placerad därute men så, 
att kvinnorna, som nu ensamma d isponerade kapellet, \'a l 
kunde höra, Det va r sfl hög tidligt att komma ut i den 
tidiga, n5.got kalla höstll1 orgonen och se en Sll stor skara 
andaktsfullt \'~intancle, de flesta !iingvaga ifdn , en c!el 
docl, sa mma nka llade genom gong-gongen pil morgo nen. 
Aldrig tror jag den gamla valkanda sången: »Jag vet en 
port, so m öppen star», tyckts mig så härlig som den 
morgo nen, då denna skara af troende eller sökande kineser 
, tamd e upp den, ackompagneracle a f orgel n, Sedan böjdes 
vfi ra hufvucl i IJÖn, och sä talade Hugo Linder en god 
stund, aslddligt och till hjä rtat gåenc!L: öfver detta ämn e : 
Huru skola vi bedja ) Orsakern a IiI I att \'i sa ofta bedja 
utan a tt fa, fra mhö llos så närgående, på samma gäng so m 
vi p~i nytt pä mindes om, a tt H errens löfte o m bönhörelse 
ar osviklig t. "Den som beder, han e\r." Fijljcle sedan 
ett bönemö te, hvilket tydl igt visade, att mer an en af d e 
narvara nde tagit intryck af hvad som sag ts, J a, det var 
en goel börjar1. Sedan aflöste det ena mötet det andra: 
predikan på f. m. för alla gemensamt, efter middagen 
enskild t möte med kvinno rna, medan de troende mä nnen 
samlad es till. disk ussion öfv er fltskilliga försarnlingsärenclen, 

Söndagen den l nO\'cmber ingick med strfdand e 
vackert viicler, hvi lke t mycket gladde oss, då ju dupakten 
måste försiggf, utomhus. Morgonbönen leddes af vår förre 
e\'angelist, er. liten praktig man , som a lltid har ntlgot godt 
a tt säga om G ud. Vid togo så det s. k. dopförhöret med 
de a f församlingsmedlemmztrna föreslagna clopka ndidaterna, 
3 man och 5 kvinnor. En stor gladje var det att höra 
deras s\'ar - somligas <i frim od ig't och klart fram sagda, 
andras mera blyg t och t\'ekand e, men änd El \'ittnallde Olll , 

att Guds Ande börjat sitt verk i deras hjärtan, Särskildt 
erinrar jag mig det vittnesbörd, en ung :inka afga f vid 
detta tillfiille. Hon ti llhör sedan fle ra år tillbaka en 
hednisk fami lj, hvi lken till en början ej alls ville till 5. ta 
henne att sam l;:1s med de kristna. 1\u ge de hen ne mera 
frihet, men naturl igtv is erbjud er det -sto ra svårigheter för 
en kristen kineskvinn a att st~l som s\'iirdotter i e tt hedniskt 
hem, »Ar du beredd att arven af dina närmaste lida han 
uch smädelse) Kan du trots deras Lin skan och kanske befall
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ningar stå fast och ej mer tillbedja afgudar) Ar du besluten 
att trots dina svärföriildrars motvilja undervisa dina t\'enn e 
barn i den : kristna läran:;» V01'O frågor, som ställdes till 
henn e, och det var stort att höra hennes fasta, bestämda 
svar, »J a, ej i min egen kraft men i förlitande på Gucls, ) 

Själfva dopakten försiggick sedan ute i den p!l kapell
garden grafda dopgrafven, Allt gick så stilla och värdigt 
till trots den stora mängd af flskiid, re, som till trängsel 
fyllde platsen, Det var den första dopakt, jag bevittnat 
i Kina, och den efterHinlllade ett innerligt godt minne, 
Kära \'ann er, kommen ihåg di ra nydöpta i ed ra böner. 
de behöfva uppehållas på allt sätt. Gud gi fve, a tt h\'a r 
och en af dessa 8 må bli \'ärdiga Jesu Kristi efterföljare I 

Efter middagsrasten höll Axel H ahne en god och 
kraftig predikan öfver d e all varliga maningsord en i Upp, 
J: 14-22, och omedelbart därefter samlades vi med de 
nydöpta jämte öfriga församlingsmedlemmar till Herrens 
nattvard, Det var en ljuflig stund, ej mycket blef ta ladt, 
men Guds Ande förnams ibland oss, - Denna sköna 
dag afslutades med ett sftng- och vittnesbördsmöte, h vi l ket 
nog för oss alla i minnet kvarstår såsom det biista från 
dessa båda dagars samvaro, Nlånga fran aflägsna byar 
vittnade om, huru de först kommit i beröring med e\'an
geiium, och huru de öfvertyga ts om sanningen genom ett 
enkelt vittnesbörd eller därigenom, att de p~ någo t sat t 
fätt erfara Guds ingripande i deras lif. Det var så tros
stärkande det hela , j'do t mötets slut voro de ej få, som 
reste sig och bådo om förbö n, sägande sig vara öfver
tygad e af sanningen i vår lära samt beslutna alt öf\'er
gifva det gamla, fal ska och att söka vår Guds ansikte 
med flit. Tack och lo f och innerLig förbön uppstego ock 
ur djupet af mångas hjärtan, innan vi skildes d enna kv:ill. 

I'ft följande morgon i daggryningen började vära lång
väga gäster bryta upp och rusta för hem färd, l\länga 
hade en dryg dagsresa framför sig, Än en gång fö renades 
vi i bön i kapellet, de ras lekamliga behof tillgodosågos, 
och så följde vi den ena k ~in'an efter den andra ut genom 
porten, Det kändes riktigt tomt, då de alla farit; det 
hade varit så kilrt se deras glada, viinliga ansikten och 
känna gemenskap i anden llled dessa, som blifvit uttagna 
ur mörkrets \'ä lde och nu beslutat vandra som ljusets 
barn midt i sin heclniska omgifning, Gud hjälpe dem alla! 

Jag behöfver ej säga, att det \'ar en stor glädje att 
nu kunn a förstå, ll\'ad som sades omkring en och vara 
i stfll1d att tala lite t med kvinnorna, Helt naturligt gick 
jag i rninnet tillbaka till förra sto rmötet i I-sh'i, som fi:jr
siggick ett par clagar efter min hitkomst, och dEL jag ej 
förstod elt ord af hvacl som sades, endast kunde hälsa 
dem »I'ing-an » (Frid I) då de kommo och foro, samt d il 
jag blef presenterad för alla de sa nya, som konllno och 
bugade sig för den nykomna, 

Ofvanstaende clato erinrar mig um, at t just ett 5. r 
på dagen gått, sedan vi nådde målet Wr vår lflllga resa 
förra å ret, Hur trofast Herren ledt, hjiilpt och uppehall it 
under detta första flr i Kina I Visst ha sorgens moln 
hängt tunga Ofver oss, och visst har det i sk illsmiissans 
och växlingarnas tider uppstigit ett oc h annat 11\'a rför i 
ens inre, men da det varit so m mörkast, ha lö ftenas 
stjärnor lyst 50111 klarast, och vi vela, al t bako m allt ~ir 
det Ilåd och ktirlek , 

Innan jag sIntar milt bref, måste jag ber~ilta litet 
om, hur det just nu är har på stationen, Det ar \'erk
ligen lif och rörelse i ll\'arje \Tå och mer folk samlad t, 

än jag förut set t und er nägon längre tid här. '\.xe l Hahne 
har just sam manka llat de troend e männen i distriktet 
(d, \', s, så mfll1ga, som denna tid kunna \'ara ifrån sina 
hem) till bibel kurs ; pi bakgården pflgår goss ko la som 
bast med ett 15-tal ele\'er, sö ner till troende förälcLrar 
eller ;> sökare »; så har Hugo Linder en liten grupp af 
män, som ligga här för att a fvänjas från opium och dar
jämte tvänne sjuka, en man oc h en kvinna, bägge i förra 
veckan opererade för fistelgång, Vår dagliga bön är, a tt 
de alla mil få in tryck för lifvet af sin vistelse har. 
Herren ha r ju själf lofvat Välsigna a llt, so m göres i hans 
namn, Bedjen med oss därom! 

Hjärtliga hal sningar till \'åra kara kommi ttcleclamöter 
samt till h\'a1' li ten grupp eller enskild, som med intresse 
och förbön följer oss och vårt arbete härute I 

»Prisen med oss H erren och upphöjen hans heliga 
namn ! Ty stor är Herren och högligen prisvärd, » 

fllcz Berzc!ius, 
* :i: 

(Utdrag ur bref,) 

Honanfu den 28 november 19°3, 

- - -- - Angående hlls är :Lnnu allt ovisst. Om 
jag haft medel, hade jag antagligen redan köpl et t, ty 
fl ere erbjudanden ha ingå tt, men att hyra ii r svart. Dels 
synes ingen vaga hyra ut hus at oss, dels äro hyrorna 
så hijga, Som detta hus tillh ör staden , och vi ej fEt 
betala hyra och ej ha nftgon Sä kerhet fö r, huru länge vi 
fa behålla det, kunna vi ej göra några reparationer eller 
förbättringar. Det är ej särcl ele.s hälsosamt nu i kölden , 
och ännu \'ärre blir d et, om \'i måste va ra kvar, tills den 
va rma tiden komm er. Om ingen annan uh'ag öppnar 
sig snart, mflste jag dock s(ika ordn a det sfl ha r, att Bein
hoff kan komma hit ocksi't, fastän hu:et ;ir trängt, Det 
blir som att bo i bås, 

Det är för örrigt glädjande att se, huru förandrad t 
folk ets uppträdande a r emot i början af fn'et. Antagligen 
beror detta ej sEt litet p{l den inbitne motstanda ren, pre
fekten ·Ven-ti's bortfly ttning men också 1'.1 det trogna 
arbete, so m Kung Shun-tao utfö rt här. Han är outtrö tt
lig i att predika och vinna folk genom sitt öppna s~itt. 

Ett par a f sö karn e ha också troget stätt honom bi i 
arbetet. Har so m pft de flesta andra stiil len behöf\'er 
en sak blott sägas ofta nog för att inför den okri tiska 
mängden stå som sann, Visserligen ska ll Guds· Heliga 
Ande också begagna sig af detta utsade att i sinom tid 
viicka lif i många hjärta n, Car! Blom, 

Kinematografbilder 

från Sin-an Hsien, H onan , 

Denna gClllg ber jag alt fil föra läsaren ti ll de trak 
ter, cHir vi llllder förföljelsen år 1900 hade gliidjen att 
utså li fv els ord uncler en kort men minnesrik vecka, 

Huru har jag icke langta t att åter fä besöka de.ssa 
trakte r och se några af de ansikten, som då, den oför
gätliga afskedsdagen, \'oro präglade af sorg och fiirt\'i fl an 
vid tanken pa vårt öde, För länge sedan ha le jag gjort 
denna resa, om icke mandarinen i H onanfu uttryckligen 
hacle bedloss att ej besöka cl e trakterna , fö rr~in sinnena 
blifvit lllgnare, F lket dar \'a r nam ligen till följd af ska tt
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utpressningar mycket upprörclt. Ku, då lugnare tider ater in
trHdt, föranstaltade vi ett fälttag på :19 dagar till dessa trakter. 

~om vi hade öfver 3 S\·. mil att färda s fran vart 
hem, m~lste vi förse oss med litet af I\\'arje till kroppens 
nödtorft samt med tillräcklig och palitlig hjalp i arbetet. 

Församlingsmedlemmen Feng, som vi bodde hos 
J <)00, hade äfven nu inbjudit oss till sina grottor i Ko
shang. Han gick alltsa en dag före oss för att snygga 
upp litet där, och sa följde hans hustru och barn Illed 
oss samt en manlig församlingsmedlem, ;;om skulle hjälpa 
oss att predika. 

Med undran och hopp anträdde vi resan. Skulle 
vi möjligen ~ifven denna gang behöfva taga till flykten, 
eller skulle vi ostörda fä resa baneret? Herren gick ju 
före, och vi följde honom trygga och glada, vissa 0 111, 

att hvilken utgång \'art fGretag an skulle få, skulle det 
ända ~ sam \'erka till \'art bästa». l\Ien denna gang skurle 
\'i slippa att Elter fii upplef\'a samma erfarenheter, som 
vi clar en gang hade haft. Vi skulle nu fä gå »fran se
ger till seger», höjande den hvita fanan. 

I Koshang stannade vi inalles 23 dagar, hvarunder 
vi hade flitiga besök af kringliggande byars befolkning 
samt hämtades från hem till hem för att bedja för sjuka. 
I ett hem hade en J 6-flrig flicka svårögoninflammation. 
Med hufVlldet doldt under en niisdllk, för att dagsljuset 
ej skulle bes\'iira henne, lag hon dar i värk, ifrigt lyss
nande till budskapet om J esus. ~Ur vi slutat tala, fra
gade vi, om hon ville, att vi skulle bedja Gud för hennes 
ögon, och härpå gick hon med tacksamhet in. Ett par 
dagar därefter mötte vi samma flicka ute i det starka sol
ljuset utan Bagot skydd Wr ögonen, som \'oro alldeles 
återställda. 

I ett annat hem låg en gammal man pa sitt yttersta, 
väntande döden, men utan något hopp för evigheten. Vi 
berättade för honom om röf\'aren pa korset, som fick 
nad i sista minuten, och båda hot10m kasta sig pit elen 
Fralsare, som hade dött afven för hans synder. Han bad 
oss att åter komma igen, och dagligen fick OCkS:1 en af 
d.ra män gå till honom för att lJedja och läsa med ho
nom. Han var så klen, att han hade svärt att minnas 
nflgot, af In·ad vi försökte lara honom, men sade: »Namnet 
J eSllS, det kOnll11er jag ihag». Han d og sedan efter 3 
veckor. Vi vara cia borta i en annan by, sa att vi veta 
ej, huru hans sista stunder voro. Men när vi sista gangen 
besökte honom, klarnade bans tärda anletsdrag llPP, och 
efterstafvade han en kort bön, som vi lärde honom. 

N u nflgo t om en annan plats, kallad Chang-iang, 
där 0mkring 20 personer omfattat sanningen. Dar \'oro 
vi J 4 dagar. Gingo till fots dit och eskorteracles hög
tidligt tillbaka i en liten öppen Lirra, dragen af tva kor, 
den en sv. mil långa viigen till Koshang. Vi boclde dar 
i en af dessa grottor, som iiro grafda i jorden. 

Landskapet omkring Honanfu bestar nämligen nästan 
uteslutande af de sa för Kina egendomliga loesformatio
ner. Jl.lan ser pa länga sträckor ej ett hus, ej en män
niskoboning, blott väldiga åkerfält med dessa jordberg här 
och där, där människorna rotat sig hftlor för att bo bil
ligt och varmt. Stormen kan ej omkullkasta des"a bo
stader, ej heller kunna »tjuf\'ar grafva och stjäla » så latt 
som i ett hus. Man bor flere famnar i jordens djup, 
och vid trappnedgången är en stark dörr anbragt. När 
man håller ett möte pa en sadan grottgfLrd, tjanstgör 
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ftk erfaltet därup pe såsom läktare. Medan \'i voro i Chang
iang, var det hundraden och ater hundraden, som stodo 
diiruppe, uppmarksamt lyssnande till sangen och förkun
nelsen af ordet nedifrån grottgarden. De troende på 
denna plats voro bibelkunniga. De hade studerat sina 
biblar sa, att de ofta i sina böner kunde saga till Gud: 
"Du vet, Hen'e, att i det kapitlet och den versen har 
du sagt så, och i det kapitlet och den versen har du 
lofvat d et och det. ~ Bland dessa troende fann s oc kså 
en gammal gumma, som snart fyl!er sitt sekel; hon \'ar 
nära 98 ar gammal. N u i sena åldern har hon blifvit 
fattad af sanningen, såg så barnafrom och lycklig ut. 
Hon bad en liten bön, som hon själ f författat: den lydde 
ungefär så hilr: »Tack, gode Gud, att d u tagit bort mina 
~ynder och gifvit mig frid i mitt hjiirta, som förr var så 
fridlöst ! Hjälp nu den gamla gumman att endast tala goda 
ord.» H on kunde afven !lägra sångverser utan till men 
var mycke t döf. Mycket vore att säga om dessa kära 
kvinnor, 50111 för att kunna fa tid att emottaga under
visning om dagen, måste använda natten till att spinna 
elen bomull, hvaraf de skola \'iifva och förfärdiga vinter
kläder. . Deras ifver att lära och d eras kärlek var hjärt
gripande. 

Vid vår afresa gr~ito de alla sfl, att de narrade både 
oss och männen att fäll a tårar. Bedjw för de troende i 
Chang-iang, K oshang och H otong ! 

i.\ Iitt brcf är nu redan för lflngt, och far jag darför 
denna gfmg ej \'idröra \'ärt besök i Hotong, men hoppas 
att en annan gfll1g vid et t nytt besök där få skriJva något 
om den platsen. 

I sanning, »skörden är mycken, men arbetarn e äro fä.» 
H vilken gliidje erfar man ej, då man ser, huru ordet 

emottages i beredda hjärtan, och huru hungrande sjalar 
mättas och tillfredsställas vid Frälsarens bröst! 

Kom du, som sysslar med konst och litteratur, det 
är skönare och mer förädlande att se, huru en af syn
den förcIarfvad evighetsvandrare småningom återfår den 
gudomliga prägeln, och mer bildande att studera en med
människas själsstrider för att kunna i rätta ögonblicket 
racka henne en varligt hjälpande hand. 

Kom du, som nöter bort din tid med sport och 
ungdomslekar, här filr du motion. 

K om du, som arbetar dig trött pa kontoret eller i 
\'erkstaden, du slipper här att arbeta med döda ting. 

Kom arven du, som predikar ut dig för öfvermätta, 
kritiserande och af tidsanclan berusade sfl kallade kristna. 
Kom hit, och du skall lara dig att " Iefva Kristus », och 
ej endast att tala om honom. 

" Och jag sökte ibland dem någon, S0111 kunde bygga 
mur eller tag'a pla ts i renman emot mig ti ll landets för
svar, pa det att jag icke skulle fördärfva det, men jag 
fann ll1gen», Hes. 22: 30. Må Herren ej behöfva klaga 
så ä fver dig och mig! Sigrid Engström. 

För S. M. K..:S mISSlOnS- ~~ 
~-' och bö n ekretsar 

Böneämnen: 

I:laic!low. I ) Om lämpliga personer att förestå opic
asyler i distriktet. 2) Om ett större begUr hos dc troende 
att lara kiinna den Heliga Skrift. 3) Att Herren måtte 
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Kära missionsvänner! 

Tacken Herren, åkallen Itaus namn! För
kUlmen bland folken hans gärm'ngar! 

Åter nalkas tiden för vår missions årliga böne
möte den 14 mars, och vi få där för in bj uda vära 
kära medarbetare och vänner att i trons förbön med 
oss frambära för Herren såväl de tacksägelse- och 
böneämnen, som i sådan afsikt blifvit hemsända af 
våra syskon ute på missionsfältet, som äfven dem, 
Herren lagt på våra hjärtan rörande hemarbetet. 
Det är i sanning en stor nåd, att vi, ehuru vi äro 
stoft och aska, få göra våra begär kunniga inför 
honom. 

Men då vi träda inför Herren. så vilja vi gå 
fram inför hans ansikte med tacksägelse. Herren 
har i sin nåd och trofasthet i sä rikt matt välsignat 
arbetet under det gångna året, att vi hafva mycket 
att tacka honom för. Syskonen på fältet hafva fått 
arbeta i ro, och Herrens Helige Ande har varit verk
sam ibland folket. Vid höstens stormöten döptes i 
i T'ong-cheo Fu och Ueinan 13, i Han-ch'eng 6 (6 
äfven i våras), i Yuincheng 3, i Puchow och Haichow 
12, i Ishi 8, i Sinan Hsien 7 (17 i våras), i lang
ning 5 (3 i våras). De döptas antal under året är 
således större än under något föregående år eller 
sammanlagdt 80, hvilket är mycket att glädja sig 
åt, isynnerhet da man tar i betraktande den korta 
tid, som förflutit sedan förföljelsen. 

l\Iånga äro intresserade och hafva låtit anteckna 
sig såsom forskare i läran. Så har bro Bergling 41 
sådana forskare på sin lista, och antalet på de öfriga 
stationerna är ganska stort. »Ja, tusenden i våra 
distrikt äro öfvertygade om evangelii sanning», be
rättar oss bro Berg, och i ett breffrån Yuincheng, date
radt den 6 jan. detta år, skrifver bro Sandberg: 
»Herren gläder vära hjärtan mycket genom den 
villighet att lyssna till evangelium, som förmärkes 
här. Mycket folk kommer hvarje söndag, och mänga 
synas angelägna om frälsning. Herren vare tack 
och lof. att vi fa vara hans budbärare!~ 

Allt detta jämte mycket annat, som vi här ej 
kunna upprepa, bör ju uppmuntra oss till innerlig 
tacksägelse till Herren. 

:Men vi hafva också mycket att bedja Herren 
om, att åkalla hans namn för rörande arbetet. Be
hofven af personliga krafter och medel äro mycket 
stora. om den lofvande skörden skall kunna inbärgas, 
och af brödernas bref framgår, att de hysa bekymmer 
och oro, emedan tillgångarna i berörda afseenden 
icke äro tillräckliga. 

De troende - såväl i hemlandet som på missions
fältet -- behöfva i sanning lifvas mer af Guds Helige 
Ande, om vi skola kunna fylla den uppgift, som 
Herren sätter oss före. Själafienden lägger ut sina 
snaror och garn för att leda vår uppmärksamhet 
bort från målet: vår tillväx t i tron och kärleken 
och själars frälsning. Att åkalla hans namn är det 
enda, som g'ifver seger. M~ våra hjärtan då varda 
fulla af sådan åkallan! 

Vi hoppas, att det skall lyckas våra kära med
arbetare och vänner att på. missionens bönedag här 
och där i landet samla några Guds barn till bön 
om rik välsignelse öfver Kinas missionsfält. Tiderna 
äro så allvarliga, att det kräfves samtäld bön, bön 
i den Helige Ande. Vi hänvisa till tacksägelse- och 
böneämnena (sid. 23). 

Och till sist, må vi uppmuntra hvarandra med 
löftet: »Herren är när alla dem, som äkalla honom, 
alla dem, som med allvar åkalla honom. Han gör, 
hvad de begära, som frukta honom. Ja, hans öron 
akta på deras rop. » Detta betyder seger för missio
nen i Kina. 

Med Transsibiriska järnvägen 
till Kina. 

Resebref från Natanael Högman. 

II. 

Det var med ett visst intresse, vi väntade att fa se 
»Sibiriska expresståget », som nu skulle blifva vär bostad 
under q dagar. Vid järnvägsstationen var lif och rörelse. 
r tredje klassens väntsal voro bord och bänkar placerade 
i rader, Sil långt utrymmet tillät. Här drucko och åto 
dessa smutsiga ryssar dels ur medförda förråd" dels af 
det, som fanns att köpa i viintsaJen. Somliga liigo på 
golfvet, lutade mot sina klädbylten, och sofvo i all sköns 
lugn och ro. Framfur helgonbilden gjorde nagra kors
tecknet och blottade sina hufvuden. Luften var uppfylld 
af tobaksrök och larm, och det var nog att vara därinne 
ett par minuter för att Jangta ut. 

Så ljöd klockan först ett slag, sii tvii, slutligen tre, 
alla med en stunds mellanrum. Under tiden såg man pa 
perrongen gripande afskedsscener. Det var ej en vanlig 
liten järnvägsresa. :\' att och dag under l4 dagars tid 
skulle detta tåg föra oss alH längre bort frh hem och 
älskade. En ung ryss, marinofficer, kämpade [(jr att till
bakahålla sina tårar. En åldrig tjänsteman, förmodligen 
hans fader, gaf honom afskedskyssen och tog honom i 
famn ; därefter gjorde han korstecknet öfver sonens bröst 
och gaf honom ännu ett famntag, Så ljöd signalen, och 
tåget satte sig i rörelse. För oss var det nu tid att ga 
till hvila. Vi hade en kupe för oss själfva. Kupeerna 
äro så inrättade, att ryggstödet kan slås upp och bilda en 
andra bädd, gifvande sofplats åt fyra personer i hvarje af
delning. r hvarje vagn linnes en man, som bäddar och 
för ufrigt passar upp efter de resandes önskan. Fyra 
gånger under fjorton dagar fingo vi nya lakan och örn
gått. Tågen upplysas med elektriskt ljus. Utom en elekt
risk lampa i taket linnes en lös elektrisk bordslampa, hvilket 
möjliggör lasning och skrifning under de langa kvällarna. 
En mycket treflig restaurations\'agn medföljer, där man 
fär mycket god mat hela vägen till efter förhållanden,[ 
moderata priser. (;enom elektrisk ringledning star hvarje 
afdelning af tåget i fi.irbindelse med sflväl rcstaurations
vagnen som med vaktmästarell i den vagn, man själf med
följe r. Efter önskan kan man blifva serverad l6, m. m. i 
den kupe, mall innehar. Då tågen frallldrifva~ i modera l 
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hastighet, och dc ltinga boggic\'agn:nnas fjadrar Hm g:1I1sb 
mjuka. gal' det r:ill hra att sofl'a lIncler lI;itterna. Kup('
erna uppvarmas 1';[1. ja, ibland mr InI·cket. 

Sundagen I'ar mulen och dyster. Vi re~tc il fl'er stora 
stitter, till stijrsta delen odlade. H;ir och dill' syntes en 
bondby med sina låga, mycket bristfHlliga kojor. En stor
slagen bro I'ar byggd öfl'er \Volg-a, ett :1fbrott i enformig
heten. I;[irden ijfvcr Cralbergen 1':1r ganska intressant, 
men. som vi passerade en del af dem nattetid, kunde vi 
ej se sfl mycket. Vi niirmacle oss nu Sibirien, Chelia
binsk [il' en gr:insstad till Sibirien, där t ~lget stannade så 
I;ing-e, att vi hunno se oss omkring och rUr:J. pil oss. De 
sibiriska staderna se mycket ansprilkslusa ut. Husen ;im 
af trii, byggda i en våning, och täckta med halm. H;ir 
och dar finnes ett bättre hus, och man ser jbland en 
moskc med sina förgyllda kupoler. 

N u ftngade t:'lget fram öfver de ofantliga sibiriska 
stepperna. 3fl långt ögat nådde, säg man ej ann:J.t iin 
elen öde heden. Då solen försl'ann långt borta vid hori
sonten, hade sceneriet mycken likhet med en solnedgäng 
på hafvet. Här och där I'ar en vaktstuga, någon buske 
eller några små trad. Och miclt i denna ödemark sutto 
vi nu i aa bekvämlighet vid vftrt eftermiddagstc, som vi 
själfva kokat på en spritlampa i vår lilla treniga kupe, 
upplyst af tva elektriska lampor. 

Söndagsmorgonen den 29 nov. anlände vi till Irkutskt. 
Det iir en ganska stor stad, som i likhet med alla öfriga 
städer i närheten af järnvägen blomstrat upp ofantligt den 
sista tiden. En timmes järnvägsresa frän Irkutskt förde 
oss till Baikal-sjön. Här måste vi byta om tåg och g1l. 
öfver sjön med ångfärja. Hela vägen från iVloskva hade 
vi bott ostörda i en och samma kupe, sa vi började nästan 
känna oss hemma där. Det var en I,all och stormig dag. 
Den fallande snön klädde landskapet i Iwitt, p1l.minnande 
om Sveriges härliga vinter. Färden öfver tog om kring 
3 l/2 timme. På andra sidan stod ett tåg färdigt att taga 
emot oss och föra oss hela vägen till Kina. Delta tåg 
var treAigare än det förra, vagnarnes gang mer behaglig, 
och det var ej sft fullt med passagerare. Kupcerna l'Oro 
n,lgot mindre men desto flera, hl'ilket gaf oss ännu biittre 
förmåner, ty vi behöfde I1ll ej vara flere än tv,t i h varje 
kupt';. Scenerierna l'Oro hilr mer omväxlande, landskapet 
bergigt och skogbekläc1t. Hilr var det mycket kallt, om
kring 30' C:. IBr började vi fä se kineser vid stationerna, 
först nagra få, sfl allt flera, allt eftersom I'i närmade oss 
iHandschurict. De arbetade i rysk tjänst med skogshugg
ning o. s. v. I norra i\Iandschurict gick jiirnvägen öfver 
huga berg. Tiiget kröp sä sakta uppfur med ett lokomo
tiv framför och ett efter, som sköt på. Då vi natt höjden, 
hade vi en härlig utsikt. Genom detta berg bygges nu 
en tunnel. Långt nere i dalen sågo vi järnvägslinjen fort
sätta sin väg hän emot kusten. På bergsluttningen var 
linjen lagd i zigzag, oeh det var mycket egendomligt att 
färdas utför dessa vilda berg, sittande i en modiirn boggi
vagn vid middagsbordet. När I·i lämnat dem bakom oss, 
gick färden öfver stora kuperade grässlätter. Här gingo 
stora hjordar af kameler, hästar, nötkreatur och får om
kring för alt söka sig föda. l\[arken I'ar täckt af ett tunt 
snöUicke. Afven här I'ar mycket kallt. Alltmer närmade 
vi oss det odlade l\Iandschuriet, och de två sista dagarna 
af resan foro vi öfl'er bördiga åkerfalt, här och d;lr be
strödda med byar. Pa fälten I'oro man och b'innor i 
arbete, och på I'iigarna färdades stora rader af åkande 

och riclnnclc, Vid stationerna sarnlndc sig alltid titskilliga 
kineser, llnderstundom i stora hopar, fi'ir att beskådJ. tåget. 
Hein jilrnvägslinjen och alln stationerna bel'akades af ryska 
soldater, som alla buro sitt gel'är pfl ax eln och baj0netten 
jlft skrufvad. 

Lördags morgonen kl. 7 den .'i dec. anlände vi till Daln}', 
jiirnviigens slutstation, be};lgen n:ira Port Arthur. Hiir 
hade ryssarne recliiu hunnit bygga en liten stad efter euro
peiskt mönster, sEt det var ej mycket som påminte om 
Kina vid färden igenom gatorna. Dock var det en verk
lighet, att vi voro i Kina. Den känsla, som besjälade 
oss alla, var, att Kina nu kommit oss ofantligt mycket 
narmare ;ln fijrr, På 14 dygn hade vi tillryggalagt den 
langa vagen från Moskva, och ändock gick taget öfver 
hufvud taget ej fort, stundom mycket Ifll1gsamt. Med 
hänsyn till de förbättrillgar, som nu vidtagas, torde tågen 
pfl denna striicka inom kort komma att köras betydligt 
fortare. Vi yoro alla mydet nöjda med vår resa och 
tacksamma mot Gud fUr all hans godhet mot oss. För 
min egen del kände jag mig mer uthvilad, än när jag 
började resan, Men detta hade nog sin grund i mängas 
förbön. 

Onsdctg's efterm. den 9 dec, anlände vi till Shanghai 
och blefvo kärfeksfullt mottagna vid C. r. :'\T:s hem. För 
oss, svenskar, är det siirskildt kilrt att nu komma till 
Shanghai, sedan missionär Rydberg med fru , tiilhörande 
Skandinaviska Alliansmissionen, f~llt sin verksamhet där. 
De göra sig älskade af alla genom sin uppoffrande och 
utgifvande kärlek och gifva oss, som behöfva deras tjänst, 
myckell anledning att tacka Gud för dem. 

Efter några dagar af mycken "iiisignelse i Shanghai 
fortsatte jag hit till Ganking fCir att på C. r. i\[:s språk
skola studera språket någon tid, 

Det ar öfvervaldigande att se dessa skaror af hed
ningar och den nöd, som här råder, en nöd, som ar långt 
större, än vi hemma kunna föresUllla oss. Hjärtat gripes 
af längtan att kunna tala till dem om Kristus, och fylles 
pa samma gång af innerlig tacksamhet för den stora nåden 
att ra gif\'a sitt M för dem, som intet hört. 

?lIed innerlig tacksamhet fi,ir all förbön, 

Eder i Mästarens tjanst lycklige 

.Va/il. HiZfJJla1t. 

Han ·ch'eng elen 10 nOl·. I903. 

1 Herren älskacle missionsv;tnner' 

Nåd och fric! föröke sig hos eder! 

»De pi åstad oclt grJta och bära ut ädel säd /Ilen 
k01J/ma med glädje odt bära silla kärf~·llJ'.:' 

Gnd har gifvit oss elen glädjen dlt iifl'en i flr få in
b:irga nil gra h,:istldirfl'ar. \ rart h,islmission';I11"',tc , Illt~"k s 
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den :' :clra denn es, 0<": 11 lingo vi bland ."l/ ' ~ L) ka re i flir
s3 mlingen llppt3ga ,) män och 3 kvinnor. Till ,ökames 
:111 ta l ringo \.j ock lägg3 I I nya. På cl e r3s lista ha vi 
allts?! nu ~ T namn. Dessa kunna sägas vara i notm, i 
det de med ffl unda ntag ständigt kom ma till vå ra .liuds
tjänster. Vi vilja icke vid uppgifvandet a f detta antal 
sö ka någon egen :ira . Hvad vi mena därmed ;ir att likt 
Petrus, då han pa Jesu befallning med sin not hade om
slutit en stor skara fiskar, vinka till våra stallbröder att 
kOlmila och hj älpa oss draga noten i land. 

K!1re broder eller syster, vill du icke komma oss till 
hjälp ) Vill du icke å tminstone en gång draga ett kraftigt 
tag med oss i biinetågen, att vi mil.tte ffi noten med dess 
innehåll i land? 

Äfven de nydöpta ej äro svaga och behöfva förbön. 
Dock, det kunna vi säga om dem, att likt ynglingen, som 
Elisa uppväckte, hafva de gif\'it lifstecken från sig, ty vi 
ha hört dem alla »nysa> mer än »7 gånger» samt sett dem 
,sia upp ögonen ". 

En annan gHl.djande nyhet ä r, att Gud under som
maren och hösten gifvit oss tillfä lle att hyra tvil. mindre 
och ett större hus pEl syn nerligen lämpliga platser i vår t 
distrikt. Dessa vilja vi göra till evangeli seringscen tra för 
att seclan med större lätthet kunna nå det oss tilldelade 
fältet i dess helhet. 

P5. en af dessa platser ha vi redan öppnat en dag
skola under ledning af vå r gamle bepröfvade evangelist 
Ki (en kinesisk fil. kand. och 5-årig församlingsmedlem). 
Han har ock fått sig ftlagdt att såsom äldste samtidigt 
taga \'ård om våra nydöpta och den ständigt växande 
lilla skaran af intresserade. 

Till de andra platserna ämna vi missionärer växelvis 
resa omkring och stanna längre eller kortare tid. 

D et stora sist hy rda huset ligger i H o-iang-Hsien , 
en grannstacl till Han-ch'eng, belägen 5 sv. mil söder om 
oss. Ho-iang med dithörande landsdistrikt raknade för 
något öfver 30 å r sedan omkr. 7°0,000 invånare. Vie! 
den stora hungersnöden för 25 år sedan och den sista 
för 3 ELI' sedan siiges emellertid betydligt mer iin half\':! 
befolkningen ha utdött eller lItvandrat. Bland denna stora 
kvarlef\'a veta vi blott om 2 här döpta personer, som 
kä nna Herren. och ntlgra få, som börjat söka att Hira 
kanna honom. 

I-lusen i Ho -iang a ro i allm:inhet i jämfö relse med 
Han-ch'engs synnerligen. däliga, men det hus, Herren där 
gifvit oss, säges vara clet basta privata hus i s taden. Det 
har det gynnsammaste läge samt 8 rymLiga rum, hvariblanci 
ett, som iiI' högt och luftigt, kan tjäna som samlingssal. 
O m Aug. Berg kunde afvara ett par systrar, skulle vi 
genast öppna det som station, men därtill säger han nej ! 
»Jag begriper ej, huru jag skall få alla stationernas behof 
af systrar fyllda », sade han till mig på \'art missionsmöte. 
Ja, om jag nu hacle 4 arbetsfijra systrar till , förutom de 
3, som äro stationerade i Han-ch 'eng, skulle jag rakna 
de närmast trängande behofven som fyllda. De skulle 
:tndft alla få gå på banade stigar. 

E vangelister behöfver jag ock flere, en~ir inga bröder 
fran hemlandet komma mig till hjälp. J a, inom mig ropar 
det: »Jag maste ha dem för att utplantera dem pa oh'an 
n ~imnda centra. Fylle! med tacksamhet mot Herren, kan 
jag säga, att vi redan äga Håämnena ». Vi ha i försam
lingen sävallarde som i samhället högt aktade män, som
liga mer mognade :in andra, so m lofva synnerligen godt 

ftir fram tiden. "' jll:lf med le rumarn o har jag a nv~inclt i ii 
att leda sö ndagsgudstjänsterna pä uts ta tionerna . ~ågra 

af dem predika - åtminstone för en viss publik - - bät tre 
än jag. :\Ien efter den nyss örverståndna hungersnöclen 
äro deras ekonomiska fi;rhåll;llldell sådana , ;Ilt dc ej kunna 
tjll na oss Wr besUlndigt utan underhåll. 

F ö rlåt, a tt jag fråga r - jag tror Herren ger mig rä ll 
cliirtill - om ingen af mina lasare skull e känna sig mnn:lcl 
att personligen underhålla en evangeli;; t fUr detta elistrikt, 
eller, om förmflga därtill saknas, a tt intressera a ndra i 
detta syfte. En evangelist~ underhå ll belöper sig till in
emot 150 kr. om å ret. 

Byskolor (dagskolor) åstundar jag ock högeligen att 
fä öppna rundt omkring i distriktet i den mån, som Herren 
fö rser med Illrarekra fter och medel. F lere lämpliga krafter 
finnas redan, men af brist på medel har jag hittills ej 
kunnat öppna mer än en skola. Sådana skolor behöfd e 
ej kos ta oss mer i ett för allt ä n I 40- 180 kr. per å r. 
Att Herren skall förse med medel, är jag viss om, ilfven 
om han ännu en tid vill pröfva viir tro. 

Så behöfde jag för distriktet en manlig medhjälpare, 
som kunde åtaga sig öfverinseende t öfver dessa skolor 
jämte det, att han på distriktsstationen förestode en fort
sättningssko la, hvarifrån vi finge uttaga våra evangelist
och bibelkvinnoämnen fUr att sända dem till den upp
fostringsanstalt för utbildning a f infödda medhjälpare, som 
jag hoppas Gud snart, ja, mycket snart, skall sätta oss i 
stfmd att uppratta för fa ltet i dess helhet. Om en sil.dan. 
kamrat har jag bed t och beder, och vill fag bedja, till 
dess Herren sänder honom. 

Gifve Gud, att dessa under bön nedskrifna rade r 
må glädja eder, som stån vid trossen, samt biira frukt [(il' 
Han-ch'engs missionsdistrikt. 

I Kristi kärlek, eder förblIndn e 

Robert B er/iii,,/:,. 

Puchowfu den I ~ de,. Tqo3. 

Kära missinns\'ä nner I 

Det sista af Vflra. höstmissionsmöten gick af stapeln 
de n 8 nov. Det första hölls i Haieho'w, det a11dra i 
PuchO'Z(I och det tredje i Ruiclz'mg å p~ hvarandra fLiljan dc 
söndagar. Stora skaror kommo till sammans och I2 per
SO?ler döptes -- de fl esta efter att ha st1'ttt på prof sedan 
före den s tora förföljelsen [ 9öo. Låt mig nu berätta 

något om de nydöpta. 

Bland dessa marka vi i Haicho\\' trHdgftrdsmastaren 
Chang och ha ns unga lmstm (som årligen förse \·§.rt hus
håll med svenska trädgårdsväxter, tomater O. S. v. ). De 
visade stor ståndaktighet linder förföljelsen och återlälll
?lade I I fäl nödhjälpsmedel, emedan dc kände sig ej kunna 
mottaga Herrens penningar, under det dc bebodde hllS, 
tillh örigt ett afgudatempel. Vidare gamla kära fru Im, 
tillhörande en vttlbärgad landtbrukarefamilj i staden. HOIl 
ar sft god t som ensam troende i hemmet bland tvänne 
söner och sonhustrur och har det r~itt trångt. 

I Puchow (n umera poststa tion, belägen i provinsen~ 
sydVästra hörn) döptes den första kvinnan jämte tre män. 
Broder Li blef nästan lam i benen, kort efter sedan han 
nek intresse i evangelium, hvarför han fick uppbä ra myck en 
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fi',rsm llc!t> lsc a f sina hed nisk:! anCi,il"':l n lt'l'. TIan ;ir ll\1 :l1 
Herren n :is tan helad . 

Verksamheten iMei-ti 

, kaliilyttas till Ruich'eng 12 1i kil o me te r d ~i rirr{l11 ), lll'il ke ll 
s tad till s vicbre b li r ntstation, d . v. s . ulan rc,' idera nd ' 
utl iindsk rnissi(l!l;Lr. D e lta distr ikl ko mmer att b esiibs 
ll\'arjc m?tn::td från Haic.ho\\', l-bi' (Wptcs :: p erso ner 
!\'fl k\'innor och ,) m ii n - bla nd l1\'ilka sU rskild t miirbs 
r. (l. llppbörds kolllmiss::trie n i rfldh uset, Lill , och r. d, 
tro llkvinnan, madam t/ elt. J d en flirrcs fö rm ögna h em 
höll , missi unsm ö te t, Sedan fle ra Jr intresserad i eva!lgc
liulll, har han till fij ljd af sa m\'ctsbeta nkligheter I:lnllla t 
si n inkomstbringande post i råd huset. Ryktet, o m alt 
han blifvit en kristen, Hr vida k~indt. I-Ian ar en sti lla 
och ödmj uk Herrens lä rjunge, so m använder mycken tid 
till bön och be trakte lse, H<1n kom till tro n - genom ::ttt 

se Guds omskapande makt 

hos en kris ten släkting, 
V~,r syster t/en har i hemm et fätt lida mycket (bad e 

hugg och slag) af sin o trogn e m::tn, Denne, som sta r i 
o loflig förbindel se med en änka, ha r ~lf'.'en gjort försök 
a tt m ö rda sin hustru, Vi funn o oss föranl å tna a tt ö fver
Wmna h onom i ril ttvisans händer, pil. det de måt te bli 
lagligt skilda , M andarinen har sedan dess gi fvit honom 
en skarp varning och befallt ho nom andra ~itt uppförande 
gen t emot hustrun. 

F, n, pågår h ä r i PUcllO\\ re paration o('h 

tillbyggnad af flickskolans hus , 

hvilket inköp tes för miss io nen fö r det billiga priset af 
700 kro nor, och hvari skall inry mm as fiireningen Dag
gry ningens skola, Huset blir i sitt nya skic1, mycke t 
l:impligt till skola med ry mlig ö fre v§. ning b'ld e fö r /a ra
rinnor o ch e lever, lasrum o. s, v, jam te lekplan för barnen . 
Afven fi nn e::; e n stor tom gård, som kan bebyggas, blo tt 
medel fi nnas, Reparatio nen har blifvi t betydligt d yrare, 
:in Iwad man först antog, emedan fltsldl ligt virke befanns 
vara murke t och måste ersLi ttas men nyt t -- d en gaj' 
j;im te nödiga tillbyggnader till n ii ra [,000 kr. U ncl er e tt 
halft flr;; tid ha vi under bön si,ikt e fter lämpl igt hw: fi'l[' 
Iliekskolan, och d etta ilr resulta tet, 

T dis triktet t rsia1/.g ha r en ma n vid namn ij Il\'ligen 
biirjat tjäna elen sa nn e G uden, Hans hust ru har !:inge var il 

besatt af en ond ande, 

mot hvilken hennes man förg:ifves Slikt hjäl p hos :tlla 
trakte ns gudar. Senast offrade han le f\' ancle och stekta 
h ö ns till Räfanclen, e n i Kina m ycket popul:ir gudomlighet. 
S lutligen hörde han , att nago n i samma by tillbad ~guden 
Jesus », Här blef han tagen om hai1d af e n troende man, 
fic k b o hos d e nn e och blef unclervisad. om bönen, Den 
;;juka hustrun lterfi ck st ra x si na s inn e ns bruk m en kund e 
först ej återvUnda till sitt h em, utan att sjukdomen pa 
nyt t bröt ut. j'l'~/I bo de i frid i eget hem gen o m h a ll ;; 
makt, som sade: »1 mitt Ilam1l skola de 

utdrifva onda andap. i\Iark, 16 : 17. 

Hnsrepmationen nä rmar sig nu sitl slu t o ch ko mm er. 
vill G ud, fröken F, Prytz att öppna fl ickskola n nastko m
mand e feb ruari (motsvarande kinesernas januari) , unde r 
det friik en .\. Forssberg fiires tä r arbe tet bland b'innn rna, 

T \':11'1 fi ',rlt)Tda hu~ i Plwhow, eliir j:1g nu skrif\'er. pftgfll 
(ijrs:!!n Iing-en,., g(J~s1-:0 1:1, ,() 111 ; ; r jltllstiim;':!,;l Sjä/(lIlIdo lll'il
la?Irlc , Hoppa-; n iistknlU m::tnc] e ll1ar~ r:,. h !llla en m~, n ad., 

hibelkur, fii r d lroende i bergstr~lklen, N ll f::trv;iI. !\lin 
i1tblru o ch Ii le K a rl ;iro krya och halsa hprtligl. RiireJl 
oss jortfanmr1r pa /J(i1lCJ/S arlllar, Jeder i e va ng'elii tj ~' i n sl 

flirh nndnc C. Henrik Tjdder. 

y uinche ng d, ~ i) d ec, [ qn::;, 

l\:.;ira missio nsvann e l'I 

"Jifi7la dgoli ltaj1Ja sett din jrälsniug, !tvi/km du l/{fr 
bered! in/ör alla joll.:, etf ljus till Izedlli7~!(ar7taS upplysning!:, 
Luk.: 2 : ::;0- 32 , 

,\ter ha vi firat den l;~ira julen , Ater h a VI P:I et t 
särskild t , a tl b lifvit pa minta om Guds outgrundliga bir
lek, ,om en gäng tog s ig uttryck i sandandet af h a ns 
Son i v:irlden för a tt frälsa det, som var förtappadt; a te r 
ha vi, h::t ft särsl, ild anledning att med den gam le rä t t
fiirclige och fromm e S im eon, som viintade efte r Israels 
trös t, m ed fröjd in sUi mma i ofvanstaende ord, H vi lken 
ska tt att med egn3 ögon haf\'a sett G uds frä lsning, be
redd fö r alla fo lk, ja, a n mer, a tt ha fva blifvit delaktig
gjord cl äraf ' 

För min del ;ir jag tacksam m ot G ud at t älven 
hafva fåt t ;:; , denna frälsning , <Isom "ett ljus till !ted
lIingarnas upplysning» . H vilken skön syn var det icke 
at t på juldagen se e n s to r skara kine;;er, samlad e i vart 
rikt upplysta kape ll till ju lo tta kl. 1/2 7! ~ågra langväga 
ifrån ko mmo redan dagen föru t ; d c ö friga börj ade kom
111,1 tid igt på m o rgon e n, \',ix l;irare redan kl. .) I 

ra kv: illen inbjödos skollxlrnen j :L m te tjänarna och 
nagra gHs tc r, som skull e st a llua lill fli ljand e dag, till e t t 
litet samkväm , Efter sä ng och bön fö rsElgs en Iwar m ed 
te och bröd, frukt och n ö tte r, hvilket intogs uncler fri l t 
~amsprf!k, Efter n agra så nger (lJ l. a . sjiin go vi en svensk 
julsfm g), las te br. Sandberg en j ul tex t nch t::tbde nfigot, 
hvard tc r evangelisten slutade med ]:;(in, Inalles \'0 1'0 2t> 

personer samlade ; a ll :! Sl'n tes nöjda och g lada med aftonen. 
Vår ö nskan och bön ~ir, a tt nagon af de många, som \'i 
denna julhelg \'ari t i berö ring med, mfltte ha fEt tt Nt 
evighetsi ntry ck. som, om !l1,:ij ligt, leder till in sikt om det 
tomma och v ~lrd e iösa i ett lif utan G ud, ="Hs tan alla 
\'oro sådana, so m l:ingre ellcr ko rtare tid h ö rt e \'angelium , 
Bland dessa va r Ml'cn \'~I r lär3re, en ga mmal fin och 
bildad herre, ,om förr ej velat ha något a t t s kaffa m ed 
» utWnclingarna " , men genom si n svärmoders i Gud trium
fera nd e död fUr någo t ar seclan synes ha fva ko mmit pfl 
a nd ra ta nkar. Då jag kom hit i hös tas och skulle ha 
en lärare, \'ar han så lunda genast \'illig att åtaga sig 
mig och har arven en ti d unden'isat i skola n. Han bor 
ll1ed sin f~lmilj här i "taden oeh kommer IW:1rje söndag; 
till guc!;;tjä nsterna, om af p liktbnsl a dä rfijr, a l t han h a r 
:1nstalln ing hos oss, e ller a f ve rklig t bega r efter san ningen , 
;[1' ä nnu f':'ir lidigt att bedöm a , Böcker, so m h a n tat t oc h 
lan::tt, S'lSOIl1 I\ya T e;;tam ente t, Kristens resa och Gamla 
T estamentets b ibl iska histor ia , läser ha n flitigt och \'ill 
gärna, cHi han kommer hit, samtala o m innehå llet. Kanske 
någon af de kara , so m läsa cldta, vi ll förena s ig med 
oss i innerlig bö n till G ud för denne m a n , a tt han uncler 
sin vistelse hiLl' m EI bli villig att emottaga elen FrHlsare, 
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som knll1mil v:irldclI ri'", h"n nll1 s ~h:il sn m fi ir ll\':n or h 
CII af " ss ) 

Ang5cnrl e " SS, nlWnrlillgar. l, ,rr1<: d e l illtri';s,t' ra n;tgon 
all 11,",ril, att \'i. sysknnen Sandbcrgs, fr. TIailin ,)Ch jag. 
klc!c cn ~tnnd f1"1' (lSS sj;i1fv,t rEt julafto nen. d5. \'i b l. ; 1. 

L[qe jlllbcr~ttelser I)ch sjiing(; jlllsfl nger, af h\'illw dcn 
sh',na ,. F-lcll dig, julaf'tnn, h;.irliga. kbra ", fr3mkilllad e 
m:"lnga d\Tb:tra minnen fr:'t11 S\'llnll:L jula ftn :-lr i kretsen 
;If de klira diirhemllla, Ej hrller lIteblef\'O julklappar. 
Del s hade \'i litet att gifva Il\'arandra, clels erhi\lln vi de 
gi'tfvnr, s,'lm sa rikligt ski cbts af k:ira vinner i hem
lande t, ('J ch fell' h\'ilb \'i h;irmed pft clct allra hj;irtligast c 
1.:lc}.:a. 

Sy. ko ncn h;ir f','irena sig mcd mig i de v;lrll1i1sle 
h;\lsninga r. 

En rillg;l medarbetare, 
ff'crller Tf/t sttl', 

Sinan Hsien den 5 d ecember 190,). 

-- -, - - Frfm \'å r utstation i Nien-ch'i har jag 
ett lite t framsteg att fiirtälja, Jag har hyrt e tt hus diir 
att anvandas till gatukapell samt såsom en litcn utgångs
punkt för fortsatt arbete. 

Afven beträffande dem af våra kinesiska bröder, som 
t8ga de l i arbetet, har jag många gftnger haft anledning 
a tt tacka Herren. Det är nu 5 il 6 bruder, som äro med 
i arbetet fUr evangelium i Honanfu-, Sinan- och Nieu-ch'i
distriktet. Fyra af dessa hafva lön, de andra hjHlpa till 
\'id behor. 

I'i skrifva ofta om de stora behofven här ute på 
hednafiilten, Vi aro själfva medvetna om själarnas nöd 
omkring os~, och vi ropa till Gud att så kunna ordna 
vfU' tid och vart arbete, att ,de försummade tillfällenas » 
antal ej må växa utan aftaga i fortSättningen, Vi förlita 
oss pft Herrens Ande, som kan gifva oss, In'ad vi ej iiga, 
och som verkar i själarna omkring oss, Och vi \'ilja 
diirfUr öf':a tro och gWdje i fortsiHtningen. 

Vår utstation Nien-ch'i iiI' stUrre än Sinan, I norr, 
~uder, iister och vUster utbrcda sig tamIigen folkrika byg
der, d;ir jag hingtar, att en regelbunden preclikoverksamhet 
småningom skall börja. 

Nien-ch'i ligger H svenska mil vHster o m Honanftl. 
Huru ser det nt pil andra sidan Nien-ch'i ) lo, elar aro 
väldiga områden, cHir ej ett fotsteg trampas ar'någon, som 
bHr friclensljufliga budskap, ingcn ljusstråle sträfvar att 
skingra hedendomens mörker, och ingen suker att vinna 
dyrkupta människosjalar lit Gud, Sju s\'enska mil från 
~ien-ch ' i västerut ligger en stad, som heter Shan-cheo, 
och den är regeringssiite för ett nytt »Inu », om jag så 
får uttrycka mig, i vår provins Honan, I tron fil vi se 
framåt till den dag, då en ljuset, tiel skall inbryta öfver 
dessa bygder. Vi fil tro och bcdja samt \'anta på alt 
Herren skall i.ippna diirren, » 

G, A, St&lltaJlllllar, 

* ,;: ~: 

Honan Fu el. 23 nov, 19°3, 

, " Evangelium har redan varit förkunnadt har n;lgra 
månader, i det Kong-hsien-seng dagligen predikat inför 
stora skaror. Det är af stort intresse att se dem, d~ir 

d e h'ssna till c\'ang-elium i~alnk:i]lcll c l. D e l SYIlCS, so m 
o m e\';Jngl' liut11 relbll i llI :tngas hj;irtall \'llJlnit segcr i"[\'cr 
okunnighe t, hiignlOd nr h m(',!'kcr, f)cnn? stad, ;;Clm i 
forna d ~ ' ga r \'ar hn l\ 'wbtarl, har bl:hiillit sill namn o('h 
r\'l;te intill nu n('h skrdc: r ;Ir sin e lla stft 'cJlde stiillning <1
som en ri'lrn ~ill1 hanrlek;tad llrh ~ ~bom elen plats. 11\'al'
ifrflll rnftnga af Kinas mest fr:lmst f'tl,ndt:.;iiner hafva tll

c;fttt. V;irlclslighct, rl:ird (lt'il s!flt hiirsb hii;', meda n s\'nd 
och last hftlla t'olk ct bllndet i hedendomens rniirkcr. Vi 
f:'t ll og be\'ittn:t e n h:iftig s trid med ondskan~ alidem a k
ter - en strid mellan sanning'ens evangelium och heden
domens miil'kt:r, :\l il nn e c\'angclillm skall vinn;1 seger ~ 

net iir godt alt \'(:ta, a lt segern e j Lcrnr pft m~inskl i g 

kraft och visdom, 
Vi ha f. n, hill' l\';innc gamla Wr:tl'e, snrn vi hoppas 

;[1'0 vunna fi)r Herren, Defl elle fUrcfaller så uppriktig 
o(:h Sil sann i sitt sDkande efter sanningen, :llt ens hj;irta 
gJ;Ldes dfir~tt. !'I'langen llndl'a r, o m en man sådan som 
han verkligen kan följa H crren Je;;us, Men iLr verket 
Herrens, ,kall det evigt besta, Han har sjiilf berfittat 
följancle historia för mig: :Jag kom i beruring med en 
m;(n från Nien-ch'i hsien (en lite:! stad v;ister om Sinan), 
som liLrt binna Jcsu lara i Yuincheng, Han hade uam
ligen brutit sin ena arm, och dfr han hurde, att han i 
Yuincheng kunde bli botad, gick han dit. Ich nog med 
att han blef botad, han återvände hem i tron på Jesus 
Kristus och föresatte sig att pft allt sätt suka utbrec18 
den goda läran om honom. Denne man gj orde sedan 
en resa till min hembygd, hvarvid jag köpte några bucker 
af honom, :\Ien vid första påseendet kunde jag ej finna 
n§.got godt i den nya !aran. Jag kastade undan böckerna 
och tänkte: 'det dill' är endast falskhet och bedrägeri, ' 
En tid efte råt började jag dock Uinka på, huruvida det 
är mujligt fUr dessa utifindingar att blott för e n smäsak, 
fi)r falskhet och bedrägeri, fardas tusentals mil ,. Wmna 
fader och moder, hem och v;[nner och sedan 'här i \'årt 
land lida förföljelse. ' '\r det mujligt', Wnkte jag, 'att fUr 
spridandet af en Wra, som blott innehfdler falskhet, kunna 
ulst ft allt detta~' Jag tog ftter fram de ki.ipta bi.ickerna 
och h:lde ej Hist Iiinge, fUrriin jag fann, att liiran verk
ligen val' god, Sec!8n liingtade jag att komma i beröring 
med någon lltliinding eller någon annan, som kunde under
visa mig mer om den nya viig, pn hvilken jag unskaele 
vandra, men som jag bncle s,1 litet till. Jag fick höra, 
att sil\'iil i Sinan Hsien som i \'ongning fllnnos Ilt
länc1ingar, men till följd af mycket arbete, siirskilclt med 
riittssakcr, blef jag ständigt förhindrad att besöka någon 
af dessa platser. Fur några milnader seda n fick jag iirende 
till Honan Fn och reste in hit. En d ag, dil jag satt 
och rakade mig, sade barberaren: 'Se där gill' lararen i 
Jesuskapellet.' Jag frågade, om han visste, llVar kapellet 
lag, och blef sft underrättad diirom, Här träffade jag 
elen man, som barberaren visat mig, namligen Kong
hsien-seng, » 

Detta iiI' i korta drag beriittelsen om huru denne 
man kom till binnedom om lifvets väg, När en okänd 
sukare anmäler sig, faller det sig sft naturligt, att man 
frågar efter hans motiv. ty i många fall iiro de allt annat 
;in iirliga, H vad denne man beträffar, iir det \'iss t och 
silkert , att han icke sluter sig till nss fur att vinna några 
materiella fördelar. Världens iira och rikedom besit:er 
han redan förut. Denne man har, efter hvac1 vi först?!, 
funnit h immelrikets kl enod, Hiirnm siiger han sj~ilf: ,Jag 
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vill ej mis ta den. jJven o m de skulle vilj a taga ifrän 
mig min Iararegrac!. frukt a r jag ingen. » H an hjä lper 
Ko ng n1\stan hvarje dag a tt predika och vittnar med fri
modighet Olll den \'ag, h,lll sil. nyligen börjat vandra. Vi 
mas te hafva mycken tro för denne man och bedja mycket 
för honom, emeda n han ~ir sil a nlitad af andra, särskildt 
i rattssakel', Han är o vanligt begfi f\'ad, af naturen god 
och därför o mtyckt. 

Så har Herren redan vid värt fOrsta inträde i ar
be te t har gifvit oss anl edning til! tack och lof och gladt 
vära hjartan. Denna d ir glädje vilja \'i ocksa meddela 
eder därhemma, att vi tillsammans må glädjas öfver hva r 
IJch en, som ryckes ur hedendomens mörker I)ch infö r
sättes i H errens underbara ljus . 

.\Iltså, latom oss becija H erre n för dell nu omtal ade 
gamle läraren I 

Hjärtliga halsninga r! 
I Herren tillgifnc 

E . Ossiall Beillllo(/. 

:;: 

Y uincheng d. 2 jan. HJO;] . 

. \. b kade missionsvänner I 

F ö r den glädj e, so m sa m5. nga a [ eder a ter bered t 
uss alla ge nom att arven de nna jul ihågkomma oss med 
julgåfvur, beder jag att iI allas vUg nar få framföra et t 
inn erligt tack . Säkerligen ha He ra bland oss blifvit ri k
liga re ihäg koIllna, än fallet hade varit , om vi varit hemma. 
Från H erren ar det ! Därigenom att jul!äd orna i a r kom
mo i S~l lagom tid och deras inneh;'lll hann fra m till alla 
statione rna, blef gladjen sa my cket större. 

Bre[ till eder llVar aLl l e n perso nligen, Sfl fur t tiden 
lll edgifver oss de t ! 

Illlmanu I I d. a, Gud med oss ! 
I H erren fUrenade 

August B erg . 

Axplock från fältet. 

Sina!1 Iisim hafv<l fru Stålllllllll/lar uch e ll nu rsk 
~Yb ter, fröken Raglllultl Hattroli, haft någ ra \' ccko r~ bi bel
kurs med truende kvinnor och där vid genomgå tt det 
hufvud sakliga af Jesu lif. 

F ruken Haltre ll.l berättar i 	 e tt e llski ldt lncf fö lj anue 
fr~lIl \'erksamhcten p[i platsen, sum ju ar i hög grad upp
muntra nde: 

En ga mmal kvinn a, ö fver 70 ar gammal, vid namn 
H u, gEl r ll\'arj e sönJ ag 2 -1 Ii för att fii. vara med om 
mötena har, 1 2 Ii hit och 12 Ii hem. D et ar kärt att 
se henne, uppmärk:;amhet, nar de t tala~, h enn e~ i[\'er att 
l~i r ~l sig så nger och att hu ra henn es \'it tnesbij rd om C;uds 
nåd. [ lif\'e r .w ~l r hude he nne:; ögo n vari t sil d i'diga, 
a tt hOIl icke kunnat Se a ll trada på en Ila!. :'Ilen sft Wrd c 
hon L inna J,,:,us "dl bad hOllom stärka !rennes ögon, 
Uc h nu kan hun se att sy si lla kladcr och laser l!cks:l 
\lUlIl glasligu ll . »[lenens lI iul har v~lrit slur lIw t Ill ig . , 
säger hUll. H U ll ;ir för öfrigl s~i renl ig, fill ueh u'enig. 

I elen by, där hon bor, kallas hon för »utländinga rn es 
hund .) m. m., men det bry r hon sig icke om. 

F örra söndagen kom en ny kvinna hit, som de tro 
ende voro mycket ifriga att fa med sig till Herre n. De t 
va r dyrbart att hö ra dem förmana henne att icke frukta 
för andras hån. V~r förut omtalade gamla gumma upp
manade henne sä rskildt att bedja om morgnarna, innan 
ho n gjorde något annat, ty annars kunde hon glömma det. 

:-:: 

Vå r sys ter Fredrika Hallin , som den 15 december 
fy Llde 60 år, ar, Herren till pris, kry och duktig. Brod er 
Sandberg skrifver från Yuincheng, att ho n med lif och 
lust arbe tar i sin skola. 

* 

I l-sid pågå bibelkurs med lIliin, gosskola Samt 
upicasylverksamhet. 

I3chofvet af flera kliinl/liga arbetare dctla di slri kt 
gör sig alltfort gällande . 

. .
För S. M. K:s 	mlSSlons- '-~ 

och bönekretsar 
Tacksägebe- och bÖlleämnen vid S . .M. K:s 

årliga bönedag den 14 mars lH04. 

Tacksägelse: 

a) För hemlandet : 
l<ö r de gamla \'Unncrnas ulhallighe t ; fU r nya arbe tare 

uch nya vänner ; fUr de nybildade bönekretsarna ; [(jr de 
medel, Herren gif vit till arbete ts und erhåll. 

b) Fii r missionsfältet (hemsanda fran missionäre rna ): 
.Fur unde r flre t åtnjuten yttre frid uch beskydd ; fö r 

de må nga dörrar, som öppnats för oss i vart ar bete; flir 
frukt i arbetet, den största synliga under någo t fi.iregfLe nd e 
ttr ; lö r nya meda rbetare i e vangelium ; för behof vens fyl
lande; för flere a nsa tse r till sjUIfunderha llande a rbe te hos 
vflra kristn a, 

Bön: 

iI.1 l' ö r hemlandet: 
Om rik väls ignelse öfver koullnitteens, dalllk onll nit 

t ~'en s , ombudens och bönckre tsarnas verksamhet: om mer 
intresse bland Guds lolk för missionen uch sarsldldt om 
ett va rmare l)cJnelif; 01) 1 nya medarbeta re uch om de 
belrö fiiga medlen fö r arbe tets beclrifvande ; för mi!;sion~ir 

E . Fo lke, att han matte fttcn'inna s in halsa: fö r missiu 
niirern as ba rn . 

b) För fä lte t (hemSända frå n m issionarerna) : 
Om a ndlig kraft för oss sj ~i1fva och \,{lra rnedhjiilpare; 

um själars fr:i1sning och d e truencles bevarand e i sa nn ingen 
och fu rtgående i helgelse; o m uppvacka ndc ho~ de tm c:ndc 
af en llledansvarig-lretskänsla för arbe tet ; lIlll vHlsignelsc 
ii!ve r dc true ndes [Jam, sarskildt (le, SO m ;;tå under \' ilr 
uppfostran ; Olll \'~ll ~ ig nclsc uh'er d e olika g re narn~L ;!l' 

arbete S,LSO lll llJlieasylvcrbamhe t, evangelis t.- ()ch sku l
\'erk." L1Jlh et, ijfver sjukvarden , ~i fv e r u Jl entliga Ucl l en~kil d<L 

Wredl'ag nI. m,; um medel att kUllna tills udu:; t de stä ndig t 
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