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• 


Ur rina Inlandmissionens 
årsberättelse. 

Då vi kasta en blick tillbaka på det förlidna 
året, har ju, hvad som tilldragit sig största upp
märksamheten i den fjärran östern, varit det fruk
tansvärda kr'lget mellan Ryssland och Japan, ett 
krig, som har gjort klart för hela världen, att i 
Östasien finnas krafter, som icke kunna böjas för 
västerns svärd. De kunna öfvervinnas blott genom 
vapen, som äro andliga, icke köttsliga. 

Ehuru detta krig förts i ett land, som ligger 
alldeles vid Kinas g räns, och som utgör vaggan för 
den nu regerande dynastien, har Guds verk i Kina 
icke på något sätt däraf blifvit hindradt. 

Omedelbart efter fientligheternas utbrott ut
färdade kinesiska regeringen en proklamation, hvari 
den förklarade sin neutralitet och ålade alla kej
sarrikets invånare att på det noggrannaste iakttaga 
denna. Därjämte ålade den sina ämbetsmän öfver 
hela riket att på det omsorgsfullaste skydda alla 
utländingar och all utländsk egendom -- order, som 
noggrant hafva åtlydts. 

Ställn/nge1l z'17om det rg cnthga R:t'lla har under 
året på det hela varit lugn, trots det att lokala och 
tillfälliga resningar ägt rum inom flera distrikt. 

I ett så vidsträckt land som Kina är det ju 
knappt att vänta, att icke olyckor här och där skola 
inträffa, Sålunda har i västra och nordvästra Kina 
till följd af en långvarig torka skörden tagit stor 
skada, medan i sydöstra Kina i provinserna Kiang-si 
och Cbe-kiang häitiga regnbyar vållat stora för
luster af människolif och ägendom, samt i provin
sen Chili en förlängd regnperiod ledt till, att hundra
tals hem förstörts, 

Västaländsk bildning blir allt mer begärlig, 
Högre skolor efter västerländskt mönster hafva 
öppnats i 15 af provinshufvudstäderna, medan efter
frågan på utländsk litteratur tilltager på ett för
vånande sätt. Icke nog med att det nu finnes 150 
daglig'a vecko- och månadstidningar, som afhandla 
frågor af allmänt och politiskt intresse, smaken för 
:lessa tidningar har blifvit så utbredd, att dagliga 
tidningar börjat utgifvas äfven i flera af de större 
städerna i landets inre. 

Bland det mer utmärkande för Kina i våra 
dagar må nämnas utbredningen af järnvägsnätet, 
utvecklingen i grufdriften, den snabba förbättringen 
af det kejserliga postbefordringssystemet, anläggan
det af öfver tjugu militärakademier, i hvilka under
visas öfver 4,000 kadetter, det allmänna korståget 
mot fotbindningen och särskildt det allt märkbarare 
väl ledda japanska inflytandet. H v-arthelst man 
ser, är det tydligt, att nya krafter arbeta i det 
gamla Kina. 

Huru mycket man än må glädjas åt reformer, 
äro dock reformer, där icke folkets slimc reformeras, 
af mycket tvifvelaktigt värde, Det är därför en källa 
till stor tacksamhet, att under denna framåtgåendets 
tid misszoncu blifvit så rikt välsignad af Gud. 

Det kan med säkerhet beräknas, att antalet 
troende i Kina ökats med omkring 50,000 själar 
sedan den fruktansvärda förföljelsen år 1900. De 
lif, som då offrades, ha burit icke ringa frukt, och 
det, som då syntes sasom en förlust för Guds för
samling, har af honom blifvit vändt i en evig 
vinst. 

D en krzstliga hUera/uren har äfven under för
lidet år erhållit större spridning än någonsin. Så
lunda hafva af Brittiska och Utländska bibelsäll
skapet, Skotska och Amerikanska bibelsällskapen 
tillsammans sålts 2,3060446 biblar eller bibeldelar. 
Annu större betydelse få dessa siffror, om man 
kommer ihåg, att dessa skriftdelar icke blifvit bort
gifna utan sålda. Härtill kommer, att genom Central
Kinas traktat'iällskap spridts 2,539,180 kristliga 
skrifter. 

Gmom döden har C. 1. M. under år 1904 för
lorat 13 medarbetare. 

1\lya arbetare hafva anländt till Kina till ett 
antal af 63, hvarjämte 3 nya antagits ute på fältet, 
hvilket gör, att samtliga arbetare inom C. I. M. 
f. n. uppgår till 828. Detta är den högsta siffra, 
som hittills uppnåtts, eller .5 flere, än som arbetade 
i samband med missionen strax före massakrerna 
år 1900. Af dessa 828 arbetare tillhöra 150 associ
erade missionssällskap. 33 I äro män, 272 ogifta 
kvinnor, 206 hustur och 19 änkor. 

A lt1ald dop var under år 1904 2,387 emot 
1,728 under 190,) . Stationerna äro 200, hvartill 
komma öfver 450 utstationer. 

I g aJz'omedel erhöll C. 1. M. sistlidet år om
kring 756,000 kr. De direkta behofven på fältet hafva 
fyllts, trots det att lefnadsomkostnaderna på grund af 
den västerländska civilisationens utbredning betydligt 
höjts. Men den strängaste ekonomi har måst iakt
tagas, och mången önskvärd utvidgning af arbetet 
har måst uppskjutas. 

En glädjande o.!fervtlligltet bland de I,tneszska 
kristna har ådagalagts särskildt såsom ett svar på 
Brittiska och Utländska Bibelsällskapets upprop 
vid dess hundraårsjubileum. På den s. k. bibel
söndagen insamlades 8,460 kr., en för kinesiska 
kristna i sanning , icke liten summa. En allvarlig 
önskan visar sig äfven mångenstädes bland de in
födda troende att hjälpa till med den finansiella 
bördan inom de församlingar, de tillhöra. 

Förstöra n det af afgudar blir allt mer vanligt 
och är i regel en frukt af evangelii framträngande. 
I en by i Shansi förstörde tjugu familjer sina af
gudar. I en annan by voro alla medlemmarne 
ense om att rifva två tempel och använda materi
alet till uppförande af ett litet kapell. I en tredje 
by på tjugu hushåll var det sexton familjer, som 
skilde sig från sina afgudar. Inom somliga af 
de andra provinserna lär det knappt gå en vecka, 
utan att någon kines infinner sig hos missionärerna 
med sina afg'udar, hvilka han bränner och därmed 
bekänner sin tro på Kristus. 

Arbetet bland l:v/nnor intager ett framstående 
rum i årsredogörelsen. Sålunda berättas från pro
vinsen Si-chuen, att en kvinnlig missionär på statio
nen Fu-shuen under 30 dagar mottog öfver 3,000 
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kvinnliga besökare. I Nang-pu i samma provins be
söktes de kvinnliga arbetarne under det kinesiska 
nyårets första tre veckor af 2,000 kinesiska kvin
nor. Ehuru de först kommo blott för att »se sig 
om», kommo de sedan igen för att »höra ur boken ». 
T en stad i Shensi fingo under en kortare tid öfver 
två tusen kvinnor lyssna till berättelsen om Kristi 
död. I en bibelskola för kvinnor i provinsen Che
kiang, besökt af 54 kvinnor, bekände 17 sin tro på 
Kristus. I många städer hafva dessutom de kvin
liga missionärerna erhållit inträde i en mängd rika 
och bildade kinesiska hem. 

Besök l' Kina hafva förlidet år gjorts af Mr. 
T/V. B. SIDan, pastor J. Stuart Holden och evan

gelisten F. Franson. Jämte det att en mängd sta
tioner besöktes och flera konferenser bevistades, 
höllo de två förstnämnda åtsblliga möten vid olika 
sanatorier, där stora skaror af missionärer under 
den heta tiden voro samlade. 

Årsberättelsen slutar med följande ord: Pröf
ningar och svårigheter har det varit och det icke 
fa, men Guds nåd har öfverflödat, arbetet har väl- · 
signats och kunnat fortgå, själar hafva frälsats, be
hof hafva fyllts, frid har bevarats, och utsikter före
finnas för en ännu större och rikare välsignelse. 
Det ena med det andra kallar oss till ett allt ful
lare uppgifvande af ande, kropp och själ för 
att kungöra Kristi outgrundliga rikedomar för dem, 
som i andlig måtto intet hafva. Må vi med detta 
mål för ögonen ånyo i ödmjukhet öfverlämna oss 
själfva åt Gud samt äfven söka allas deras bistånd 
i bön och kärlek, som önska att påskynda vår Herres 
och Frälsares, Jesu Kristi, tillkommelse. 

t 

J. Hudson Ta~lor. 

Kina Inl andmissionens grundläggare och under mer an 
4 o ar dess nitiske ledare fi ck den 3 juni nedlägga pil
grimsstafven och inga i den eviga hvilan. 

Som vi hoppas i julkalendern, » Hans stjärna i 
Östern» l ' fä införa en biografi öfver denne märklige man, 
lämna vi hllr endast ett kort meddelande om hans lif. 
Han var i Herrens hand ett stort och välsignad t red
skap till evangeiii utbredande i Kinas inre provinser och 
utöfvade genom sitt ödmjuka sinne, sitt "arma trosl if och böne
lif ett djupt inflytande öfver otaliga troende. Den vördnads
varde gamle fick en af sina käraste önskningar uppfylld, 
dcn att få sluta sina dagar i Kina, det land, där han 
bedit, lidit, kämpat och äfven fröjdat sig s5. mycket. Na r 
han t. ex. ar 186,'; till sitt hem land insände ett upprop 
om arbetare, och till följd af detta upprop 17 syskon 
afreste till Kina, var det I I af landets 18 provinser, 
som totalt saknade evangeiii budbärare. Taylor fick upp
lefva den dag, då alla Kinas provinser i.ippnade sina 
portar för eva ngelium, da blott det Sä llskap, h"ars grundare 
han var, hade 200 hufvudstationer, öfver 450 utsta tioner 
och 828 utländska missionsarbetare. Han fick arven se, 
att de stora förföljelserna år 19°0, som vållade honom 
så mycken smärta, fingo till den grad befrämja Guds 

verk, att församlingen i Kina sedan dess förökats med 
50,000 själar. När han år 1853 ankom till Kina, funno s 
endast 350 infödda kristna. Han har således under sin 
lefnad tatt sk5.da Herrens valdiga gärningar i Kina. Hans 
välsignelserika lif ändades utan nilgon föregflende sjuk
dom i staden Changsha i Hunan. Egendomligt nog 
skulle hembudet nå honom just i den provins, som under 
ilratal varit den mest främlingsfien tliga i hela Kina, 
en provins, för hvilken Kina Inlandm issionen hade a r
betat i öfver tjugu å r, innan n§gon sta tion d;ir kunnat 
öppnas. 

Svenska Missionens Kina 
18:de årsmöte 

firades Kristi Himmelsfärdsdag i Betlehemskyrkan i Stock
holm. 

På f. m. höllos föredrag af ordf., kommendör O. 
v. Feilitzen och m,issionär E. Fo lke, hvarjämte sekrete
raren Josef H olmgren lämnade meddelanden ur ärs
berättelsen. Pä e. m. talade hrr J. Rinman och J. He
dengren. Den senare gladde äfven de församlade med 
solosång. 

Föredragen, kunua vi säga, kompletterade hvarandra. 
Först betonade ordföranden betydelsen af Kristi him·· 
melsfärd, huru Herren Kristus just såsom den himlafarne 
visat sig "ara kon ungars Konung, den där äger all makt 
i himmel och på jord, makt ärven att utgjuta öfver sina 
tjanare sin Ande och beldaela dem med den kraft af höj 
den, som de behöfde flir a tt sasom hans sändebud öfver 
hela världen bära ut det glada budskapet om Guds stora 
hemlighet i Kristus, att iifven Itedlli71garllf. aro medarf
vingar till riket och delaktiga i Kristi kropp. 

Missionär Folke skildrade i stora drag, huru Gud 
gatt fram och banat väg för sitt evangelium på det falt, 
som ar Svenska l\'Iissionen i Kina ti lldelad t, först i Shansi, 
så Shensi och sft i Honan . Missionarernas planer hade 
ofta korsats, men H errens planer hade genomförts och 
det pil de mest ovantadc och underbara vägar. Vi 
hoppas, att framdeles i S. L. få delgifva missionens vän
ner detta föredrag, som sä trosstärkande visade, huru 
H erren all tjämt går före de sina, da de äro ute i hans 
ärenden. 

Herr Rinman betonade vikten af, att vi i hemarbetet 
lika mycket som missionä rerna ute pli fiiltet fä erfara 
sanningen af de orden: " Kristus verkar in ti ll nu ». Vi 
aro svaga och odugliga, men meelan · \'i verka i det S1"l1

liga och ytt re, stflr Kristus, den himlafarne, bakom, \'~rk
ande i det osynliga . Liksom det en gång sades Ol1l 

Josef: "Om än sky ltar ansatta, skj uta och förWlja ho
nOIn, sa blir dock hans båge styf; och ilro hans hände rs 
armar starka genom hans hiin cler, som ä r elen \'iildige 
Jakob », sfl kan det s~igas om Jesu Kristi stridsmän i vå ra 
dagar, at t vl'lra s\'aga, ova na, tafatta händer iiro inne
slutna i den store Gudens, den \'~ildige i Jakob. Detta 
är hemligheten till, a tt niir bägen spännes och pilen af
skjutes, den icke förfelar si tt mäl. Gllds kraft uppen
baras i vår svaghet. 

Så afslutades mötet af herr Hedengren med en korl 
lltlaggning öfver orden: "Medan de talades I'id och 
dl.dgjoi'de med hvara ndra, nalkades Jesus själf.» Pä ett 

i 
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skönt sätt påmintes om Guds kärlek, uppenbarad i Jesus 
Kristus och den stora, djupa, underbara källa, som i 
honom sprang upp på jorden, den källa, där alla syn
der aftvås, där den fridlöse fär frid, den trötte kraft, 
samt till sist om Guds barns höga uppgift att vara små 
kanaler, som leda ut de lefvande vattuströmmarna öfver 
hela den af synden förtorkade och förbrända jorden. 

Gemensam middag intogs kl. half 3 på Hushålls
skolan 19 V. Trädgårdsgatan. Efter densamma talade 
herr A. F. Tiselius några till hjärtat gående ord om Gud så
som » hoppets Gud. " Uppmuntra nde bref, nyss anlända 
från fältet, upplästes äfven. 

Till vår glädje hafva vi från olika delar af landet 
hört, att missionsvänner just på Kristi Himmelsfärdsdag 
voro samlade [ör att med oss frambära bön, åkallan och 
tacksägelse för Guds rikssak i Kina. 

från sommarens missionsmöten 
Stockholm. 

I. 

En härlig kallelse. *) 

Joh. I s: 15, 16. 

Frälsaren säger här till sina lärjungar; "Numera 
kallar jag eder icke tjänare». De voro i alla fall fort
farande hans tjänare men icke blott tjänare. Namnet 
tjänare var ett lägre namn än det, som han nu ville 
gifva dem, namnet vänner. På samma sätt gör nu Fräl
saren med oss. Han vill hafva vår tjänst men kallar oss 
på samma gång för vänner. J a, han kallar oss för brö
der och sJ'strar, och det är ändå mer. Häraf kunna 
vi lära, i hvilket förhållande han står till oss och 
vi till honom. Vi äro Herren Jesu vänner, vi äro ge
nom barnaskapet hos Gud hans bröder. En sådan 
härlighet och ära böra vi tänka på och låta det på alla 
vis uppmuntra oss att vara honom till behag. Denna 
tanke, att vi äro Jesu vänner, hans bröder och systrar, 
är en tanke, som gifver kraft, som helgar hjärtat, som 
lyfter sinnet uppat, som gör, att det blir vår lust att 
vandra i hans fotspår. 

Med vänner brukar man ju umgås förtroligt, så att 
man talar om för dem det, som man icke talar om på 
gatan för hvem som helst och ännu mindre för ovänner. 
Ja, man hviskar i vännernas öron mycket, som man 
i förtroende vill lata dem veta. Och nu säger Frälsaren 
hilr: »Eder har jag kallat vänner, ty allt, hvad jag har 
hört hos min Fader, det har jag uppenbarat för eder.» 

Och sa tillägger han: »1 hafven icke utkorat mig, 
utan jag har utkorat eder." I hafven icke, vill han säga, 
utvalt mig till eder lärare och mästare, utan det är jag, 
som har kallat eder. I hafven icke utvalt mig till eder 
frälsare, utan det är jag, som har utvalt eder till att 
frälsas. Det ar icke I, som harven kommit till mig, utan 
det är jag, som har kommit till eder. Det är icke I, 
som hafven börjat. Det är ju annars den vanliga ord
ningen, att den nödställde söker upp hjälparen. Men 
här är ordningen omvänd. H är är det hjälparen , som 

") Utdrag ur lektor P. \Valdenströms inledningsfö redrag vid 
S,·. missionsförbundet , år;konferens. 

kommer och söker upp den nödställde. Det heter icke 
om Herren Jesus, att han satt hemma och väntade, utan 
att han gick ut, att han g-ick omkring, gjorde väl och 
hjälpte alla. Han tänkte icke: » Vilja icke människorna 
komma till mig, sa låter jag dem var~ ", utan han tänkte: 
»Vilja icke människorna komma till mig, så går jag till 
dem". Sådan t var hans missionssinne. 

Och så utvalde han sina lärjungar och bestämde 
dem, att de skulle gå ut och bära frukt, och att deras 
frukt skulle förblifva. Detta syftar nu icke blott på den 
frukt, som skulle bestå i deras eget helgande utan på 
den, som skulle bestå däri, att de i hans namn skulle gå 
ut och samla folk till honom, att de skulle söka upp 
syndare, såsom han hade gjort, och föra dem till honom, 
att de måtte finna nåd, få barmhärtighet och blifva frälsta. 
Här möter oss missionens härliga uppgift, icke blott den 
uppgift, som gäller missionärerna utan hela den kl istna 
församlingen . Alla äro vi, om vi äro Herrens, satta att 
vara med och hjälpa till i detta arbete. Ingen gifves 
det heller, som icke i någon mån och på något sätt kan 
vara Guds medhjälpare. Somliga skola gå ut i hedna
väriden såsom missionärer. Det kunna icke alla. Andra 
skola gå ut i vårt eget land och predika evangelium:. 
Det kunna icke heller alla göra. Men alla äro kallade 
att vara med och hjälpa till, att göra, hvad på dem an
kommer genom att bedja, genom att visa sitt intresse 
och genom att offra af sina ägodelar för att stödja mis
sionens verk. Ingen behöfver säga: » J ag förmår så litet, 
jag kan ingenting göra». Ingen är så ringa, ingen är så 
litet begåfvad, ingen är -så fattig, att han icke kan vara 
med och hjälpa till . H varje troende fär räkna sig in i 
detta Frälsarens ord: »Jag har satt eder, att I skolen 
gå och bära frukt." ..':.. Huru långt du skall gå, det blir en 
annan sak. Du behöfver kanske icke gå långt. Andra 
få gå längre än du och andra åter ännu längre. Men 
alla äro vi satta till att gå och bära frukt och hjälpa till. 
Det vore ju förskräckligt, om du, som bekänner Herren 
Jesu namn, icke på den yttersta dagen skulle hafva vitt
nesbörd af nägo n människa, att du på något sätt varit 
med och hjälpt till att draga andra till Jesus Kristus. 
N ej, vi skola icke kasta allt på missionärerna och säga: 
»De skola missionera.» Och vi skola icke kasta allt på 
predikanterna och siiga: »Vi betala dem, och de skola 
göra det.» Nej, vi skola alla vara med och säga: »0, 
Herre Gud , min himmelske Fader, eftersom din Son 
satt mig, att jag skall gå och bära frukt, så gif mig också din 
Ande och nåd att kumla~ göra detta!. Amen. 

Haichow den 20 mars I 9 0 5 . 

Kara missions vänner I 

»Och han fick se ett fikonträd vid vägen 
och gick till det och fann intet amlat ä1l löf» , 

Matt. 2 1: I 9. 
»Intel annat än löf. " 
Månne Herren finner frukt hos mig och dig? 

Länge tog Herren mig afsides - fyra månader. Han 
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förde mig ut i öknen för att få tala till mitt /z/ärta. Lofvadt 
vare hans namn! 

Under min lB.nga sjukdom har jag fått röna mycken 
kärlek och hjälp frän olika häll. Nar jag i slutet af 
september i fjol hade blifvit hemförd från gmttorna till 
vär station~ i~funno sig dagen därefter alla de troende 
kvinnorna för att hälsa på mig. H\'ar och en medförde 
nägon gåfva, såsom drufvor, iipplen, ägg m. m. sädant, 
som de trodde jag tyckte om, och som de köpt för sina 
fattiga styh·ar. Medvetandet om deras enträgna och in
nerliga förböner styrkte och uppmuntrade mig under 
lidandet och gaf mig det vissa hoppet, att Herren skulle 
göra allt viii i sin tid. De svenska syskonen bistodo 
ocksä troget mig och de mina. Det är så stort att veta, 
att Jesus räknar det sasom gjordt åt honom själf. "Ty - . 
jag var sjuk. och I besökten mig.» Matt. 25: 34, 36. 
Ibl~d riktigt ömkade jag mig öfver kvinnorna, emedan 
de under denna tid fingo sft ringa tillsyn, men jag fick 
kasta äfven detta bekymmer på Itonom, som bar omsorg 
om oss alla. »F0r dem, som iiIska Gud, samverkar all, 
till det bästa», och kanske de genom beröfvandet af 
mänskligt stöd blifvit mer rotade i Kristus. Under tvä 
föregående år ha vi haft bibelkurs för dem under årets 
första månad; i år var jag för klen därtill. Syster Fred
rika Hallin åtog sig då godhetsfullt att undervisa dem 
några dagar, och de genomgingo därunder en del af 
Apostl agärningarna, hvilken bok de förut ej läst. Min man 
höll samtidigt bibelkurs för männen. Första veckan var 
missionär A. Berg honom behjälplig. \Verner Wester, 
som nu är stationerad i Haichow, hade hvarje afton 
sangöfning med dem. Det var verkligen uppfriskande 
"tt lyssna till deras kraftiga, lifliga sång. I gär hade jag 
den stora glädjen att åter få samla kvinnorna till ett litel 
möte . »Sade jag dig icke, att, om du trodde, skulle du 

·fä se Guds hiirlighet? » (Joh. I I: 40,) va ra de ord, vi till
sammans betraktade. Herrens närvaro präglade stunden, 
och en blind gummas bön mot slut"t om att få se Guds 
härlighet tycktes vinna genklang i allas hjärtan. En 
mycket fattig änka från en by en fjärdingsväg härifrån , 
som just sista tiden börjat komma till vära möten och 
nyligen förlorat sin ende son, hennes ålderdomsstöd, grät 
mycket, när hon hörde berättelsen om Lasarus . Det var 
måhända mest \"id minnet af sin döda son, men nog 
synes det, som om hon på allvar börjat söka Gud. 
Viljen I icke ihågkomma henne i edra böner) 

Ett par af \'åra varmhjärtade kinesiska bröder komma 
en dag under nyarshelgen och förklarade, att de ämnade 
sig ut på stadens gator för att predika. Broder vVester 
följde med och spelade. Emellertid väntade en ganska 
stor pröfning den ene af dessa Herrens tja nare. Vid 
hemkomsten till sin by samma kväll fann han, att en 
större uthuslänga, halmstackar och annat foder samt ett 
mindre hus, där han på senare tiden brukat samla de 
för kristendomen intresserade till en liten aftonskola, blifvit 
lägornas rof. Huru elden uppkommit, ar ej bekant, men 
det tros, att mordbrand föreligger. Grannarne sade smil
dande: »Kunde inte din Gud bevara din egendom?" 
Jag frågade en af mannens bekanta, huru han varit till 
mods, och fick till svar: »Hans hjärta har frid ». I dag 
är han tillsammans med ,en kamrat åter ute på en marknad 
i östra förstaden och bjuder syndare till lefvande Gud . 
Det är så kärt att se, huru en och annan sålunda själf
mant begifver sig ut för alt uppsöka de förlorade. De 

kommo först hit för att få traktater samt missionens skott· 
kärra med tillhörande små bänkar och bord och skjutsade 
så i väg, då jag räkade få se dem. 

I opieasylen, som öppnades förliden höst, ha hittills 
blott några få sökt inträde. För närvarande vistas där 
en man, som beder mycket, och det är just ett godt 
tecken. De kvinnliga patienterna måste jag ha tillsyn 
öfver. Två äro nu under behandling, och min bön är, 
at t Herren mätte lösa deras bojor och försätta dem i 
Guds barns härliga frihet. Bedjen ock I därom, kära 
missionsvänner ! En liten gosskola med elfva elever ar i 
gång. Af brist på medel höll den på att stängas i år, 
men så fingo vi nftgra tael och fortsatta nu i Jesu namn 
under förhoppning om bättre tider. - Jag kan ej förtiga Guds 
stora godhet mot oss, i det han den 20 sistlidne november gaf 
oss ännu en son: Karl I var Johannes. Der. lille växer, 
är frisk och snäll. Vår äldste gosse har börjat lära sig 
läsa. Fröken Ida Andersson, min kära kamrat i arbetet, 
har rest ut på en månads tid och kommer därunder att 
besöka några af de andra missionsstationerna. Hon be
höfde sil. väl ombyte och hvila efter det trägna och kär
leksfulla tjänandet hos oss. Innan hon for, tog hon sin 
2 :dra examen i kinesiskan och fick höga betyg. 

Slutligen ber jag att fä uttrycka min och de minas 
It;"ärtliga tacksam/zet för de många och kära julgåfvorna. 
Gud välsigne hvarje gifvare och de älskande händer, som 
ombesörjt deras afsändande! 

.Varen härmed storligen hälsade frän oss alla I 

J esu ringa vittne 

Hi[ma Tjädo·. 

Tongchow-fu den 29 mar~ 1905. 

Alskade lllissionsvänner! 

J ust i dagarna har ett halft år gått, sedan vi komma 
hit, min man och jag, och med skäl kunnen I tycka, att 
vi denna tid varit tystlåtna. Dock, tiden tycks ila framåt. 
Blott att sätta sig in i de nya förhållandena och plikterna 
har tagit lid. 

Ej utan fruktan var det, Yi mottaga förslaget att 
upptaga arbetet här, där så erfarna missioniirer som sys
konen Bergs sä länge stätt. Och skulle vi tagit upp den 
bördan ensamma efter enda~t 2 års vistelse härute, hade 
uen helt visst blifvit för tung. Men nu var broder Hugo 
Linder villig att taga ledningen af det hela och systrarna 
A. Erikson och J. af Sandeberg glada att stå kvar på sma 
poster här, och då tedde det sig ju på annat sätt. Sil. 
flyttade vi i slutet af september förra året in i August och 
Augusta Bergs forna hem, där vänliga händer redan nägot 
ordnat för oss. Vi kdnde oss snart hemma och upptagna 
med den mångfald af plikter, som komma på den gifta 
missionärens lott. Och så gick hösten fort. Ett kort besök 
fick jag göra ute pä landet hos en liten grupp intresse
rade. Den öfriga tiden har jag varit hemma, dä våra 
små skolRickor kräft tillsyn och undervisning ett kärt 
arbete, som jag tackar Gud för. 

Under julen hade vi bokstafligen huset fullt af folk 
- ej ulländingar utan kineser, trots att vi ej särskildt in
bjudit nagon. lvlen det föll sig så, att just vid den tiden 
uppehöllo sig här fttskilliga opiepatienter och en del bibel· 
försäljare och tältpredikanter, och så voro vi en hel skara, 
som samlades kring julträdet och fröjdades åt budskapet 
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om honom, som kom att frälsa syndare. Skolflickor, 
tjänare och gäster - tillsammans uppgftende till omkring 
ett 4o-tal - alla syntes de af hjärtat instämma i en af 
kinesernas favoritsänger; l>Hör, hör, hör, änglarna sjunga 
med högan röst», och alla ty cktes så glada åt de små gafvor, 
vi delade ut, och genom hvilka vi så garna ville för dem 
peka på den stora gåfvan, som vi sft ofta bjudit dem 
att taga emot. 

Strax efter julhelgen hade vi tvä dagar ä rad elds
olycketillbud här pä stationen, det senare ganska allvar
samt. Det var endast Guds stora nåd, att det inträffade 
midt pft ljusa dagen . Hade samma sak inträftat nattetid, 
hade, mänskligt att se, både vftrt hem och våra hllhörig
heter lätteligen blifvit lågornas rof. Prisen med oss 
Herren för hans beskydd och omvårdnad! 

Pil. nyaret voro min man och jag ensamma i 3 
veckors tid , medan de öfriga öfvervoro konferensen i 
Yuncheng. Till det kinesiska nyåret, som i år inföll den 
4 februari, voro vi äter fulltaliga och kunde börja planera 
för vårens arbete. Det kin esiska nyårets första vecka 
hade vi här såsom i hemländerna s ~Lrskilda bönemöten 
för hvarje kväll , en sed, som nyligen införts i vära kine
siska fö~samlingar och som, efter hvad vi redan förnum
mit, halt välsignelse med sig, om ej så mycket utfH 
jag tanker på, hur dessa böneveekor hemma ofta resul
tera i \'äckelser - sä dock inom de troendes och sökar
nes egen lilla krets. Vi kände Guds Ande ibland oss. 

I slutet af februari återvände skolflickorna, hvilka 
strax före det kinesiska nyåret erh§.llit nägra veckors 
ferier. Vid samma tid hölls här på stationen en bibel
ku~s för m~in; senare har en dylik hållits för kvinnor ä 
vår utstation Tongkuan. Just nyss ha en delopiepatienter 
utskrifvits - den andra afdelningen under vinterns lopp 
- och nu se vi framät mot vårens stormöten. De skola 
hällas på olika ställen i distriktet, emedan genom en 
sädan anordning vidare kretsar kunnanfls, än om alla 
troende och sökare inom hela distriktet inbjödes att fira 
stormöte här. Några dopkandidater finnas, däribland 
några kvinnor här i staden, som på senare tiden gjort 
oss mycken glädje och just i dagarna erhålla särskild 
undervisning för att göras mer bekanta med kri.';ten
domens huf\·udsanningar. Bedjen för dessa, att de mfl 
varda behilllna i enfalden i Kristus och verkligt brin
nande och skinande ljus i sin omgifning! 

På tal om böneamnen skulle jag sa g~irna vilja 
föreslil eder, kära missions vänner, att pa edra bönemöten 
särskilcIt frambära våra tjänare inför Gud . Det har sa 
särskildt blifvit lagdt på mitt hjiirta sista tiden. De komma 
vanligen till våra missionsstationer utan eller ock med 
ganska litet begrepp om vär lära ,: men i och med det 
att de bli antagna som tjänare hos oss, tillhallas de att 
lasa våra böcker, att alltid vara med vid de dagliga 
morgon- och aftonbönerna samt vid de söndagliga guds
tjänsterna. Med ett ord: de komma pa ett alldeles sär
skild t sätt under Guds ords inflytande och dessutom 
under ett kristligt umgänges inflytande. Man skulle ju 
vän ta, att de förr än andra hedningar skulle få klara be
grepp om kristendomen och med hjärtat omfatta den, 
men vi ha tyvärr exempel pil. sådana, som gått ibland 
oss flera, flera år och ändä ej visat tecken till verklig 
sinnesändring. Vid tanken på sådana svider hjärtat, 
helst när man vet, att allt, hvad de höra och se, maste 

verka förhärdande, när det ej får åstadkomma bättring. 
Viljen I ej komma ihåg' sadana med förbön ? 
Erfarenheter af motsatt art ha vi j u ock, pris ske Gud, 

för ögonen, och hur gläds man ej att spåra ett uppvak
nande hos sådana, s.:>m kanske för endast några månader 
sedan kommo till stationen såsom fullkomliga hedningar! 
Sä t. ex. mötte mig en glad syn, dä jag i förra veckan 
en eftermiddag kom ut på köksgården . Där sutto näm
ligen tre af våra mera nykomna män, alla med uppslagna 
Testamenten framför sig, ifrigt letande sig fram bland de 
kril.ngliga skriftecknen. Ja, så är det vi önska, att våra 
tjänare skola anvanda sin fritid, och varm och innerlig är 
vflr bön för dem, att de under sådana stunder må få se 
undren i Guds Jag. 

Ännu ett annat exempel af glädjande art. En af 
dessa ofvan nämnda män, fastän själf ej omvänd, endast, 
så längt vi kunna förstå, drifven af ett vaknande begrepp 
om äktheten af vär lära, kom igår och frågade, om han 
ej kunde få köpa nägra exemplar af vår s. k. katekes (ett 
litet häfte, hvari det viktigaste af den kristna läran en
kelt är framstäld i frågor och svar) och gå ut med dem till 
en by, ett stycke från staden, där han hade flera goda 
vänner. »De förstå ej läran», sade han, »men hur skola 
de kunna förstå, när de ej känna till den? » »En af dem », 
slutade var man, »har varit här en gäng, men, som jag 
iir rad d, han dä ej fattade mycket, ville jag sä gärna gå 
och beratta litet mer för honom. » Att vi gladdes åt hans 
förslag, faller af sig själft, om ock i glädjen alltid blandas 
nägon fruktan, ty är det fara för en nykristen att lida 
skeppsbrott i sin tro ute bland för Herren främmande 
kamrater, så är det helt visst ännu större fara för en 
ännu ej om vänd att, kanske bland hånande vänner, söka 
sprida kännedomen om den lära, af hvilken han själf ej 
fatta t mer än det ytligaste. Bedjen ock för denne man, 
när I ihil.gkommen oss och arbetet på denna station I 
Tack för troget bis tand och förbön i det förflutna! Vi 
glädjas att fä påriikna detsamma äfven för dagar, som 
komma, och se med hopp fram till den tid, då vi till
sammans skola skörda, om vi ej förtröttas. 

Med hjärtliga hälsningar från oss alla! Vi ~iro, Gud 
ske lof, a lla friska och krya samt lyckliga i vårt arbete. 

Eder i Herrens tjänst 

Inez Bölli?lg. 

Utdrag ur bref. 
Fröken Jane af Sandeberg skildrar i ett nyligen an

lilndt bref, som utrymmet tyviLrr icke tillåter oss att mer 
än delvis intaga, påskdagm pft utstati onen Hsia-i , 

»Vittnesbördsmötet på kvällen " , skrifver hon, »var 
det bilSta af allt. under dylika möten, dä flera af de 
troende yttra sig, kan man kanske bättre än annars märka, 
till h\'ilken andlig ståndpunkt församlingen i sin helhet 
h unnit. Efter en sång uppmanade hr Linder bröderna 
att med några få ord vittna om hvad Herren. varit och 
gjort för dem, eller att berätta om någon särskild hjälp 
och bönhörelse. Evangeiisten Kao reste sig först. Han 
ville vittna om Guds särskilda hjälp med afseende på 
detta möte och påminna om huru han i allt hört bön 
och bered t utvägar. »Hvad mig själf angår>, sade han, 
~är det en sak, som Gud talat med mig om. Dä jag 
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är pä mina resor i distriktet, antingen bort eller hem, 
beder jag under vägen, att Herren må låta mig möta 
bröderna i glädje, att icke oro och omsorger må hindra 
oss att glädjas tillsammans inför hans ansikte.}) - »H vad 
jag under delta möte särskildt haft välsignelse af,» säger 
en annan, »är lärdomen i Es. 6: - om orma läppar.» 
En tredje päminner om huru djäfvulen ofta frestar oss, 
sedan vi blifvit välsignade till våra själar, ja, t. o. m. efter 
värt dop. Jesus själf drefs ju efter sitt dop ut i öknen 
och frestades af djäfvulen. Men vi vinna seger genom 
att förtrösta på Herren. - En af de mer erfarna och 
begäfvade männen päminner om huru vi bedja mycket 
och tacka litet. Pä uppmaning af mötets ledare reste 
sig nu alla och förenade sig i tack till Gud. Härpå 
följde ett par vittnesbörd om Guds ingripande och hjälp 
i timliga ting. Vår kära bibel kvinna uppmanade oss med 
anledning af nägot, som hon genomgätt, att förtrösta pä 
Herren, som kan gifva frid under alla förhållanden. Det 
börjar blifva sent, men barberaren Lang har rest sig, och 
vi glädjas att höra honom prisa Gud, för att han fått 
mod och näd att stänga båda sina butiker pi söndagen. 
Vi veta, att detta icke varit en lätt sak, och när han där
för säger, att »det icke är svar!», ra vi en ny pämin
nelse om att »det är kärleken till Gud, att vi hålla hans 
bud, och att hans bud icke äro tunga.» 

Jag tror många kände detsamma som ledaren , då 
han sade, att vi vis~t skulle vilja sitta uppe halfva natten 
för att höra mer, men att vi nu måste skiljas, emedan 
klockan var half 1 1 och somliga skulle bryta lIpp tidigt 
följande morgon. Vi reste oss nu och sjöngo en af 
kinesernas favoritsånger : 

> Jag vill följa dig, o J es us, 
Ty ditt nlod du göt för mig. 
Fast man vill mig städse hindl 'a, 
Jag ändock vill följa dig. > 

LJnder det jag skri fv er, märker jag, alt jag glömt att 
tala om den stilla, IjuSiga stund, dä vi til.lsammans firade 
Herrens nattvard och påmindes om hans kärlek in i döden. 
Ja, det var i sanning en rik och lycklig dag, en sådan, som 
gör, att man »tackar Gud och fattar mod » för nya strider. 

Morgonen darpå foro vi hem. Hr Linder stannade 
emellertid kvar, och när han sedan korn, hade han goda 
nyheter med sig. På församlingsrnötet hade särskildt 
frågan om odling af opium varit före. iUånga, som icke 
själfva bruka opium, så det pa sina åkrar, emedan det 
är sil. mycket mer inbringande än säd. Nu hade ett par. 
af sökarna lofvat att rycka upp det sådda. Ja, en hade 
begifvit sig direkt ut på fältet och kom tillbaka med upp
ryckta plantor. Må Gud .gifva honom näd att fullborda 
sitt beslut! Denne mans hustru var förra sommaren hos 
oss på bibelkurs i Tongcho\\'. Hon visste, när hon kom, 
intet om Herren och hans ord. Nu återfann jag henne 
som en ifrig, vaken sökare, som lärt icke litet och t. o. m. 
föreslogs till dop. Alltså, kära missionsvänner, låtom oss 
hålla ut, ty vårt arbete är icke fåfängt, äfven om det 
mången gång ser så ut. 

Kanske nå dig dessa rader på någon plats, dit Herren 
fört dig undan för att hämta välbehöfiig Iwila och veder
kvickelse. Något större, mer ansträngande arbete för 
Herrens rikssak kan du icke göra, men var älskade Herre 
tager med glädje emot äfven de ringa bevisen på sina 
barns kärlek. Förlåter du, om jag föresiar dig nflgra 

sådana små tjänster - alla behöfva det säkerligen icke, 
men kanske några göra det. Öfverväg, om du ej kan 
göra något af detta: 

1 :0) Göra ett arbete för höstens missionsförsäljning. 
2:0) Läsa en bok om missionen. 
3:0) Tala med dina vänner om missionen. 
4:0) Skrifva ett bref till nägon missionsarbetare. 
5:0) Dagligen bedja för missionen. 

:' Gör, hvad dig för handen kommer, och 

Gud skall vara med dig. :> l Sam. 10: l. 


Strödda meddelanden. 

Svemka Missio7lSförbundets 2 Tde verksamhetsår har 
nyligen afslutats. 

S§.som förut bedrifves mission i Kongo, Kina, Ki
nesiska Turkestan, Kaukasien, Persien, PeteJ sburg, Nord
afrika samt bland skandinaver och sjömän i West-End i 
London och i Sunderland. 

På det största af dessa missionsfält , Kongo, är mis
sionärernas antal 40, 23 män och 17 kvinnor, de infödda 
medarbetarnes 65, (däraf I kvinna), stationernas 7, ut 
stationernas 59, församlingsmedlemmarnas 1,440, skolornas 
73, de undervisade männens och gossarnes 1,°91, kvin
nornas och flickornas 7 12 sam t söndagsskolbarnens 7 12. 
Antalet döpta har under året varit 184. Att de infödda 
troende alltmer börja inse vikten af att stödja arbetet, 
synes daraf, att de själfva genom kollekter insamlat kr. 
1,150: 90. 

På det näst största missionsfältet, Central-Kina, hafva 
missionärernas antal varit 23,. II män och 1.2 kvin
nor, de infödda manliga medhjälparnas .2 2, bibelkvinnor
na 4, stationernas 5 med 1 j utstationer, församlingsmed
lemmarnas 3 j I, skolornas ro, skolgossarnas 148 och skol
nickornas 86. Under året hafva 90 dop förekommit. 
GåJvomedel, insamlade af de troende, hafva uppgått till 
kr. 698: 23. Af missionärerna ha under året behand
lats 2,875 sjuka. 

Samtliga antalet af missionsarb etare pft Sv. Missions
förbundets olika fält och stationer uppgår till r02. In
komsterna förlidet år uppgingo till kr. 34°,582: 56. 

Eva7lgeliska FosterlandsstljtelsC1Z har i redogörelsen 
för sitt 49-de verksa mhetsår meddelat med afseende på 
den utlälldska missionen, att sådan i likhet med under 
föregående år bedrifvits dels sasom hednamission i Indim 
och Ostafrika, dels såsom sjömansmission i åtskilliga ut
ländska hamnstäder. 

På det ostafrikanska fältet verka tf.) svenska missi
onsarbetare, .2 2 män, af dem 15 ordinerade, och .2 1 
kvinnor, af dem II gifta, samt 48 infödda, af dem 4 
ordinerade och ;) kvinnor. Församlingsmedlemmarne äro 
878, af dem 3(i9 nattvardsberättigade. Skolorna äro 
30 med 637 lärjungar. Under året hafva 86 erhällit dopet. 

Pä det indiska faltet finnas f. n. JO svenska arbe
tare, 22 män , af dem 17 o rdinerade, och 28 kvinnor, af 
dem Ij gifta, samt 65 infödda arbetare, 4j män och 20 
kvinnor, l,oi6 församlingsmedlemmar, af dem 529 natt 
vardsberättigade, 2 barnhem med tillsammans 401 barn, 
22 skolor med 766 lärjungar, 482 manliga och 284 kvinn
liga samt 5°3 söndagsskolbarn. Under aret ha 74 upp
tagits genom dop. 
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Sjömansmission bedrifves af I I missionsarbetare, af För juni månad: 
dem 7 ordinerade, i 8 hamnstäder: Liverpool, Boston, Onämnd vid årsmötet i Betlehemskvrkan444· 	 1:

l. L. 	 _____________... ________ .___ ._.:____ __Marseille, Grimsby, Hamburg, Uibeck, iVlelbourne och 445· 	 25: - . 
446. 	 En liten gäfva från ett par väoner i '\V. 10: Bremerhafen- Bremen. 
447 · K. F. 	U. M:s missiooskrets, Gbg, gm 

Missionens 	 inkomster för den yttre mlSSlOnen upp A . R. till J. Böllings underhåll ____ __ 100: - 
gingo förlidet år till kr. 409,588: 22. 450. Ps. So: 14, IS ________ .. ___ ._... __ ... __ 300: 

45 I. 26: H. B., Stockholm ____________ o _____ 

45 2 . 	 Skärfsta >yf. gm E. G., Solleftei ____ IjO: o

f amiljenotiser. 	 Sparbössemedel fr. ~\.oge gm J. F. D. 17: 453· 
45 6. 	 Gm S. A ., Brodderud, Hassie kristI.

Tre förlofningar, ingångna på fältet, hafva vi denna ungdomfören. 10 kr. lnsaml. d. I juni
gäng att meddela, nämligen mellan: 10 kr., S. A. 3 kr. __ ....______________ . 23 : 

Fröken 	 Sigrid Bengtsson och mr Hector Mc Lean, 45 j · Ves ta syf. sparbössa 4: So. Rabatt 

å tidn. och kalendern kr. 3: So __ .. __ 8: en amerikansk missionär, tillhörande C. r. M. 
A . D-m, Kristdala . __..____ __ .. ______ . 


Fröken Marie C. Bordson och missionär Hugo Linder, 460. S. T., Sörby __________ ., __ . __ __ . 00 _ ______ • 25: 
Fröken Jane af Sandeberg och d:r G. Wltitfield 46 I. Sparbössemedel fr. onämnd .___

_ 

____ .__ _ 


45 8 . 	 10:

i: 78 
G. R. __________ .. ____ . . _______ . .. __ '___ '"Guinness. 	 462 . 10:

463. Vid en offerafton for S. M. K. gm 
So: 

464. 6~ä~.~tO~~,~~i ~.~.::: ~~~.'.-.~'.'.'~~ ~ .'~ ~~::: 3:För S. M. K:s. mlSSlons- ~ 465. Möja mfg vid en kafkfest gm C. E. P. 25: 
466 . Fr. Kinavännerna i Frödinge gm L. K. 35 : 

~ och bönekretsar 46 7. Bidrag till frakt för jull ådorna gm
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Hjärtera nnsa kn in.g.'" 
-'U'], af Smu!eberg. 

H es. 36: 25-3fl. 

l. 

Det budskap, som Gud i dag gifvit mig, är 
fullt af nåd. Men innan man kan mottaga nåde
löften, måste man erkänna sig behöfva dem, och 
därför liager det en anklagelse i själfva löftena. 
Såsom e":-t åklaaare kommer jag då i Guds namn 
till dig; inför e:: domstol vill jag föra dig fram till 
rannsalmzltg·. Innan vi gå att granska och ranr~
saka vårt arbete, vära arbetsmetoder och våra 10
nesiska medhjälpare, låtom oss rannsaka oss själfva, 
eller rättare låta Gud göra det. Han, som har 
ögon såsom en eldslåga, han känner dig alltigenom. 
Han kallar sig ock »den, som rannsakar hjärtan », 
Rom. 8: 27. Liitom oss da samlas till bjärterann
sakning inför Gud och hans ord, som är 

en domare 

öfver hjärtats uppsåt och tankar. Vill du , min brode: 
och syster, stiga ned till den anklagades bän~ ,I 
dag och låta Guds ord utrannsaka och döma dl_g:, 
Huru skall du då komma inför din domare? - "!ar 
shlla cch låt honom tala till slut' Den, som ej i 
sitt inre är stilla, kan ej mottaga Guds oret Den 
sjuka måste ligga stilla under kirurgens knif; men 
då vår himmelske läkare nalkas oss med ordets 
tveeggade svärd, \'iJl ha~ icke hafva någon ~ömnens 
stillhet utan en vaken, bidande, lefvande sttllhet. I 
en sådan hjä rtestillhet uppenbarar sig Gud, där lär 
han dig, hvad dl{ är, och ännu m,er, hva~l. han, är. 

Var Ödlll;'uk .l Kom med ett mjukt, bÖJ1,Igt ~ll1ne 
inför din Gud! Försvara dig ej , ursäkta (hg' ej, 
böj dig I Om din n1ästare, orät~vist ankl~gad: kunde 
inför sina domare stå tyst och Icke upplata sm mun , 
huru mycket mer bör då icke du göra det, när du 
i all din skuld och brist kommer inför honom, som 
är ~hela jordens domare ». Kom ensam inför Herren, 
ställ dig' liksom isolerad! »K vinnan blef lämna.d 
allena och Jesus med henne,» Se bort fdn mänl1l
skor! j\!u skall du höra Guds röst - snart nog 
sänder han dig åter ut till dem. Den an klagade 
står ju oftast för sig själf, afsides ifrån andra. ~ Så 
kan du, ehuru till det yttre omgifven af människor, 
liksom isolera dig i ditt inre, Rikta ditt hjärta mot 
Gud, lyft upp din blick, lyssna till ha~s stämma! 

Var /örtdJs!aJLsjlt Il, ty du känn~r , J:I domaren 
och vet, att han älskar dig. Han vtll ll1tet hellre 
än låta domen öf\'er ditt hjärta, ditt lir, ditt arbete 
gå till seger, Han skall föra den till seger. På 
hans högra sida sitter din hjälpare, 

din sakförare, 

som m::lnar godt för dig'. 9ch i ditt hjärta finn~s 
en annan hjälpare, Guds Helige Ande, son: beder for 
dig med outsägliga suckar. S å lyft ditt hufvud 

" Föredrag vid konferensen i YUDchen " den [o: de jan. [9°5, 

upp och vet, att då sanning växer upp från jorden, 
blickar nad ned från himlen. Xär du gifver san
ning en rätt i ditt hjärta, skall Guds nåd öfverskygga 
dig'. - 

I denna text möta oss fyra anklagelser. Profeten 
talar om [) ett orent hjärta, v, 25; 2) ett hårdt hjärta, 
v. 26; 3) ett olydigt hjärta , v. 27, och 4) ett otillfreds
s tälld t hiärt:1 , V. 29. 

Det orena hjärtat. 

»Huru länge skall det ännu dröja, innan du 
varder ren ?» J er. 13: Så klagar Herren Gud2,. 

öfver den utv alda staden. All dess synd och last 
hade han selt. Här talar han om alla Israels barns 
orenheter och alla deras afgudar, och dock var det 
ett folk, som fåt t det stora budet : »c!u skall inga 
andra a ndar hafva för mig. » 1\len kunna dessa ord 
gälla o~s ) Vi hafva ju tvagit oss rena, vi hafva ju 
blifvit helgade, vi hafva ju blifvit rättfärdiggjorda 
g enom H errens Jesu Kristi namn och genom vår 
Guds Ande ) Ja, sådan är vår ställning i det him
melska i Kristus, men hurudant är vårt tillstånd i 
det dagliga lifvet? Ma vi lilta vår helige Herre 
och Mästare rannsak a OSSI Må vi hvar och en 
öppna hj ärtat för honom. »Dina orenheter' ,) Du 
har kanske icke några yttre orenheter, men hur är 
det med ditt hjärta, dina tankar, din fantasi, dina 
be\'ekdsegrunder, äro de rena; Har du ingen o\'änlig 
tanke mot någon broder eller syster ) Förlåter du, 
såsom Gud förlåter :' H an kOJJlmer /(kIJ m er durg 
våra synder. Hyser du ingen hemlig afund, d~t 
näaon annan blir mer uppskattad och älskad än du:' 
H aor clu ingen usel känsla af belåtenhet, då planer: 
som du ej gillade, misslyckas för dem ~ Fram l 

ljuset med allt l 

Låt dornen gå öfver dig! 

Hum är det med ditt tankeliP H vad sysslar 
dina tankar med under de många ensliga va nclringarn a 
och färderna härute ? Frestaren nalkas - står du 
honom emot? O, huru lätt vi frestas att drömma 
om stora ting för oss, ej för Gud allena, att smeka 
vår egenkärlek, i\tt bygga. så att säga, på Guds 
tempel med ena handen men stora luftslott åt oss 
sj älfva med den andra . Rö:-a sig icke tanka:na 
kring detta: 1Ilzlt arbete, 1IIlJl framgång , hvad ~.~g 
o-jort och vunnit »" Själ, huru länge skall det droJCl, 
~man du varder ren:' \ 'årt arbete är väl stort och 
härligt, men hur är det med våra bevekelseg'n:nder:' 
:\lan /.:an frestas att arbeta, emedan man vill, att 
ens kamrater skola hah'a goda tankar om en eller 
för att vinna popularitet bland folket och få namn 
af att vara "en l1itisk arbetare~ m. m. I\-Ian kan 
löpa åstad till en tjänst, som synes, då Gud vill" 
hafva 

en tjänst, som icke synes. 

O, må han ej om oss felsäga: »Jag har icke 
sändt dem ; ltki/iil löpa de! " Afven i vår inbördes 
brödrakärlek måste vi vara r ella.. »älska h varanclra 
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innerligt af ett ren! Ii/ärta. » Må Gud gifva oss 
nåd att älska innerligt men också heligt och rent' 
Således ingen vänskap mellan två , som utesluter en 
tredje, inga förtroenden, som kunna skada en annan, 
intet sjl\kligt beroende af andra och icke heller 
någ'on afskildhet, slutenhet, som är ~sig själf nog" 
och tycker sig ej behöfva bröderna. Här äro faror 
till hög'er och till vänster, men vår Gud kan bevara 
oss på »det rättas stigar t. Det rena hjärta, som 
han skapat, kan genom hans andes kraft både tänka 
rent och älska rent. J a, - äfven. tala rent. Och 
nu komma vi till våra läppar. Afven här m åste 
vi taga ut löftet: ifrån a/la edra orenheter skall jag' 
göra eder rena.~ Har du sett, att du för att vara 
ett Herrens vittne måste hafva rena läppar ) Har 
du sett ej endast, att du är oduglig, oskicklig, 
det är en läxa, som man jämförelsevis sna,:t lär 
sig, -- utan att du är 

oVl1rdig? 

Det finnes väl knappt någon missionär, som ej 
har särskildt heliga minnen fr a n K.;aias 6:e kapitel. 
Hans egen sändning var ett lite t återsken afprofetens. 
men det finnes nog djup i detta kapitel, som vi icke 
lodat än. 1.;[5 det om ig'cn, men läs det 5:e kapitlet 
först! Där skådar Esaias sitt folks synd och ropar 
ett sexfaldigt " ve ) öfver d e nna synd, _.- kärlek till 
jordiska ägodelar, v. 8; till nöjen o ch njutningar, 
v. 1 l; förakt för Gud och samvetets röst, v. 18; 
förnängning af rätt och orätt, v. 20; själtklokhet, 
v. 21 , och orättfärdighet v. 22. Profeten har sett 
människorna i deras viirld, och skärande verop 
komma från hans upprörda sinne. Huru olika är 
det ej i det 6:e kapitlet. Där får han se Herren i 
hans helighet och härlighet; där får han se änglarnes 
tillbedjan och höra, deras lofprisande. Xu tränger 
åter ett verop öfver hans läppar, men det är ett 

verop öfver honom sj111f. 

»Ve mig, ty jag är en man med orena läppar! , 
Han ligger i stoftet, han känner sin orenhet och 
ovärdighet. Gud gifver rening och utrustar honom 
så att på nytt sändas ut till folket. Väl talar han 
ännu ord af dom och straff, men äfven ord af out
säglig IjufJighet, tröst och upprättelse. Haha vi 
gått igenom denna erfaren het j H uru lätt gtlr det 
ej att ropa »ve " öfver synden omkring oss, öfver 
kinesernas falskhet , penningbegär och orenhet! Först 
måste \'i dock ropa ve öfver oss ~jälfva och af 
Herren undfå. renade läppar. D it kunna vi blih'a 
hans rätta \'ittncn, som tala sanning i kärleken och 
hafva kärlek i sanningen. 

:Må \·i äfven vara rena i "åra handlinQ"ar, sanna. 
orclhåJliga, rättfärdiga! Den, som hafver re'i',a händer: 
varder däraf än starkare. Det är rena käril, som 
Herren vill bruka. »Renen eder, renen edep, så 
ljuder det särskildt till Guds tjänare. Själfva öfver
steprästen Josua måste iklädas rena kläder för att 
kunna döma Herrens hus och vakta hans gflrdar. 
Sak. 3. 

från sommarens missionsmöten. 

Öppna dörrar. 

Ai J. Lindgren.·J 

först \·iIl jag paminna vm, att \'i \'erkligen hafva 
öppna dörrar på \'ara missionsfält. Icke frän ett enda 
kom mer det ropet till oss: }) Sändcn icke flere arbetare» 
utan t"artom : " Hjalpen oss, sii nc1en oss flere! » Vi 
haf\'a ic!,e alla de krafler, \'i behöf\·a. Hade \'i flera 
krafter bfic1e här och dar, skulle mycket mer blif\'a ut
riittaclt och \"\lI1net pa vfl ra fa ll. 

Det första, som de öppna c!örrarne förplikta oss till, 
iir att tacka Herren, ty de äro en bÖlI!löre!se. Det ar 
icke sli, att vi skola känna de öppnade dörrarne d. v. s 
kraf\'en darulifran, r0pen om hj ä lp, sasom en tung bö rd a, 
en tung piikt, som ska ll trycka ned oss, utan h'ärt om 
såsom verkliga gläd;"eälll1lC1l ) ty de äro det. Det är ju 
om öppnade dörrar, missionsförsamlingen beder, d§ hon 
beder, att \':ig ,kal! öpp nas för Kristi e\·angelium. Saledes 
är det \·h plikt alt tacka Herren för de öppnade 
dörrarne. 

:\Icn detta öehöf\'a \'i påminna oss sjalf\'a och h \'ar
and/a om. Det kan nämligen h~lnda , alt, om \·i i detta 
fall gjorde, lwad vi borde, rikt igt giaddes öfver de öpp
nade dörrarne, vi ocksfl komme längre med afseende 
på de öfri ga förpliktel~er, som dessa förk\llanden med
föra . Det är ju sä, at t arbetet clarute mfts te \·äxa. Får 
det icke v~lxa, blir det sti llest{tlld, och stillestånd är i 
bngden lillbakag~lng. AlltsIi, natO diirrarne äro (ippna, ar 
dct vä r plikt att lycka i7l. Det är ju så, att när ett 
bfilverk sbll stormas och en bresch har brutits, det galler 
atl i r;"ltta ögonblickel rycb in. Att försumma detta 
ögonblick iir kanske att fö rlora hela slaget, att Wstningen 
ald rig blir t.:lgen. ::\är sft lunda brescher iiro brutna i 
hedend omens ba lverk, gäller det för Heri'ens församling 
att rycka in. faran är ocksfl mycket stor, om icke mis
sionsförsamlingen förSlår att am'anda det rätta ögonblicket. 
Jag \·ill t. ex. erinra om det förhållandet i Indien, att 
den europeiska civilisationen kommer ditut, buren af 
krist.usfientliga personligheter. H\'ad betyder det att så 
sker? Det be tyder, att hedningarnas hjärtan redan på 
fijrhand slutas för Kristi e\·angelium. Det ar ju dock 
sa, all den \'iisterliindska kulturen bör komma ditut, buren 
af troellllt. Ja, denna kultur kommer att göra mycket 
slor , kada, om icke H enens församling för:;tiir sin plikt 
helt och fullt. 

Med afseende pft missionsfaltet i Afrika vill jag 
viclare erinra 0111 den oerhörd t starka mission, som 1i1lt

!ta7/!J/lcda"isl/ltll bec1 rifver, ::--l ar man sätter sig in i det 
forcerade och mfdmedvelna arbete, som muhammedanismen 
utför genom hundratals missioniirer, utbi ldade och skolade 
i aratal \"iel muhammedanska skolor, clä bafvar man. Hur 
skall K risti församling \'erldigen kunna göra, lwad den 
är skyldig till:' Hur ska ll elen hinna, innan muhamme
danismen liksum suge r ut den matjord, !l\'a ri ordets säde 
skulle ulsäs:' Detta galler särskt1c1l med afseende pa \'årt 
missiollsfalt i Kunama. 

Och med afseencle på vart missiollsrält i Galla ar 

' ) In1cdningsfured rag öfver frttgan : j'hilka förp liktelse r ålägga 
oss de öppnade dörrarna på våra missionsfält? "id Ev. Foster
iandsstiftelsens årsmöte. 
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det så, att den förstelnade kristenclomsform, som är 
härskande i Abessinien , dar gör sina stora eröfringar och 
det alls icke till fromma för evangelium, när det sedan 
kommer dit. Faran är saledes stor, om icke de rätta 
tillfällena anv1inclas. Arbetet blir mycket svårare. 

Vi kunna helt enkelt saga, att, hvad \'i behöfva på 
grund af de öppnade dörrarne, är en ökad bär/o'aft l/är 
hemma för arbetet, flere missions\'äI1Jler, flere l/riga bed
jare bland dem, som äro missionsvanner, och mer af 
heligt o(jcrsilllle rundt omkring i \'art land, 

För att ra fragan riktigt praktisk böra vi tänka efter: 
"Hvad kan jag just P~l min plats, i min by, i min stad, 
i min omgifning göra, för att missionskiirleken mer skall 
starkas? Kan jag icke \'ärfva nagon missionsvän ) Jag 
undrar, om vi alla i detta afseende gj ort, h\'ad vi kunnat, 
om vi varit riktigt ifriga icke blott att sjalfva arbeta och 
bedja utan äfven att z!ä/illa andra. J ag är riidd för 
att det ar detta, som många glömma. Men det gäller 
att \'ärfva nya al'betare öf\'erallt. dar vi aro. Om Herren 
finge gifva oss ett mer brin nande sinne, skulle vi säkert 
till nästa år harva vunnit många flere missionsvanner, 
och det är, lwad vi behöfva, Det gäller för l1\'ar och 
en af oss, h\'ar vi stå, hvilken del af arbetet vi hafva , 
alt helt och fullt förstå vår kallelse, så att vi göra var 
plikt i Jesu Kristi kraft. Nar en gång elen engelske 
amiralen Kelson skulle börja ett afgörande slag, var det 
enda tal, han höll till sin krigshär, detta: »Hela England 
väntar, att hvarenda man skall göra sin plikt.» Det är också, 
ln'ad vi ville saga nu: »Församlingen diirute, den mis
sionsförsamling, som genom vårt arbete iir framfödd där
ute, den väntar, Guds rike väntar och vill' himmelske· 
konung själf v;intar, att vi hvar och en för sig göra just 
\'fir plikt>, 

Daggr~ning Kina. 
under denna rubrik redogör den engelska tidningen 

» The Christian» för det trearsmöte, som föreningen för 
kristlig verksamhet i Kina (the Chinese Christian Endea
vour) höll under maj manad detta ar i staden :'\ingpo nära 
Kinas ostkust. ur denna redogörelse hamta vi fö ljanc!e' 

Till mötet samlades ombud icke allenast frän viet 
skilda trakter af Kina utan arven från Japan, Korea och 
Förenta staterna till ett antal (lf 1,500, Dessutom kommo 
enskilda talare från England, Frankrike, Tyskland och 
Australien, Det var uncler intrycket af att se sft mfmga 
representanter frän skilda trakter af \'ärlden förenade i 
arbetet för Kristi rike, som en talare vid mötet, en ameri
kansk missionär, just anland öfver Japan till Kina , fram
ställde det kejserliga palatsets murar i Tokio, i hvilka 
stenblock af alla storlekar och former äro sammanfogade 
till en enda massiv massa, såsom en bild af huru Kristi 
kärlek sammanbinder män och kvinnor, ynglingar och 
jungfrur, af alla nationer och språk, 

utsikterna för Guds församling i Kina och i världen 
utgjorde ämnet för det föredrag, som hölls af biskop 
Bashford fdn Förenta staterna. Generalsekreteraren för 
Kinas K. F. 1 , 1\1. talade om huru bibeln bör stuclt.:ras 
och redaktörerna för tva kinesiska tidningar om bönelif\'et 
och huru ,det skall fostras, 

En ung korean tillvann sig aHas hjärtan genom ett 
varmt väckande föredrag och ett ansprakslöst framtriidande. 

Men det var Japans ombud, pastor Horaday, fran Kobe, 
som genom sitt anförande kraftigast framhöll en nI' tids 
inbrytande i den fjärran östern. 

Han hälsade mötet från r 30 japanska föreni~gar [(jr 
kristlig verksamhet. Deras medlemmar utgöras af barn, 
och den yngsta föreningen har satt som sitt mål att ar
beta för Kina samt gjort en liten insamling för detta land, 
"Hilr :ir den », yttrade talaren. »det är en ringa summa, 
endast 25 cents (50 öre), men o, hvilken kärlek ligger 
icke baknm densamma! Man säger, att underverkens tider 
aro [(jrsvunna, men de begynna just nu, Jag minns, da 
J esus-namnet i J apan ansags för något förskriickligt, en 
plåga, en pestsmitta, Och det iir endast 33 år, sedan 
den först omviincla i staden Kobe blef arresterad och 
jiimte sin hustru kastad i fängel se, Han dog där, men 
hustrun frigafs sedan och lefver ännu i dag i Kobe, H vilka 
underbara förändringar hafva ej intradt sedan den ticIen! 
:'Ilin egen församling räknar 635 medlemmar, och sista 
söndagen jag var clUr, fick j8g genom dopet upptaga r Ij 

personer. Endast i Kobe finnas ro andra protestantiska 
församlingar. Hela antalet döpta kristf\a i Japan utgör 
50,000 till 60,000, Detta är visserligen icke mänga pa 
en befolkning af 35 millioner, men deras inflytande ar 
likv:tl stort. Tolf eller tretton af Japans riksdagsmän Hro 
kristna, och den första och näst sista presidenten voro 
OCksZl kristna, Af de generaler, som nu föra befalet i 
1'1andschuriet, bekiinna sig flera till kristendomen, Öfver
befalhafvarens, general Oyamas, hustru är en varm kristen. 

Det är ett härligt arbete Japans kristna utföra . K. F, 
"C, M, har sändt mflnga af sina medlemmar till l\Iand
schuriet att arbeta bland trupperna därstades, Förliden 
vecka uttryckte kejsaren offen tligen sin sympati för detta 
arbete genom alt till K , F, U, 1'1. skanka ro,ooo ren 
(18,000 kr.) De kristna gå äfven i spetsen för allt slags 
filantropiskt arbete, _-\syler för föriildralösa grundades 
af en gammal kristen uncler mycket motstftnd, och nu har 
kejsarinnan lofvat att årligen understödja dessa asyler med 
r ,000 yen (r ,800 kr.) om ilret under r o ftrs tid, J aO' 
kunde berätta mycket mera af samma slag, men vi 
vänta ännu större under af vår Gud i framtiden. Det 
gif\'as tecken, som tyda på en större viickelse i Japan. 
Dess kristna i'istunda ifrigt en utgjutelse af Guds Ande, 

ch bland de kinesiska studenter, som Kina sändt till 
Japan för utbildning, pägår en stark religiös rörelse. De 
aro mera tillgängliga för kristligt inflytande i Japan :in i 
Kina, och arbetet bland dessa unga man, som en gång 
skola blif\'a Kinas ledare, är mycket förhoppningsfullt. 
En mängd e\'angelier och traktater utdelas till de soldater, 
hvilka, som I veten, nu i hundratal passera genom Kobe 
och Oyama, och dessa skrifter emot tagas med glädj e, Se 
där något af hvacl Gud verkar i Japan, Och Hitom oss 
nu tro, att Gud häller på att göra samma under i Kina, 
Det är [(jr \'lSSO hans goda behag att sbnka Kina icke 
blott lika stora utan an större \'älsignelser, endast Iiiren 
redo att mottaga dem. !isom Herren en gång sade till 
J osua, så säger han nu till eder: »Helgen · eder I ty i 
morgon skall Herren göra underbara ting ibland eder. , 

F örbereden eder därför för Guds morg'ondag; bedj en 
för Japan! Vi i Japan bedja för eder. Men varen framför 
allt redo att mottaga Guds kraft och de underhara ting, 
han vill göra bland eder l>, 

under mötet Ugde en anmärkningsvärd händelse rum, 
ela tre af stadens magistratspersoner, på inbjudan af en 
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af de ledande mi~s ion;\rerna, infu nn a s ig: dill' med hela 
~ in s\'it. D:r . \ rthur ~:n i th t,dade den aft0 11cn o m kris ten
d nl oc h plikttro het. Han ci te rade lie ra bibels tUllen , ln'ii b 
bli f\'ir u lpekaJe fö r de l;inesiska tjanstem~\ nnen i de bibla r, 
de hade fram fö r ~ig, 

l\Ur fö redr;lget var sl ut, reste sig manda rinern a den 
ena efter den a ndra och st~i ll cl e sj iilfva några o rd till den 
sto ra fö rsam li nge n, P refekten, som ~ir elen förMimsta 
magistra tsperw nen i' N ingpo, up pmanade de nan'arande 
att m ed tfda mod bemöta cllldra församlinga r (sy ft and e pfl 
ki neser, som sl u ti t sig till den romersk-katolska ky rk,lIl) 
sam t att s§' \'idt möj ligt undvika r:it tegängar med dem, 
Provinsdoll1a ren sade: »Haf\'en deltagande med oss tjUns 
te m an i v;.'t ra "dirigheter I I haf\'cn b lifvit uppmanade 
a tt bedja för m ig, men det :;k ulle \'a ra all t fö r stor ara, 
o m det gUlIde mig ensam, och jag beder eder endast att 
hysa . y m pati för oss, , Kre tsclomaren (Taotai) y ttrade: 
»Ra nnsaken sk ri fterna , stueleren edra S\'a testamenten, efter
följen deras l:ird o mar, och I sko len haf\'a fra mgfll1g ». En
dast de, som aro hemmastadda med kinesiska förhflilande n . 
kunna full t fatt,l bet\'delsen af dessa uppmaninga r. De 
aciagaiagga , att Kinas man dari ner erkänna den l;inesiska 
kristn a församli ngen va ra ett faktum af stä ndig t vaxande 
betyde lse, Och i de n må n ett nyt t Kina kom mer a tt 
med y ngre lilan, (Uraf många utbildade i Japan och alla 
för trogna m ed kristendomens grundsatse r, rekry tera Kinas 
manda rinkår, ska ll det blo tt behöfvas den H elige Andes 
kraft för att glira dem till fram tiden::: ledare af den kris tna 
rörelsen i detta land, 

~-ingpos ci \'il a 	 och miliUira tjänsteman i l1 bjöd o seder
m era a lla mö tesdeltagarna till en fes tmalticl, vi I lwi lk en 
bor lsbönen Iiis tes och man utbad sig dlsigne l-e fö r J esu 
K ris ti skull. 

Till sis t afslutades dessa be l\'d e lsefull a daga r m ed 
ett sarski ld t möte fur heligt uppgif\"(\ncle till Kris ti tj änst, 
och, nar man 	 vid Ningpos kaj e r sa de hvaranclra fan'a l, 
genlj öd luften 	 af tusen tals r(igter, som pa kin esisk a sjöngo : 
"Närmare, O 	 Jesus K ris t till dig, 1'\ärJllare hvad än det 
kostar m ig! », under d et a tt hundraden af kringst:le ncle icke 
kris tna kineser och besättningarna på de m änga förb ifa rande 
kinesiska junkerna sägo en sy n, Som d e icke snart sko la 
förgä ta, 

från Mr 	J. Hudson Ta'jlors 
begrafning. 

Fredagen den 9:e sistlidne juni jordades stoftet 
af den älsklige CTlldstj änaren J. Hlldson Taylor i 
Chinkiangs 	 kyrkogård, V år syster fröken il1ar'\' 
Ramste1/., som befann sig vid kusten för hv ila och 
var närvarande vid begrafningen, meddelar (i bref 
af den I2 :e) 	 därom följande : 

I o nsdags hall kl. R hö lls e tt möte i C. L 1\1. , ledt 
af mr H os te: 	 som mänga deltogo i, o m talande ~in a per
sonliga intryck af mr Taylors lif, und fängen viil signel:<e m, m. 

Fredag morgo n ];J. I samlades vi alla o mk ring: elen 
enkla kis tan , skankt a f de kri tna i Changhsia, De~ stod 
midt pa golf\'et, o mgih 'cn al \'ii x ter. och of\'a npa den läg 
e tt af 11\'ita bl omm o r och grijnt bu nd et a nka re ';~Is()m en 
påminnelse om det "hoppe ts ankare, som strader sig 
til l det, som ar innanfö r förlåt e n», 

En massa af C. L M:s missionarer voro represente 

radc har: frtin \ \ 'u-hu, Klli -kiang, Yang-chau m, n, plats~r. 

De niirm aste sbktingarn a \ '01'0 iklädda djup kinesisk sorg 
d;~lkt d , v, s. llVitt, a[\'en hvita sl;or och ett o blekt huf
\'Lldclok. Alla vi and ra bm o e tt dylikt tygstycke iifver 
axeln, 'knutet under armen. 

Ffter några af,;jung na så nger taladc m r S te\'cnson 
till oss öfver ,[ T ess, -l : »Vi som lef\'a skola ingalunda 
kom ma fö re de afsomnade et . » Det \'ar ljufligt att h~1r 
pElIll innas, alt vi , SOIll \'anta efter H c rren , snart skola 
möta h o nom i lufte n, s;\. skola \'i va ra m ed Herren all lid , 
da r h\'a rest ingen skilsmässa mera ii r. Efter bön af m r 
H erbert 'lado r, mr H lIdson Tay lo rs ~ildste son, bars kistan 
ut , oc h 'i i ' rdnacle oss i cn lå ng p rocessio n efter de n, 
,\Ilt \'ar sfl stilla och Ijufligt , und e r dct vi tågade framat 
mot den lil la kyrkog~l rden, och hade svenska ögo n kunnat 
se detta lik t5g', hade de nog se t t n flgo t o\'a nligt i denn a 
ska ra a f gammal och ung, alla i kines-dräkte r, afslll tac! af 
en del kin esiska kristna, 

Framkomn a lill den lummiga liila kyrkogården, som 
ligger vid fo ten a f e n höjd, s:'tg man skaro r af kines'e r 
på kullen samt en hel del europ,::er, som kommit at t 
be\'ista de nna ovanl iga ti lldragelse, begrafningen af e n man, 
som gifvit s itt lif rör a tt bringa e \'a ngelill m till K in a. Mr 
H oste trädd e dH:'efte r fram och med a nslutning till I Tess, ~ 
höll han ett kort gr ipande tal, hvilket han gjorde m era 
till ett \'Hckeherop til l de nän'arande, fram hållande de n 
hemgångnes enkla ba rnsl iga tro pa Gud, som e tt exempel 
fi ir alla och saso l.ll enda villkoret för ett va lsignadt lir. 
Mr ::ia lInd ers ta lade dHrpa till de infödda kristna på kin e 
siska , E tt 30-tal unga hvitkhiclcl<t kinesiska sko lf1icko r 
jHll1te e n del a nd ra krislna afsjöngo sl utligen ef ter begraf
ningsak te n e n hel del sånge r unisont, s tftentl e omkring 
den ij ppnade gra fven, Fl) l' hon o m ar striden afslutad, 
kronan \'unnen, han hä r gfl tt att höra K onunge ns : »va l 
gjordt , d u gode oc h trogne tj a na re, uti e n ringa ti ng har 
du var it troge n, gå in i d in H erres gladje,» För oss 
andra fl te rs ta r ann u någ ra stride r, innan \' i skola landa 
pfl e \'ighetens st rand . 

"Se, jag s~\ger ed er en hemlighet: Vi skola ickc a lla 
a fso mna , men alla skola vi förvandlas i e tt nu, i ett ögon 
blick, \'id den yttersta basu nen, ty basunen skall ljuda, och 
d e c!lida s ko la uppsta o lö rgä ngliga, och \'i sko la fö rvandlas. " 

~~ef~?g~~ 

stormötenas tid. 

J. 

\'inte rn ha r försvu nnit, \'a rvinden leker: en mild 
regnskur fall er då och da, och som geno m et t under fö r
\'ancl las naturen , I-h ete t sp irar upp s, friskt och grönt, 
o ljeplanto rnas g ula blo mmo r do fta och på ftkra rna börjar det 
bl if\'a lif och rörelse. Före h \' e teskörd e n, d, v, s, \'anligen 
under a pril manad, bruka vi halla våra storm ö te n, och det 
ar o m desa mma, jag nu vill lamna !lagra upplysninga r, 

Mitt första besök gallde b,\'n lVaN-IIs; i staden Rui
dtengs distrikt. 

D en G april ankom jag till Haieho\\', och den I P~l 
m o rgonen a ntradde jag i bröderna Henrik Tjiiders och 

http:sasol.ll
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diakoncn Ching's sällskap färd en öf\'cr Gergskcc!jan, trenne 
mulåsnor barande oss oc:11 vara saker. Yiigen är ganska 
besvärlig, Mandarinerna i l\ui-cbeng bruka , så berättades 
mig, ej tycka om att komma dit till följe! af el en bes\'ärliga 
vagen, men val hemma i dc nya förh å llandena lämna de 
ogärna platsen, ty inkomsterna aro goda , folket lagl,Hiigt 
och klimatet hälsosamt. :,>Ja , del är elit ett under, htt jag 
Idättrar lif\'er dessa bergen " , sade broder C bing. På min 
förfrågan 11\'8rför, s\'ar8de han: ~ jo, förr, ciå jag rökte 
opium och \'ar svag till hoppen, kunde jilg knappt g~l 

en half mil , förrän jag måste röka, och det ändfl pa jämn 
väg. och nu kan jag 8ns tränga mig så! Guds nfld iiI' i 
s8nning' storl " 

Vår flsnedrifvare -- » YlIin-lai" - so m betyder , lyckan 
kommer,) , var en snäll I c)- i\ r ig bondpojke men sa invand 
från uarndomen i att alwända fllla ord, då han til ltal,!de 
sina cijur att Ching och jag m~ls te taga itu med honom. 
För kinesbarn är det en sEL naturl ig sak, ocb elen anses 
för mest begäf\'ad, som på människor och djur flit igast 
kan al1l'äl1da dylika uttryck, Efter sk:-'mningen anlande 
vi till vårt kvarter, f. d, skattuppbördsmannen Liu el/mg-i's 
rymliga \'iilbargacle hem, Själf har han \'a rit mycket sjuk 
i två mfmader och \'i fruktade döden, men, ehuru ej så 
frisk att han kunde \'ara med under mö tesdagarna, var han 
dock biittre. Han hade på basta sätt sörjt för vfLl,t \';[1
befinnande, 

Broder 'Verner \i'ester mijtte oss har, Han kom 
salllma dag från en kort vistelse i en af PLlcho\\'-fu-byarne, 
I tre dagar pågick nu vart möte med omväxlande predik.
ningar och katekisationsförhör. Va r vän Liu har af egna 
medel byggt ett treAigt kapell och o rdn a t för gudstjänst
firandet. 

De församlad e \'oro ej många: beroende pfl alt de 
troende ännu äro få, De utgliras af den gamla stammen 
frfl11 syster Fredika Hallins verksamhet i l lfei-ti-c!ulIg, I ' i 
hoppas, de skola förökas, ty ibkl11d dem flllna s n ~gra 

ganska lof\'ande krafter. 
F, n. iir nog Lill elle'ng-i såv~iI genom sin guds

fruktan som genom sin goda ekonomiska st:illning och 
sitt uppofirande . innelag försam lingens stödjepelare. Var 
bön ilr, att Herren iinnu matte spara honom at oss och 
sitt verk, Nagra dopkanclidater anmälde sig, men ansåg 
broder Henrik Tjäder, att man iinnu borde \'änta med 
deras dop, i\l å ndagen elen 10 skedde uppbrott. Bröderna 
Tjiider oc h Wester redo åt ett häll, till Haichow, Ching och 
jag till hans by, belägen i en annan riktning, men öfver bergen 
bar det i alla fall. Vi haJe samma åsnedrifvare som 
förut, och nu hade ha n, som han sade, »glömt bort,) alt 
amiinda de fula orden. På bergets sluttningar gingo en 
massa ffrrhj orclar i bet, och som >!,;'{kall /"'011l1llCI'» sj~ilf i 
tre ar varit vallgosse, l;unde han berätta oss mycket 
om fårens egenskaper. Allt var i öfverenssl2immelse med 
Jesu ord i Joh . IO:e I;ap. Han beriittade, att om tvenne 
filrhjordar beblanda sig med Il\'arandra, m en berdarne 
ropa pft sina f~ir, så skilja de genast pil sig, och »dct sh1r 
i llte fd det millsta., sade han. " kfiIIa får hiira lIIin 1'iisf", 
sade då Ching, 

Pa morgonen, sedan \'i gätt en knapp mil, ras tade 
Yi hos åsn edrifvarens husbonde, en v~il b~irgad boncle, Jag 
bara nämner som ett bevis pa lancltfolkets gästfrihet, huru 
han tog emot oss, 'Sofplatsen sopades, filtmattor och 
täcken utbreddes, och vi bjöclos pa mjölvälling till att 
dricka. Sedan kom han med te, tobakspipa och bränlwin, 

samt bröd och rödpeppar ! Af hvilka anrättninga r vi för
sago oss, behöfver jag yal icke nämna, Hans stora sorg 
var, alt han ej hade n;rgra Garn, ehuru han hade två 
hustrur. Ching tröstade honom med att han ej heller 
hade nilgra ba rn, men i själf\'a \'erket hade den fö rra 5 
och ele n senare 3, ehuru alla Aickor. Da jag sedan kom 
på tu man band med \'ännen Ching, frågade jag honom, 
om ha n ännu ej brt sig att inse, det nicko r äf\'en äro 
en Guds gZlfva, Han har adopterat en son. Gamla 
fördomar sitta djupt inrotade. På kvällen komm o vi till 
Chings by, lwarest jag rönte ett \'~inligt mottagande: Ching 
iiI' en god man och vittnar med nit om sin Frälsare, men 
»ingen iir profet i sitt fäderneslan c]", Sfl att de en gäng 
hvarje m~l11ad återkonllnäncle gudstjiinsterna äro f;ltaligt 
besökta, 

Den följande morgonen begaf jag mig ensam iviig 
till Puchow-fu. Det var en hiirlig dag. Aprikos- och 
persikotriiden hade )Ja de ' sista h'å dagarna s lagit ut i 
full blom, turtur- och vilcl-cluf\'orna, fa sanerna, hackspe ttarna 
och sta rarna flögo muntert Ont hvarandra, en och annan 
hare sprang öfver äkem, oc h där i ett snår, strax intill 
\'iigkanten, 3utto ej mindre än sju stycken, Lif, lif 
lifverallt ! .\nkom pa, kvällen till PUc!10\\', hvarest jag 
gjorde ett tvfl dagars uppehåll. 

~ Dnggryningens » flickskola med sin,l I {J elever var 
i full gång, likasa gosskolan, Systrarna Frida Pryt7. och 
l\Iaria Bord:ion trih', s m\'Cket bra tillsa mmans och i ar
betet. Alla nickorna ha under delta Iiisår hittills fätt \'ara 
friska , men tvfl utaf dem haf\'a, utaf nilgon för oss obe
kant anledning, blifvit clli fva på ena örat. 

Gula floden hade just i dagama ater igen svämmat 
ö fver och fördriinkt flera tunnland jord, ,beröf\'ande dess 
~igare hOl pet om en annars god hveteskörd, En af vara 
tjänare, som dar ager sin jord, blef på så satt ock lidande, 

Under det jag \'ar i Plrcho\\' kom syster Ida Anders
sun d it från T ongcho \\' på \'äg till Haicho\\'. ;\Ied den 
vagn , hon haft, reste jag sedan öfver Aoden till TOllgkwil 11 , 

den viktiga fa stningen. Dar skul!e nu det första stormötet 
hållas, och p<'lföljande dag anlände frän Tongcho\\'-fu brö
derna Hugo Linder och Jakob Böll ing jiimte syster Anna 
Eriksso n, bibelkvinnan Li, evangelisten Kao m, A, Ehuru 
vflr förhyrda lokal ligger \'id en mycket trafikerad gata, 
dar ridande, ftlza ncl e, mulåsnekaravan er m . m, ständigt 
draga förbi, och det följaktligen är s värt få stillhet, var 
dock mötet gifvande och af betydelse, Endast det, att 
vi kunde ha ett sådant möte d ~ir, iir för dem, som kanna 
till platsens natur, mycket att tacka Gud för. En liten 
grupp troende och forskare finnes nu där. Efter della 
mötes slut gällde färden T ongcho\\'-fu, det gamla hemmet. 

()fver ett halft flr hade gatt till anda, sedan det 
lämnades, och nu skulle det blih'a ganska roligt komma 
elit igen. Broder Jakob Bölling och jag öfverraskade \'ara 
viil111er pä kvällen. Ja, allt var sig likt, ehuru milnga 
minnen trängde sig på frfl n 11\'arjc \Til, som ju iir naturligt, 
då man haft små barn , som sprungit omkring dar och 
gjort det ljust och gladl. Emellertid hälsade de kära 
systrarna mig sa hjartligt )~ 7JäikolJlJllC1l hem» , att ingen 
främlingskänsla alls förnams, Det var äh/en mycket kart 
att fi\ träila kineserna, som alO minnesgoda "anner. Enrn
gelisterna och några andra bjödo dagen efter ankomsten 
os;; brödel' på middag. och hade de i sin vanlighet ut\'alt 
de rälter, de trodde oss mest tycka om, 

Lördagen den 22 reste broder Hugo Linder och 
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jag till utstationen Hsiao-f i Wei-nan-distriktet för att 
öf\'ervara slormötet där, Syslrarna Anna Eriksson och 
f. af Sancleberg voro cl~lr förut. Här skulle äf\'en ,17ila
~/I07ilbo1'1la samlas, Evangelisten Kao bor nu här med 
sin familj, emedan platsen ar sundare :in det fuktiga 
H uacho\\'. Då min vagn pa kviillen anlande (b roder 
Hugo red i förväg), voro de gamla vännerna uppställda 
och hälsade mig sa hjärtligt med sitt: frid, frid ! Där stflr 
lille barberaren el/w, cWr gamle landtbrukaren lVII, dar 
min gamle medarbetare ,Kao o, s. v, Ja, \'isst \'ar det 
roligt att få se dem! Och se'n alla deras \'änliga fr~gor om 
" Frun», »Ngan-väi» och »Tai-ping) (gossarne). »Huru 
stora aro de nu ) Kunna de skrifva) 1\-2\1' komma de 
ut hit) " Ni har blifvit fet, pastor, se'n jag s~g er sist. » 
»Jag har drömt om er så ofta», säger en annan. »Ja, 
\'ore inte Gula floden, S,l. skulle jag komma och hälsa pa 
er», 5~jger en tredje , Ack, vi fä ej för mycket af förstflelse 
och valvilja, sfl atl när vi be\'isas sildant, ktlnnes clet så 
rn vcket kärare, 

. ilIötct \'ar besökt af omkring 50 intresserade förutom 
en slor skara utomstftende, som vi dessutom fingo predika 
för. Det var etl riktigt godt möte, Ordet 1II01/0gS, Man 
!;ande, att man talade för hungriga själar. 

Kaos text \'icl det inledande bönemötet var Luk, 3:2 l 
»Jesus bad - himmelen öppnades», Det var tunga, all
varliga ord, han uttalade, och \'i k~lnde, att - , himmelen 
öppnade,;~ öfver oss. Broder Hugo Linder bedrifver med 
energi verksamheten i mitt gamla distrikt, OCll har den 
samma helt visst vunnit på o mbytet. Fran detta distrikt 
skulle i Tongcbo\\'-fu några döpas, men, som jag ej kund e 
ö[ven'ara mötet därstädes, ar jag ej i tillfäll e a tt förtalja 
något från detsamma, 

Jag måste nämligen bevista mötet i Ho-ia?lg, vår siot 
öppnade st;ltion, den 26 och 27 och s~tledes lamna Tong
eho\\' dagen efter hemkoms len fran Hsiao- L H yrde en 
gammal styftent mulåsna och begaf mig åstad den sex 
mil långa viigen kl. 7 pa morgonen för att framkomma 
1;1. 9 på kvallen, Hade då gålt halfva \'ägen och de 
sista tvfl timmarna i mörker. Solen gassade hela dagen 
gansLI duktigt, men som jag ej är så bnslig för densamma, 
använde jag ej min halmhatt. Detta hade emellertid till 
följd, att på en dag blef mitt ansikte alldeles bronsfärgadt. 

.-\llting är föränderligt här i varlden, Nyss voro vfl ra 
systrar Sigrid Bengtsson och M. Ramsten arbetande hiir. 
),"u \'oro de borta, deras taltpluggar uppryckta. Bröderna 
Rob, Bergling och Nath, Högman samt sys ter Tora Hart
rem voro hitkomna från Hancheng, 

Det I'ar kart sammantraffa med dem, ~alfl'a mötet 
var det första pa platsen, oc h, so m inga fö rsamlingsmed
lemmar annu fmnas där, kan man ej vänta den för en 
predikant så viktiga »rapporten» som på en plats, där 
Guds ords sanningar äro mera kända och praktiserade, 
Afven audra orsaker gjorde sitt till, att jag för min del 
kände det svårt att tala. Gud skall dock vinna seger 
Mveu har. I flera af forskarnas familjer ha dödsfall in
träffat, sedan de börjat tro pa Gud, och detta tillskrifva 
deras grannar gudarnas misshag öfver att de ej mera 
tillbedja dem, På fredagen den 2!:) begåfvo vi oss il'ag 
med Hallel/mg som mal men mäste vid middagen af
bryta vftr resa till följd af regn, Genomblöta togo vi in 
på ett litet värdshus, Som väl var, hade vi ombyte af 
kläder med oss, På e, m, klarnade det upp, och bröderna 
Robert och Nathanael beslöt o att fortsätta ridande och 

L A N D, ~ l 

kommu fram till Hancheng på kvällen, Påföljande morgon 
himnade vi ijfriga \'årt nattl,,'arter. På denna del af resan 
finnes en backe, den sWrsta i I:art distrikt och den största 
jag känner till. Ex tra djur hyrdes och spändes för, och 
sa bar det upp för densamma, sedan körkarlarna först 
lös t det ingalunda latta problemet att få djur och vag'lal' 
lIed för den af föregitencle dagens regn halkiga branten, 
N~lr sfl. allt var öfver - det tog elt par timmar - kom
mer en af broder Rob. Berglings tjänare med lvfl djur 
för a tt hjälpa oss, Han ko m ju försent flir att draga 
vagnarna upp för backen, men det ena djuret spändes 
för vagnen, och på det andra satte evangelisten Ki sig 
upp och red i f(in'äg, ly nu började det regna ånyo. 
Emellerlid var jag glad, att jag legat i lugn och ro pa 
\'ärdshuset, t,l' våra bröder hade haft svårt att ta sig fram 
och kommit hem Ungt efter mörkrets inbrott, »Herr 
Högman fick krypa uppför backen», sade min sagesman: 

l\"iir slutet ar godt, ~ir allting godt, och i Hancheng 
var det fes ts tämning, Syster Dagny Berglings ordnande 
hand sparacles ufverallt, och själf stod hon och vinkade 
oss \'älkommen, omgifven af glada skolbarn, Mötet pE\gick 
i kapellet, och, ehuru regnet hindrat liera från att ko mma, 
voro dock icke sft få Wrsamlacle, Har likasom i Hsiao-J 
kändes det l~itt att tala, och jag hoppas, att de sanningar, 
som framh(jll os, skola tjäna till att allt fastare samman
knyta församlingsmed lemmarna med Kristus, fem man 
och [I'ä kl'innor upplOgos genom dopet i församlingsge
menskap, 

Det äterstar nu till sist a tt skildra det sista stormöte t, 
det i byn Pei.(/z'lIallg , i I-sh 'i-distrik tet. 

Dit a nlande jag på lördagen den 6 maj efter att 
harva tillbringat en dag i fiolsiu, vft r n~lrmaste grannstation 
på detta hålle t, tillhörande C. r. M, Fröken Ragnhild 
Hatrem, 50111 nu arbetar dar, efter att flera ar hafl'a 
samarbetat med oss, \'ar mig följaktig. Dessutom \'01'0 

Axel Hahne, Andre\\' Ericsson och sys ter _-\gnes forssberg 
närl'arande, Pei-ch 'uang försa ml ing skall vara en af vflra 
basta, och det var k;irt alt fä vara tilisammans med dem 
nflgra dagar, Deras antal f(irökad es nu med 13, som 
genom dopet införlifl'ades med församlir.gen, bl ,lnd dem 
t'iå friska, oförc!ilrfl'ade ynglingar på 19 ar och en alclre 
b'inna, som af sjukdom var förhindrad personligen niirvara, 

Viilsigne Herren den lilla skaran i den obemärkta 
byn, djupt inne i det stora Kina. 

Genom\'åt och h'ött kom jag påföljande b 'al l till 
syskonen i Ish'i, och efter en natts hvila återstod det att 
tillryggalägga annu 3 sv, mil på cif regn upplJlöt ta v!lgar. 
Och sft I'ar jag hemma igen efter 3 j dagars bortovaro, 
Jag hade mtt be\'ittn,l Guds verk på olika platser och 
gemensamt fröjdats med nya och gamla \'Unner. En half 
da;s 11\'ila i hemmet och sedan ut igen ! :,'II en d~lrom 
nasta brer. 

August Berg, 

Högtidsskaran växer. 
»Och alltmera tillkommo sådana, som trodde 

på H erren, hela skaror af både män och kvinnoL» 
Enligt ingångna underrättelser döptes på vårt 

missionsfält vid vårens stormöten omkring ett 60-tal 
personer, som under någon tid åtnjutit undervisning 
i evangelium och bekänt sig tro på Herren Jesus 
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Kristus. De fördelades på de olika stationerna så

lunda: l Ishi-distriktet r6 , Puchow ro, Hancheng 7, Redovisning 

Si-an Hsien r r, Yongning 7. Från T ongchow-fu. för influtna medel till "Svenska Missionen i Kina" 
HaichO\v och 'r' un-cheng saknas uppgifte r. 

l\-Iånga läto äfven anteckna sig till erhå llande 
f undervisning i evangelium. I sanning en stor 

uppmuntran både fö r syskonen ute på fältet och 
missionsvännerna här hemma. Arbe tet i Herren är 
icke fö rg äfves, utan det bär frukt till själars fräl s 
ning. ?vIåtte vi aldrig g lömma detta! 

Från stormötet i S i-an Hsien lämna vi nedan
stående utdrag ur den redogörelse , som sys ter S . 
Engström hemsändt : 

Vi hafva nu just haft vårt v{lr-sto rmöte h:ir i Sin-all 
H sien. De truende och en del. andra. som :iro in
tresserade i lä ran, men iinnu ej tagit det afgörand e stegel, 
komma till staden reda n på fredags eftermiddag. Uir
dag m orgon kl. 7 öppnades mötet med bö n af missionär 
Stålhammar. Kl. i u he,IIs pred ikan af gossl;olan s brare 
een för m:lnnen. kvinnorna \'oro da samlade på en inre 
gard, där j ag talade till dem öf\' er :imnet: »Inför Cue}". 
K l. :3 e. m. predikade postm;istarl:n F eng, dä hela för 
samlingen \'ar nän'arande likasom \'id alla de öfrigamötena. 
Kl. 5,3 0 hö lls dopförhö r af Stätham rn ar och kl. 8 aftonb(in. 

Söndagen kl. 7 f. m. morgonbön. K l. rO,30 förrat
tades dop, ln'arvid 7 kvi nnor och ,f män intogos i fö r
samlingen. Kl. I I hö lls högmässa af fö rsamlingens evan
gelist Ch'en. På e. m. \;l, 3 afgjordes en del af försam 
lingens angelagenhe te r, så t. ex. beslöt;; att fyra af de sW rre 
p latserna, där troende finnas, sl; ulle be;;ökas regelbundet. 

En annan fråga v;icktes, namligen behoh'et a f en 
kyrkogård för de krist na. Y.örsamiingen best~ r nu af ~ 2 

medlemmar, ,hvaraf flera aro idclers tigna. Beslut fat tades 
att in köpa jord med det fi.irsta och in viga CU l' de tta ~inda 

mål. Där fä M"en mission:i rerna si tt sista hv il ol~iger , Olll 

så skulle behö[vas . Insamling skedde sedan, som skall 
anvandas till evangelisering då cirka 2 0 kr. hopsamlades . 
För en så fattig församling ,'a r d e tta ej litet , utan mera 
~in vi vågat hoppas. 

Kl. 5 samlade_ vi å ter, dä Herrens natt\'ard firades . 
Må nga \'o ro de bj~i rteböne r, som upps tego till Cud om 
fö rla te!sc, bjalp och nåd. l'ostmiistarc Fengs bö n var 
s;i rdelcs gri pancle. 

K l. ) var aftonbön, då storm 0te t uppiiistes. II ela 
måndagen hade vi sedan i.Jtsök af a ll a, som shi ll e gå 
till baks till si na hem på landet. Dc '·o ro a lla upplysta 
af e tt gladjens och fridens solsken, och vi tro, att de 
blef\'u verkligt v~ilsignade af Cucl under mötescLtgarna. 

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

Tacksägelse: För de nydöpta på a lla stationerna. 
Bihutllll1le1l : Flir de nydöp ta , att de måtte blif,'a 

lJevarade och , tillväxa i nåd och kunskap. 
Om mecle lför verksamhetens unclerhfdl. 

Svenska Missionens i Kina 
höstmöte firas Nässjö l\ Iiss ionsh lls sönd agen den r 7 
september. 

under juli manad 1905. 

K:o . 	 Kr. 0 . Kr. (j . 

F r~ n Vaxho! lll : S"p arb(i" ~em t'del gm49~· L. K .. __ ____ . ___ __________. ___ __ 18: 
Knilekt i (J stcr, ul1d gm G. 0. ___.__ _ JOO: 493· 

494· D:o i F"ll,:i rna gm P. A., Alsbo, Kryll", 10 : 8R 
En mi.~siO ll S \·j n ___ ______ ______ ________ . __ 496 . 	 10: 

A. & E. R. , Gbg, ti ll maka rtl:\ Böl 
lin gs llll ckrhilll ___~ ___________ . ___ __ .___ __ 


49i. 
25: 

B. P. gm () . B, J önköpi1.l g __ .. _. __ ____ ~oo: 
H . R., ,,!alm ii ___.... _.. __.. __ __ . __ ...... 100: 
A-n, Lin de .__ ._.. _. ___ ~_ . _ ___ _ 
 5°: 
C. E . P. Dkh gm <1 :0. ___ ___. ______.. _ 10: 
E. R , Sthlm ._ .. _...... _._ .. _. _ ._. __ _ 4°: 
Ti ll R. A: s lll1c1erh hll ._.. __ .. _._ .. _..__ _ 500: 

)f. L. J ° kr.. H. M. 3 h" E. O. I 

kr., R. R . J kr. , X ..\1. O. S kr., E. 
O - st 5 l,r. .. . . -.. -.. -. ...._.... ___ __ _. _. 

306 . 	 Fdn S. l. :s Iilsckrets, J ernbo,": gm 
C. J-Il. -- .. -.- .. .--- .. -. . -.- - __....... S: 

S07· Grebo mr;: gm L. A. \ V . .. ___.. _ SO: .o _, 

50S. 	 Syföreningen , 'i,l Vad,tclla HO'ipital 
g ill ... . L. ____ __ o . _ __ _ ___ __ • • _ . __ _ JOO : ~ . _ ~ 

Hofnr" ArI1ct,fi.ircn. gm A. H . __ .. _.. . 3° : 5°9· 
SIO. Fr. Torsi.'tke r gm J..A . P. ,_____ ____ .. . 'S : 
.) r I. G. J., ll ö r~da, L ckcryd __o • ___ _ ._0'._ . 15:

K. B. med fru .... _.. __ .. _.. __ 
__ 

... __ ... ___ __ 

S13· 
5 I 2. 	 :!oo: 

Fd.ll nl i s s i()Il:-i\'~inl\ cr i Bnll1 sta \.:' ).r o:; 

g-nl P . S. __ ___ ._ . __ _______ ______ _____ .____ _ 
 JS: 
, Hall åkallar mig - (Wrför ,kall jag 

5\-ara hOllonl ', _______________ ______ ____ . __ J.OOO: 

Frf1ll el1 k\'inllofö rening i Tenhult gm 
L. )1. __ . _____..'__ _. . ___ , __ . _ ~ .... _.... 95: 

S16 . 20: 1', . J 26: 3.... ___ ___ . . _. ______ ___ . . _ _ 

517· En fiir3 ' lld gulJ ri ng fr. en all iden mi, · 
16: ~ ~~~1~~:·~gc~~T1 er ~ _ ~~ _-_-_-_-~~~-~~~~ -~ ~ -_-_-_-_~~ J [2: 4S 

l\l. B .. II\l sk "arlla ___ ___. _____ 6: 
K ollekt "id K iualllötcl i Figeholm d . 
23 jidi . gm i\f. !(. _ ______ ___ . __ ___ __ _ .; : 4<) 

Lilla S\'cn::ika Barut idnmgcn, J(jDk(}pin~ 3: So 

(}, tra Här~d " Kr. Ungdoll1>fu rb . til! 

Blol1l!' uodcrh. _. ___. .. _____ .. __ o SO: _ _ • __ _ 

G. H.. ____ -. ___ ___ __. ____ _ . __ _____ _ JO:
L. 11. L., Vi,by __ .. ___ ________ . ___ __ 1 2; - 

Cramleby lll fg gm 1-' _ T. ______ ___ ___ '__ _ JO: 
,;r nckoHer, ____ __ .. __ ___.. _______ . . _ _ 

Till särskilda ändamål: 

A. J. )[ari('b , ', ( ),terstlod, bokfuntlcn J: 
J. J. Boda, Björka till :\. Berg, för 
grati(,,: utdc!uing af hiIJhu' __ ________ __ __ 10; 

v-isby 	 fem öresföre n, t ill Stålham mar, 
rör gihLemnttagning, gtll ~L S. ___ ___ ___ 25: 22 

A. J., Brolorp, Lindc: till unclerh. af 
iur. c\'angeli"t ____ ___.._.. _.... __ .. ____ _ lö O: -- 18h: 22 

Sum m a kronor för juli 3·07S: 54 

SUlllma kr. för jan.-julli l11't~3 S~9 
Under jarl.-juli m,\uader 38,il S6: 33 

)l cd varmt tack liil h,·"rjc ;;irvarc. 

jag' 	 lla1' böullör! Il 0 11OJ/l odt vtll se Idl ItOJ/Olll. 

Os. 14: 9. 

Stockhohn, Svenska Tryckeriholage t Ekman c' COJ 1905. 
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Mssionsblad förSvenska lYtissionen i Kina. 

Gruppen till vänster fö res tiiller Maria Petterssons och Sigrid Engströms bibelkvinna, Chmgta-sao, med man, 
sviinnor och barn . ChelJgta.sao, som är 24 år gammal, läser sin Bibel obehindrad t och åtnjuter för sin helgade vandel 
stor aktning bland dc troende. Hon antogs i bö rjan af april de lta ar till bibelkvinnr, . Så "iiI hon som hennes man, 
som iif"en är troende, ha "arit medel till m?tngas onl\"iindelse. 

I den andra gruppen se yi till häger den många ganger i S. L. oniuiimudc evangelis ten /\'()lI.ft i I--Ionanfu. 
lIans lcfnadstcckning hoppas vi framdeles m införa. Den äldre manneo, j'Cllg, S0111 döptes fö r 2 fl r sedan, ~ir nyligen 
antagen till Sigrid Engström s evangel ist. Han har i mtl.nga [11' varit sys trarnas lärare och är känd för sill redbara 
väsen. När han förkunnar ' Guds ord, iir det öt"verbevisande och klart. 

Innehåll: 

Hjiirterannsakning. - Början till samarbete mellan Kinas protestantisl<a församlingar. - Huclson 
Taylors sis ta daga r. - Brefafdelningcn. - Axplocl" - För S. M. K:s missions· och bönehctsar. 
lIIis,ioncns höstmötc. - Redovisn ing. 

Kommitteen för "Svenska Missionen Kina", Stockholm. Malmtorgsgafan 8, 2 tro 
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Hjärterannsakn il\g. ':' 
A.f J. a.f Salldcbcrg, 

Be, . 36: 25-30. 

II. 

Lå tom oss nu öfvergå till den andra anklagelsen 
och tala någo t om 

det hårda hjärtat. 

A ck, det kan finnas så mycket hårdt och s tenig t 
äfven i de hjärtan, som gifvits åt GUdi Pröfva n u 
ditt! Huru kännes nöden omkrin g dig , ej blott den 
kroppslig a utan äfven den andliga? Du har kanske 
blifvit så van vid nöden, att du kan gå din väg 
fr am lugn och oberörd. :Men huru liknar du d å 
honom, som förbarm ade sig öfver fol kskarorna, g rät 
öfver Jerusalem, suckade i sin ande och i outsägligt 
medlidand e »tog' på sig våra sjukdomar och ba r 
vara skröplighet er ») H erren Jesus g ick omkrin g i 
världen med ett hj ä rta , öppet för all nöd, och ju 
mer du älskar, dess mer lider du, och lider du med 
J es uf' . D enna förbarma nde k ä rlek måste t aga sig 
uttryck genom din personligh et, du skall icke endast 
pr isa Guds k ärlek , utan 

du skall visa den 

i ditt sä tt, din blick, dina ord, hela din umgängelse. 
Tänk, hvilk en kraft som måtte ha legat i Herren 
J es u blick , antingen han såg' med kä rlek på någon 
eller med förebråelse, sorg ell er v red E'. Vore vi 
mer fyllda med Guds Ande, skulle det, gen om det 
inneboende lih'ets framl y.sand e, lig ga mer kraft äfven 
i våra blickar, kraft a tt upprätta, glädja, bestraffa. 
E n troende ma n had e län ge i bön kä mpat för en 
annan själ men ej fått något tillfäll e a tt tala vid 
honom. En dag kommer denne andre och berättar, 
att äfve n han lämnat syndens vä g och tagit emot 
J esu fr älsande nåd. "Och det va r genom eder, som 
ja g blef ledd att tag a det s teg et », sade han. -Genom 
mig?» -- »)l\1:en jag har ju aldrig talat vid eder ?» 
»Nej, men ni såg på mig, då vi möttes, och cl et låg 
så mycken sorg i er blick, att jag måste fråga mig 
själf, hvad det var hos mig, som kunde fr amk a ll a 
det. » - O m vi förblifva i J esus, skola vi också 
kunna vandra, som han vandrade, va ra ~> sändebud' 

i Kristi ställe», hans, som tog de små i sin famn, 
tröstade de sorgsna, hjälpte de sjuka, rörd e vid de 
orena och gj orde dem rena. 

T den 27 :e versen af vår text talar Gucl om 
s ina stadg ar och rätter, som folket ej vandrat uti. 
Här se vi 

det olydiga hjärtat. 

H emligheten till all vä lsignelse, all frid och 
lycka ligger i lydnaden, E s. 48: 18. Här är ej 
fråga om att hå lla Guds bud och lyda honom i 

:i: Föredrag vid kon fereusen i Yn I.l chcng den IO:llc jan. 1<)0 5. 

enstaka fall utan om en vandri.ng i lydnad , steg 
för steg ledd af G uds A nde. L åt Gud g ifva sin 
Ande i ditt bröst, då får du genom Anden kraft och 
villig het att ständigt lyda. A r det din g lädje a tt 
g'öra Guds \'ilj a) Möter du hans befalln ing ar med 
ett gladt: »Ja, H erre, jag vii!>, "- ej med ett: »0 
Herre, mäs te jag?» - Lyssna r du dag för dag eft er 
ha ns rös t, lyder du s tund för stund : 0 , var rädd 
a tt i de små tingen vara olydig mot Gud ! Du kan 
g å miste om en stor välsignelse gen om en liten 
01)7dnad. Det ligger kanske en tidning på ditt bord, 
som du gärna vill läsa, men det är sent, och G uds 
A nde hviskar: »låt den vara tills i morgon ; nu väntar 
Gud på dig. » - E ller du sitter i en krets af vän
ner. ~Ian talar om en person, och du vill så gärna 
berätta 'en historia, som du hört om hon om. K anske 
hvisk ar Guds Ande: »Tig, du gör blott skada därmed! » 
Väl dig, om du lyder och bevarar ett godt sam vete ! 
K anske har någ on af obetänksamhet särat dig med 
en k ärlekslös anm ärkning eller ett berättigadt klan
der ) Du känner dig stungen, förorä ttad , men den 
trofaste A nden säger: »F örlåt de t, tänk icke mer 
därpå !" Om du då fortsätter att bära agg' i ditt 
hjärta , så är du olydig mot Anden. O , låt hellre 
A nden bedröfva dig, än att du bedröfvar Anden! 

Skulle du möjlig en vara medveten om n[lgon 
olydnad i ditt lif, någon vana, som Guds A nd e an 
klaga r di g för, eller någo t, som du lämna t ogjordt, 
o, dröj d å ej att lyda Gud , ty så länge du dröjer, 
så län ge dröjer "älsignelsen. 

T ill slut ett oret om 

det otillfredsställda hjärtat. 

» i\Ien del kan man väl ej anklag a nägon för ),. 
säg er du. J o, om rikedom och öfvcrftöcl finnas. 
O m en rik man lefver som en fattig, om han går 
omkring och tigger sitt bröd, då klandras han med 
rätta . Vi ä ro här för att bl and hedningarna för
kunna evangelium om Kristi outgrundlig a rikedom. 
H uru skola de tro oss, om vi ej sj älfva äro rika 
och lycklig a i \'å r ande ? l'd ången tycker, a tt det 
är ett sl ags egenkärl ek och en ~j ältbelåtenhet a tt 
tala om a tt man 2Lr fullt tillfredsstä lld, men Paulus 
säger, då han talar om Kristi outg rundlig a rikedom , 
, att den g ifvits honom , den allra ring aste » - - . 
S ~t g ifver G ud det allra rikaste åt den allra rinO'aste 
Tror du detta - ing en hungers nöd mer , då'=' G ud 
för ~j älcn in i Kris ti fullhet ! Och detta är icke bl ott 
för några få utva lda, ty af hans fullhet hafva vi 
alla fått. G ud vill icke hafva så a tt säga en liten 
aristokra ti bland sitt folk, några, som skola vara 
Iller välsignade än andra, nej , här ljuder det : allt 
för alla! 

Jesus för alla. 

D en som vill, han komme, den som tör::; tar 
ha n tage! 

D etta var nu Guds dom : oren, härd , olyd ig, fa ttig . 
Om ditt hj ä rta icke anklagar dig, väl dig då, - g å 
i frid! 1\l el1 om anklagande röster höras i ditt inre, 
·tann;1 (Hl, ty l-l erren har ännu någ ot a tt säga dig. 

http:vandri.ng
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Det är han, din J:räbare, som talar. Du är oren. 
r.[cn, säger han, jJ.g skall "tänka öh-er dig rent 
vatten , och dll skall varda rOt. J esu Kristi, Guds 
Sons, blod r enar, 

renar, renar 

dig frtm alla synder. Du känner ditt hjärtas hård
het. Han säger: "Jag skall borttaga stenhjärtat 
utur din kropp och gifva dig ett hjärta af kött. ), 
»Guds kärlek är utgjuten i vära hjärtan genom den 
Helige Ande. ») Du är olydig. Han säger: »Jag 
skall ingifva min ande i edert bröst och så g öra, 
att I vandren uti mina stadgar och hällen och gören 
mina rätter.» Du är otillfredsställd. Han, som älskar 
dig, säger: "Dl! skall icke mer lida hungersnödens 
smälek bland hednafolken. » »Den hungrige skall 
jag mätta med goda ting. » 

Vi samlades först \'id en domstol, lätom oss nu 
skiljas vid nådastolen! Gå fram till n~ldens tron, 
där får du barmhärtighet, och där finner du nåd 
till hjälp i rätt tid. Betänk det dyrbara arbete, 
som du fått dig ombetrodt! Det är icke ditt arbete, 
hvartill du behöfver Guds hjälp, utan det är 

Guds arbete, 

hvartill han behö fver dig, och för det, som du skall 
vara och göra, finner du hos honom nåd till hjälp. 
Och hjälpen kommer i rä tt tid, i Guds tid. :Kär 
din kraft är ute, dina plan0r korsade, dina tillgångar 
slut, då ,;riper (;-ud in. Se på Jakob vid Jabbok, 
den förslagn e, lis tige, handlingskraftige mannen. Han 
stär där ensam i natten) hj älplös och rådvill. Men 
Gud har väntat på denna stund, -, "en man brottas 
med honom », - kampen är het, h"em skall segra) 
Till slut slår Gud honom pil höftpannan, och nu 
förstår Jakob, med hvem han har att göra. ») ag 
sltipper dig icke, med mindre du välsignar mig. " 
S å segrar han genom att erkänna sig besegrad, så 
blir han en "Guds kämpe », därför att han icke 
längre kämpar mot Gud. »Han välsig nade honom 
där. » - 0, att vi alla så komme till den plats, där 
Gud kunde väbigna oss, till en hel öfverlåtelse, ett 
helt beroende, ett erkännande af vår svaghet, att 
Guds kraft måtte hvila öfver oss! Har du haft en 
sådan kamp vid Jabbok, så skall du äfven få ditt 
Peniel, du skall se Gud. »Och solen gid, upp för 
JJ.kob, då han gick bort från Peniel, ,- men, han 
haltade på sin höft.:> Så skall ock du få vandra i 
solljuset af G uds ansikte, i hans ständiga gemenskap 
och i hans kraft, s tark genom din svaghet och 
segrande genom ditt nederlag. 

, Si, jag borttager ifrån dig din skuld och vill 
kUida dig i högtidsdräkt. » 

Tack, H erre J esus, för ditt dyra blod, som renar 
oss ifrån all synd, tack för din kraft, som förmår 
bevara oss från fall, tack för din kärlek, att du 
älskade oss och utgaf dig själf för oss! Låt din 
dom öh'er oss gå till seger, - och på ditt namn 
skola hedningarna hoppas. \men. 

Början till samarbete mellan Kinas 

protestantiska försa m lingar. 
I Peking finnes en fö rening af missionäre r, beniimncl 

»The Peking missional"\" association ». I denna fören in o' 
höll el:r Thomas Coch;'ane, tillhörande Londonmissi on e l~ 
vintern I t)02 -- I g 03 ett föredrag uf\'er »några problem 
in om missionsarbe tet ». Den diskussion, som med anled
ning häraf uppstod , fö ranledde tillsiittandet a f en kommi tte, 
rep resentera nde a lla p rotes ta ntiska missioner i Pek ing, med 
uppdrag att föreslå de Eitgarcler, som borde vidtagas fi.ir 
friimjande af enighet och 0fverenssUimmelse i missio lls
arbetet i Kina. 

Genom denna kommitte tillstii lldes sedermera alla 
protestantiska missioniirer i Kina en lika lydande skrifl'else, 
ln'ari d e ras svar begii rdes pa fii lja nde fyra frågor : 

1. Gillar ni, att en gemensa m sfingbok utarbetas, och 
iir ni villig att med afseende pfL densa mma underkasta 
eder majoritetens beslut? 

II. Gillar ni , att beniimningarna pa kapell och kyrko r 
blifva lika inom a lla de protes tantiska missionerna i Kina) 

III. Ar ni villig a ntaga de gemensamma beteck
ningar fö r Gud och för den Helige Ande, In'arom Oertalel 
af missio n~irer ena sig) 

IV. Skulle ni I'ilja friimja en sammanslutning mellan 
alla Kinas protestantiska fö rsamlinga r samt tillsiittandet af 
en representatil' ko mmiitc fö r att öfl 'ervaga frflg an? 

Denna skrifvelse möttes a f en sympati och en enig
het i uppfat tninge n, som 0f1'ertraffade de djärfvaste fö r
hoppningar h os dem, som tagit initiativet till saken, och 
dft 9 0 , :;, af de i.1lgfingna s l'aren \'oro jakande med af
seende på alla fyra fra gorna, och man sfLi edes I'ar viss 
om fram gå ng, sammankallades en ko nferens i Peitaho för 
\'klare disknssio n samt fö r vidtagande af förberedelser till 
d en ifrflgasa tta representativa ko mmitteen. 

utrymmet ll1edgif\"er oss icke att redogöra för de in
tr<.;ssa nta oeh larorika förhandlingarna viel nämnda kon
fe ren s, för hl"ilk en ordföranden, cl:r Cochra ne, framlade 
en dige r sa ml ing af bref frfL n alla delar af K ina, och \'id 
hl'ilken från början till slut härskade en tillmötesgflcnde, 
fö rso nlig och !juJlig, kris tlig anda. Denna sUimning tog 
sig älven s tundom uttryck i hÖb"ljudt bifall oc h i upp 
stammande af el en kaml a engelska lofsclngen. 

Vi inskränka oss hilr t ill a nförand e af de dekis en
hälliga beslut, so m konferensen fa ttade. De !I'da i korth e t: 

r. En gemensam så ngbok för hela Kina 'bör uta rbetas, 
inn ehållande godkända sanger bade pa »wenli »- och <man
darin ~-dialeklen , emedan »wenli » utmärker sig [!jr enkel
he t oc h klarhe t och »mandarin » för renhet och viirdighet. 
Sångboken bör för i.if rigt inne fatta ett afse\';[rdt antal 
sfL nger, som lämpa sig fur de obildade. 

II. Alla protestantiska församlingar i Kina bura 
antaga gemensamma beteckningar fö r kape ll och kyrkor, 
fö r de rörra beteckningen »Fu Vin Tang » (evangelii-sa l) 

ch fö r de senare uttrycket »Li Pai T'ang (anciaktslokali, 
och anser ko nferen se n, att den representativa kOffimitte, 
som kommer att tillsattas, bur fa i uppdrag alt efter 0111

sorgsfullt öfl'cn'aga nde fUresii a rven e tt lämp ligt och be
tecknan de namn fur elen protestantiska kyrkan i Kina. 

Ur. Konferensen anser, att den tieJ kommit, da man 
bL, r <:11:1 sig om beniimningarna »Shang Ti » och ~Shang 

Ling» fö r att beteckna Gud och den H e lige . nde i såval 
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bibeln som annan litteratur. Under alla förhållanden bör 
»S hang Ti » vara den antagna beteckningen för det högsta 
v~isendet, und er det att »Shi:n » begagnas som släktbegrepp 
för Gud. Dock bör ln'arj e missionär iiga frihet att vid 
ordets förkunnande begagna sådana term er, som han anser 
bmpliga. 

IV. :'Ifed hänsyn till den nästan fullstancliga en
st:immighet i uppfattningen, som den framlagda korrespon
densen lagt i dagen, anser konferensen det vara b~de 
mi.ijligt och önshiirdt, att en sammanslutning bildas mellan 
Kinas protestantiska församlingar. Denna enstämmighet 
riiltnirdigar åtminstone bildandet af ett representativt r1'ld, 
som kan satta församlingarna i strtnd att vidtaga sådana 
mått och steg för samverkan och tillmötesgående, som kunna 
leda till större grad af enhet. 

V. För öfvervägand e af de beslut, konferensen fattat , 
och för uppgörande af förslag, huru nu antydda miU skall 
uppnås, utse vi Peking-kommitteen till utskott för denna 
konferens och utrusta den med nödiga instruktioner för 
bildande af en generalkommitte, till lwilken h\'arje mission 
i Kina utser en representant, och hvilken representativa 
kommiUc bör, samlad eller genom underkommitteer, hand 
liigga alla frågo r, som fö rekommit vid denna konferens. 

D en referent, den presbyterianska missionären Rev. 
Conrtney, som meddelat oss ofvanstående, slutar sitt an
fl)rande med följande ord , hvari vi af hjärtat instämma: 
"]Jc!t,, dr HcrJ'Cm 1ICr!t, lt1tderbart i våra ögon. » 

J1 udson Ta':jlors sista dagar. 
"Cnder manga år har jag önskat att ffl traft:l t-Ir 

Hudson Taylor. Mycket hade jag biide last och hört om 
denne H errens trogne tjanare men aldrig personligen triiffat 
honom. Sfl beredde mig H erren på underbara vägar till
f;ille att komma honom mycket nära unde r de sista dagarna 
af hans vandring pa jorden. Dessa rader komma ej att 
afhandla nJgot om hans lif i dess helhet, endast mina 
egna perso nliga intryck af detta Herrens utkorade redskap. 

Han hade lämnat sin lugna tillflyktsort i Schweiz för 
att ~innu en ga ng besöka Kina i sällskap med sin son och 
sonhllstru, D:r och Mrs Taylor. 

Jag var på. en missionsstati0n i H onan och \'iintade 
på att resenärerna skulle komma dit från en resa inåt 
landet. En dag kommer bud, att de snart äro framme. 
Vi gf, ned till flodstranden, och där ser jag för första 
gången }Ir H ndson Taylor, staende på en kinesisk båt. 
Sa gammal och S\'ag och bräcklig han ser ut! Ovillkor
ligen m[lste man Uinka: hur har han kunnat resa i Kina? 
Ja, klen och trött är han, men hans fijrstandsförmögen
heter äro alldeles klara. Hans hjärtevinnande vanlighet 
tager också bort all blyghet hos dem, han träffilr. »J ag 
ar sa glad att träffa er, jag har bedt för er Hinge, » - med 
dessa ord mötte han mig. Från första dagen Linde jag 
mig som en dotter. U ncler det den gamle mannen, sWdd 
vid sin sons arm, gick upp till huset, var det af intresse 
att se, med hvilken \'örclnad och l'iih'i1ja kineserna be
traktade honom -- de äro manniskokännare - och jag 
tror, de kande, att detta var »en helig man ». De kristna 
kineserna visste ej, huru de nog skulle tjäna och hjiilpa. 
»Det al' han, som fört flalsningens budskap till oss~, sade 
min tjän:lre. 

Efter den dagen fICk jag I'ara tillsammans med !\Ir 

Hudso n Taylor till hans sista dag pft jorden. Vi reste 
på j;irnv;ig oc:h intogn i kupcn gemensamt vflra sma enkla 
mälticler ; vi promenerade tillsammans, och jag his te hlig t 
för honom, uncler det han hvilacle. Och så foro \'i till
sammans pa hans sisia resa på fr ngbat till Chang-sha i 
Hunan. 

Hurudan var cia denne man, lwars tro blifvit ett 
exempel för hela kristenheten, hvars hangifvenhe t sporrat 
så manga andr", hvar, arbete fljr Gud och sjalar blifvit 
kri.int med en sa ovanlig framgån g) . 

H"n I'ar gammal och trö tt nu, han led mycke t a f 
den tryckande varm en och orkade ofta ej följa med i 
samtalen, men sällan har jag sett nagon, som sy ntes så 
h1,ila, som han gjorde . Hans själ h vilade. Oft;], nar jag 
såg honom, kommo också de orden mig i tankarna: ») De 
skola h vila sig från sitt ;]rbetc >. 

Jämte denna Jwila märkte jag hos honom ett ständigt 
varmt intresse för alla, som han mötte. F ör alla, missio
narer och kineser, unga och gamla, hade han ett vä nligt 
ord. En liten obetydlig händelse, som endast jag såg, 
rörde mitt hjärta. Den kinesiska tjänaren var inne och 
dukade af bordet. Mr Taylor, som låg i en hvil sto l, hade 
sin kopp bredvid sig men steg nu upp (och det var ingen 
lätt sak för honom) och gaf gossen kopp<:n. Da jag 
gjorde im'ilndningar mot detta, sade han: }) .\h, de tycka 
om, att man visar dem litet vilnlighet». Detta val' endast 
ett exempel på alla dessa små karleksbevis, som han städse 
så naturligt gaf åt andra . Då jag sade naturligt, så kommer 
jag till nago t annat, S0m särskildt tilltalade mig. Allt bos 
honom var så enkelt, så naturligt. Det var intet an 
str;ingdt lif, ty han kunde med aposteln säga: »Jag lefver, 
dock icke jag, utan Kristus lefver i mig ». Han talade 
om \'ärldsliga och andliga ting pa samma sätt: han log 
åt ett goelt skämt lika enkelt, som ban talade med $in 
Fader i himmelen - han lefde i Gud. 

Hans lif föreföll mig som en vacker solnedgång 
ingen oro, ingen omtanke, endast tack och lo f. Hur han 
kun,}le berömma sin Herre! »H an är så god, han fyllel 
alla våra behof, ja, han har större omsorg om oss, an vi 
tro honom om ~ » Så talade han ofta . 

När han talade om sin älskade hustru, runno ofta 
tilrarna - han saknade henne ständigt - I\ll äro de åter 
förenade, hemma hos Herren ! 

Lördagen elen 3 jllni var Mr Taylors sista dag. På 
morgonen talade han till kineserna, och pil. e. m. voro alla 
missionärerna i Cbang-sha, omkring trettio till antalet, 
samlade för att träfl'a honom. Huru måste ej hans hjärta 
hah'a fröjdats att se, hvilka stora ting Herren gjort f~i r 

denna den mest framlingsfientliga af alla Kinas pro\'inser, 
som ban sa lange haJe bedit för! l\Ifullle han tiinkte: 
»N u lilter du din tjänare fara i frid, ty mina ögon hafva 
sett din frälsning) >> 

Herrens tid va! inne. l\Ir Taylor gick tidigt till hvila, 
och under det han låg, satt hans sonhustru brecll'id siingen 
och talade med honom. Plötsligt \'ande han på hufvuc1et, 
en suck, och, innan någon hunnit kom ma, var allt slut. 
Han hade gätt frfll1 detta dödens land in i Iifvet, i ll\' ilan, 
i sin H erres gladje. 

När jag sag honom ligga d~ir så fridfllll och st illa, 
kunde jag endast prisa GlIel. Inga tröttsamma resor mer, 
ingen hetta, inga tärar, ingen sjukdom. »De skola icke 
mer hungra eller törsta, icke heller skall solen eller r.flgon 
hetta falla pä dem. Ty Lamme t, som är midt för tronen, 
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ska ll vårda d em och leda dem ti ll Icfvande "attukallor, 
" 'h G ud sbll afto r!;a alla t5rar fran deras ögon. )) 

Det beslö t., att ,·i reda n sam ma nat t sk ull e ater·· 
vanda till H anko '\·. Mycket ll)~l s te ju an ordnas, men de t 
hvilacle (ifver allt och alla en stor, helig frid. Dc kris tna 
kineserna kOn1l110 in Wr att se prt »den gamle pastorn s " 
stoft. MEtnga ,. ~o djupt rörda. En rn ;l n tog- hans hand 
i sin och bö rjade tala ti ll honom pft e lt gripande satt. 
"Pastor Taylor " s;l( le han, »ni gal edert Ii f, fi.ir att "i 
skulle blifva fr;i1sta. ni kom denn a l[ln~a v~ig- för att tratTa 
oss .. . ,·i vilja f':i lja Kristus, so m ni WITde h(; nom, vi skll la 
ko mma efter. » 

Sil fick han "ara kin eserna till vii lsignel. e anda in i 
sin cliid. 

De troende kineserna ,·ille nud vii nd igt ska nka kistan, 
och så bereddes allt af kiirleksfull a hj[irt a n och h:inder. 
Seclan bars kista n ned tiU baten. H an skull e begrafvas i 
Chinkiang, cliir hans fiirs ta hustru ligger. Jag fick ICI,e 
fUlja honoll1 dit, men minn et af d essa dagar skall följa 
mig ge nom lifvet. ' 

Alsbcle missionsv;inn er, hvad siige r oss Hudso n T ay 
lors lif ) Ropar det icke h i.ig t: »Haf7IC1l tro pli Glid, 
IlaJzlw /1'0 pd GudI » 

Skola vi stanna en stund inför Ebr. 13: /, 8: »7'ällReu 
pJ edra leda re, so m ba Cl·a tal a t Glids ord ti ll eder, och 
eJtelföL/m deras tro, sHldande, h" ad utgilng de ras um
gängelse hade. Jesus Kristiis är d':71saJIIlJle i gflr och i dag 
oc h i evighet.» 

H udson Taylor had e icke några Iys<tnde g~lf,·or, ingen 
glansande '·iiltalighe t, icke h lig<t o rd och hög visdom, m en 
han hade tro ph Gud, och i hans lif se vi pfl nytt, huru 
Gud ii ra r den, som ärar ho nom, och huru d en, som [uister 
sitt lif fUr evangeiii skull, ,·inner det. Ar icke denna trons 
väg öppen fUr oss) Hafva icke vi samma lilltrade till 
Fadern J Jo, förvisso, Jesus Kristus ~ir densamme, den
samme fUr dig och mig som mr Hudson Tado r och andra 
troskii mpar. Yi, som Hnn u stå kva r i ka mpen, hvilken 
vHg skola vi vHlja ? Skola d för lrösta pa männ iskor, pa 
penn ingar, pfl jo rdi ska fördelar eller pa H erren allena) 
Gud bjälpe oss sflsom missioniirer och missio nsa rbe tare at t 
icke vika fr,'lIl tr01ls l/åt! Herren ska ll icke s"ika, han 
fö rHndras icke. Tro och Njn aro nycklarna till Guds fur 
riklshus. Lftto lU oss bruka d e m och tranga djllpt in! 

»Af landet står ännu mycket åter, som skall intagas.» 
»:.\Iose, min tjanare, a r d ucl , men gijr dig III/. redo 

att draga in uti landet.. 
"Sasom jag varit med :\Iose, så 71ill jas-ock Z!tlrtl med dig. 
»Jag ska ll icke slä ppa dig ,ch icke öC"crgifva dig. » 
., Var fas t och stark. » 
" Och Josua stod lJitticla upp, oc h de urö{o upp. » 

Kuling den r 5 juni 190 5. 
Jam aj Saiidebcrg. 

.--d~fu,'efai;e~g~~ 

l-/ ~* _____ :::::==- /' ---.." " 
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I stormötenas tid. 
I I. 

.Tag lof\'ade i min förra skrifvelse att nigo t ,·idröra 
de tv~inne konferenser, som i maj mflnad höllos i H ong

to ng nch I'ingiang- fu , vHra grannstatio ll er, tillh örande Kina 
lnlanclmissionen . Hirra flre t fingo ,·i inbj udning m en 
kun de ej kOlllma; det ta fl r miilte inga hinder. 

l'ingiang-fuclislriktet a r i många atseende n m in nesvä rdt. 
H ar li g-ga beg-ra fna I 'ao och 5'/1lIC1i, Kinas mes t berö mde 
k cj sa re~ (2300 fij re Kristus). I-lar arbetade under nagra 
~lr miss i o n~ir Dm/id Ilill, det mansk liga redskape t t ill 
Pastor lis/s frai sning. Har verkade denn e se nare un der 
en tid af 20 ar och d~irut(jf"er, likt en anna n Pau lus, i 
miid or, i fastor, i '·akor, i faro r till lands och bland fal ska 
lJröcler. Här fl o reracIc boxaruppro ret; och har fl öt m;Oinga~ 

de heligas b lod . Hilr finnes oc k en stor skara kris tn a, 
af h"ilka flera (\.' i sågo en bibe lkl· inna) b~i ra J esu Kristi 
m;irke pEl sin kropp i form af e tt i pa nnan inristad t kors. 

D en förs ta konferen sen hölls i Hongtong. Ett nytt 
kapell (det gamla hade boxa rna fU rdarfva t) sk ull e in vigas. 
Om kring 600 församlingsmedlemmar och i l:iran intresserad e 
hade infunnit s ig jämte flera mi:ision:irer. Mr Lutley, 
K. 1. i\l:s superintenclent i provinsen, bi tra dcl af gamla 
H udson Taylors yngste so n, Ernst, (en kopia af fadern) 
aro de leda nde i arbetet. Vid (leras sida stfi en hel del 
försa mlin gstja nare, sflso lll aids te, diako ner och kretsfö re
st, ndare. Ino m loppet af några flr ha de 3 infUdde 
pa,;torer, som funnits, arl idit. Sja lfva ill\·ign in gsp recl ikan 
hölls af en församlingsaidste, fisit' TU-iiill, som talade o m 
• Herrens hariighet», och huru den under gamla och nya 
fö rbllndet~ ti el uppenbarade sig. Flera bådo före och 
eftera t, och sh "ar kapellet, som till fo rmen n hgot pfi
minn er o m ), Spurgeons tabernacle» i L ondon, invigdt. 
D e fuljande tvfl d aga rne p redika des morgnar, förmiddagar 
och a ftnar för församlingsmedlemmar och intres;;erade, 

Et e. m. för utomstående . D en na anordning va r n i·,cJ 
l'iind ig, fU r a tt a lla skulle få sin andel a f mötet. Sista 
dagen döptes 9() personer, och efterflt sutto vi ned, en 
slo r skara, kring H errens måltid. " Ett brud - a lla c1ä raf 
dela kt iga.>, Det va r en m ycket dyrba r st und . En ung 
bo ndpojke vaekte min sH rskilda uppmarksa mh et. Till 
utseendet fUrerGlI han ovanlig t slö, och i sina later och 
ath:ifvor "ar ha n j ust inte t föredöme. H a n va r e tt rEl
materia l frå n det innersta Kina I IHen han hade en fiol, 
so m han sjii lf tilh'erkat efter mönstre t af en ullanclsk, som 
han sett. ?IIycket p rimiti v va r den; pil st r;1ken hiin gd e 
taglet lös t, och niir han a n vä nde d en, miistc han s ~l lta 

fi ngret emellan och spanna pfl taglet. :\ol en det var clock 
en fi o l n1ecl fyra st rlingar och skrufvar och stall, oc h ljud 
gaf den ifrfln sig. »Spela för mig) , bad j ag honom. Och 
sft satte ha n sig (» SOI11 en krftka !» ) på banken, lade 
hufvud et pEt sned , satte fio len und er haka n och stamcle 
upp nflgra af pastor H si's ocl0dliga sftnger på ki nesiska 
melodier sa mt fick alla med sig ! l någon sängbok fin nas 
de ej dessa sa nger, och ej heller är det behöfl igt. De 
a ro inHirda i opieasylerna, i hemmen och på mö tcna . 
Ynglingen föreföll ej så s lö nu . r sjalf,·a verket " ar ha n 
just sfldan, som jag tyck te han bo rde vara, passande fur 
sin omgifning. Kultur skulle tagit bort d e t nat url iga hos 
hono m. :>J a, se, o m jag ej har min fi o l, kan jag ej 
p red ika», sade han. ,,;Vred den locka r jag folk att 
komma. » 

I Pingiang-fu ' ·oro vi Wrsamlade, omkring 30 ut 
Iä ndingar och (l O delegerade fran de olika fö rsa mlingarna, 
för a tt Hnnu en gfmg d isk utera och så till s ist antag-a cle 
, ·id förra konferensen upps t:t llcla principerna rurand; flir
samlings,-ard m. m. D e t var mycket kart att få utbyta 
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t;lIlkar med brfit!erlla oc l! all sillll manlrii(fa llled sft mfllwa 
a f de ledand e m~innen inom de o li ka fiirsamlingarna. 

1 intelligens och tanl;eskiLrpa ~tfir l;inesc n \'aster
Undingen ej efter. I de !Iesta fail f, iel d l ill talare yttrar 
han sig i en diskussion Ill ed en såd an logik och värdig
het, att det ar ett nöje lyssna därtill. 

I ue allra fl esta fa ll hade nog pra ktiserats, hvac1 som 
VI<1 konferensen fa~ t s l ag i ts som regel, men det kändes 
elnck som e tt behof att ännu en gElng fil d ry ft a fl tskillig-a 
fr;-Igo r, h vilkas principieIia behandling fU refi nn es i Bibeln, 
o m ej i ord, sft dock i a nde. Efterflt skulle besluten 
tTyckas och ett exe mplar till stallas ln 'a rje Wrsa ml ingsmedlem. 

l\ngftende församl ings lllkt lltlalades elen men ingen, 
att ancla mftle t var elen felandes äterLlppr~it telse och ej 
bestraffnin g. Om en broder ra];:\de fa lla i sy nd, skulle 
han behandlas enligt l\Iatt. 1 8: 15-20. VlInnes ä nda
mftlet , sft vore det chirmecl nog. Sklllle alla fö r5iik att 
bringa elen felande till besinning vara fruklIu sa, m äste han 
sk iljas frå n församlingen e nligt l Kor. j: 11-13. Att 
endas t beslralb genom at t utesUin ga den felande fr an 
Herrens nattvard ansåg:; icke vara i cifveren ssUimm else 
Illed Bibelns lara . 

•\t opiefrågan ~ignades lång tid . D enna fråga ar ej 
Sfl I~ittliis t, som den kan sy nas. I dessa trak ter odlas 
m er opium ~in h ve te . Förlj~in s t en ä r på d e t fö rra större. 
Odlar jag h ve te ocl! alla mina grannar opium, sia sparf
varna ned pn mitt h\'etefal t, och skörden förd:trfvas. 
Arrenderar jag bort jo rden , hvem kan hindra personen i 
fdlga a tt pEl j orden od la opiu \1l) Jag har en o pieasy l och 
anvancler å rl igen stora kvanti tete r opium i min a piller. 
Kan jag nu ej få odla op ium just fijr del ta ändamå l i 
sta ll e t för att köpa det till my cket högt pris) - :\Iina 
fU raId rar tro ej på Gud. De befall a m ig a tt odla och 
skö rda opium. Huru skall j ag g:jra:- Sådana och 
andra frflgor framstalldes och upptogos till behandling. 
Resultate t af fii rkllldlingarna blef, at t alla SOI11 e n lllall 
besli.ito att under alla förhfIil anden hå lla sig rena frflll 
opiet, och alt lifyerträclarna skulle behandlas enligt Matt. 
I S och I Kor. j. 

Vidare \'oro följande frågor f,j rem å l för samta l: fot
bindningen; den ga mla seden att ej begra f\'a s ina afl idna 
barn uta n a tt kasta ut d em a t vargar cch h undar; sijll 
d agens hel ighftll ande ; föräldrars pli kt at t bibringa sina 
barn krist lig upp fos tran ; församlingens pl ikt att under
hålla sig sj:tlf; rättegano-:n; huru man bör upptriid,l i 
H errens hus; hu!'u man bör fö rhftlla sig vid bröllop och 
begrafningar ; försal11lingstj~inares plikter m. m. Alla beslut, 
SO I11 fattades, syntes mig skri ftenliga och följaktligen goda. 

Vid det sis ta möt · t förc!;ol11l1l 0 d e selh'anl iga a ftael; 
ninga rna med fl tfö ljande bugningar. Kapellet liknade fö r 

l15.gra (jgonblick elt upprördt haf, dil all a dessa kroppar 
böjde sig upp och ned. T ack till m ii tets a no ru nare och 
ta ck t ill dem, SO I11 kommit; tack lill d em, som laga t maten, 
och ta ck till dem, som ätit! Men dessförinnan hade \"i 
gemensamt uttala t ett varmt tack till \'5.1' Fader i him melen, 
som ftterupprattat si n förs aml ing i Shansi (x h gjort den 
mcr blolUstrande än fö rut. A ug-Iist Berg". 

»Låt min mun vara full af ditt 10f! " 
(Ps. 71: 1;; ). 

Andamftle t med ncdskrifvanclc t a f fijljande skildring 
ii r, att de, so m där hemma haf\'a hjärta för kineserna 

nch eleras frii lsning sa m t t ilii ka med oss bedja och ki ll ljXl 
fli r H errens riksint ressen kLI' ilIe i K ina, ncl;stl. 1118. kunna 
dela \';lr fnJjd och gl:Ldje i arl)etet. Men dfl vi g-cme ll
samt fä frijjdas och gl~idj as öf\'er G uds verk - sft und er
bara, sfl fu ll a af I;iirlek och nild -- Ifltom \).<;5 ide he ll er 
giUmma at t höja jubel till G ud, lofsjunga hans namn samt 
gif\"a honum p ris och iira I 

Inom en a f våra fii rso.ml ingar hade lange split och 
tvedräk t mellan de lroende \"ari t ri'tdancle ; sj;i1anenc!en h~l d e 

sått li t sitt ogriis, och det tyck tes Ilafva falli t i l:Lmplig 
jordman. I sta llet [[j r Jesu l\:rist i mildo. och sak tmodiga 
brIek ho.de en k:Lrlekslidletens anda a ll t Iller gripi t O!ll

kring sig. D e geme nsZlll1llla gudstjäns terna \'o ro fftla ligt 
bes,:;kta. H varje litet ko lteri sa mlad es t ill si na egl1Zl a ndakts
s tund er. Med fä ord sagd t, tillstande! i elen lilla fö rsa m
lingen va r högst beklagligt. Dessa för hfdlanLlen \'ftllade 
oss mycken smarta, och me r iin en bönes uck u pps~incles 

till H erren, att han ma tte iJ(ija sinnena, fltersW ll a cnch:ikt 
i församlingen sa mt lltgj uta fridens oc h l;:irlekcns anda 
bland de l roe nde. S:l bereclde Herren mig till [;ill e att be
söka ofl'an nälll llda [örsamiing. -- Inom parentes ber jag 
Usa ren att helt se bo rt fra n Guds ri ngo. redsbp men cIiir
emot hafva blicken des t s tadigare f:is tad pfl Iferrm all eno.. 
- I lre \'cckors t id had e jag \'i :" tats på var lilla utsta ti on, 
diir församli ngens kapell, elen gemensa mma samlingsplatsen, 
ods?t va r inrym Il. J0. 0 " hade talat med de troend e och 
siikt framhfllla, i hvi lken farlig bd:igc llhet församl illgen be
fann sig. Jag hade sökt uppmana dem till ene!;";ikt uch 
kärlek. Men det tp :ktes, som om det onda ffl tt sft fast 
grepp om d eras hjLLrtan och sinnen , att allt val' fiirgaf\· e,. 
Vie! de sö ndagl iga glldstj:insterna uteb lefvo !lera a f fij r
saIllli ilgsmedl em marne; d~irel1l ot kOnll1l0 d e till mig under 
l1\'a ldagarne, di! de icke behöfde lr:ifhl !1\"arancl rJ. i\[in 
ursprungliga plan hade \"arit att stanno. en Wngre tid pil 
platsen, m en sa fi ck jag ett bud, att jag möj lige n inom 
en veckas lopp maste i'tterv:i nda til l vflr mi:isinnss talion. 
En söndag hade jag d ock har pe p lat sen. Hm rop<t de 
jag icke till Herren, att han jus t elen söndagen skulle 
öfverbevisa förs a ml ingsmcd lemlllarne 0 111 synd, hå ll a hjiirte
rannso.kning med dem, rensa bort ;1 11 bit terhet och l;~i;"lel;s

löshet samt fyll a hj:Lr to. na lIl ed endr:Lkt, fr id och brlek' 
Jag riktigt k:inde, alt Herren hade hört mina bö ner, och 
jag v:intade a tt f~'i se H erren göra stora ti ng. 

Söndagen kom; men icke vow de vtlre oll1s t:indi,, 
heterna agnade att uppm unlra min tro .' U nder n att~ n 
hade det regnat, och sö nd ags förmiddag \'ar v~icJret ~if\'en 
regnigt. Fri'i !1 tid igt pf.t morg nen till l,'ingt fram pEl för
llIiddagen v;in tacie jJg f(jrgiif\'e s a tt fEL se n:lgra af för
sa mlingsmecllemma rne komma; jag b(jrjade nii;;tan mis~ 

t rösta om att fii de troe nd e samlad e, dEL dc f1e sta af dem 
hade ratt lång v~ig alt gå fdn sina bpr till d en gemen
samma samlingsplatsen. \'~igarne \'o ro de~su tom dfdiO'a, 
sft att b 'in n rna Illed si na smil fli lte r knap pas t kunde la 
s ig fram. l\Ien Herren kom m in klentro pEl ska m. F(jr,t 
kum mo nagra m:in fr;'in de n lä ngst bon beWgna by n. 
Efter en stunds v:i nlan hade \' i g lädjen a ll se ~innu en 
grupp anHincia, och slut ligen flllgn vi med ett p'ing-an 
(= frid) h~il sa de ~Iterst, ende Wrsaml ingsmedl em ma rn e. 
Så hade vi dem d a andtligen alla sam lad e fö r [iirstil gå nge n 
p[, lange. T acb nde H erren h;irflir, fortfur jag- att ropa 
om \:al signelse. Vill' första gudst janst ledd es af den in
födde evangelisten; c1:irefter sk ulle jag leda stora glld ~ 
tj 'insten, sasom vi pl~iga kalla den. Det amne, "H erre n 

http:hj:Lrto.na
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gif\'it mig, \'ar 'kiirlekcn', och tex tcn var hamtad från 
I Joh, 4: 7--2 l. Där stud jag och skulle med min ytterst 
kn apphiindiga klloskap i kincsiska spdlket tala öf\'er dctta 
djupa amne. Emellcrtid sökte jag icke hjälpcn i mitt Iii b 
fatt iga kinesiska urdförrad, nej, jag \'zintade pil att H erren 
;;jalf skulle göra något. Och nu liksom sa mången gång 
förr behöfde jag icke vanta förgafves, I bortat tvä timmars 
tid talade jag oa fbrute t, jag, som eljest fär leta efter orden, 
dock id.:e jag, ulall Glids Helige ANde i 11l1;;;, Och \'åra 
k~ira troende, , om ibland efter en hal f timmes predikan 
kunna \'i sa tccken till trö tthet, sutto nu cWr och åh(irde 
mcd spänd uppm~.irksamhet i två timmars tic! det fUr
kunnacle ord e ~, Det \'ar allva rliga , hj~.irtcrannsakancle ord, 
som H erren talade till oss ; men så uteblcf hellcr icke 
trös ten bals<tm, P redikan slu tade med cn uppmaning att 
in fö r H errens ansikte bekanna synd samt emottaga kraft 
och nad till e tt lif i endrakt och kirlek. SEl böjde vi 
Q"cmensamt vAra knan inför H erren, Och Gud:; :\nde 
~örde vid dessa hjiir ta n, i h\'ilka s5. lange bitterhet och 
brlckslöshet f,itt rJ da; dar bekändes synd, dar blef under 
grflt och snyftningar ett ropande till Herren om förlfltelse 
(lch ntlcl till ett nytt uch bät tre lif ; elar ropacles efter 
Lirkk, dar gr~its och baels af man och kvinnor o m lIVar
andra, Kar vi sedan stego upp fran bijnen, h\'ilken rö r
anclring~ Det syntes m ig, SOI11 n;ir efter ca häftig f.skby 
dc tunga, s\'arta molne n skingrats, uch sulen, som lange 
\'arit dold, [ltc r he lt v;inligt strålar fram, full a f ljus och 
\'~irrJle, Nar sedan vii ra kara troende, glada och n ,jj da, 
med friu i sina hjartan åtcrvanue till sina hem, hmu 
g ladde det mig icke att se dessa ljusa, soliga anleten, frå n 
11\"ilka dc mC:rka kuggorna jagats bort af Gud~ \':[rmande 
brleb-~()l! Och clfl \'i skilclc~ flt, h(jrclc jag gang pfr gång 
<,dana utrup som: " Herren \'arc tack, i dag hafva vi f,'tu 
l11u tt<l ga en allc\ele:; s;ir:,kild \'abig nelse " , elkr " i dag har 
C;ucls nfl d i san ning \arit v;i1dig ö[\'cr OSS", 

i\Hr ockst't vi t;tekn Herren för all hans karlek, godhet 
ch nnd' Ja, »prisc n vil r Gud och lilten hans lof ljuda 

hug t' " Andrew Ericsson. 

Axplock 
T; r~in VUlIglI/lI,t; skrifvcl" Anna Janzon: »Herre n ;ir 

(Jss n;ir h;[r i \" ~lr afskilda \Tt't, Ensall1lna Linna vi oss 
dock ej. ty dn hWihtlll bcs t:lr af ~ 8-30 per,;oner. 12 

fli ck o r uch 6 gossar aro under v ~l r dagliga \' ård, Det 
\rar nog varit pröfsa mt i vinter, ty fliekurna ha lidit af 
<.:n svilr öo-o nsj ukd o lll, 

f ö r kort tid sedan hacle vi hiir bes(ik af mfrnga 
hunclra b'inuliga pilgrimcr, ,;om vallfardade · hit till ett 
tempel. Vi ringo (!fr för dem förkunna cvangelii glada 
budskap, K ommen ihflg dessa skaro r i edra förböner. 
Hj;ilpen oss ock (ltt bedja om etl för vårt arbcte Wmp
ligare hus! 

FLirra lördagcn oc h söndagcn, d. (-) -7 maj, hadc 
vi vflrt stormöte. Vi hade mycket bedt om välsignelse, 
och Herren mötte i trofast kärlek våra behof. Hans 
c\nclc var förnimuart nära. Vi voro mellan 80-9 0 per
soncr samlade kring Gucl~ ord, Af dcssa blef\'o s jn 
personer, trc man och fyra b'innor, genom dopet upp
tagna i församlingcn, Bröderna Stål hammar och Beinhof1' 
\'o ro har och ledde våra m i.i ten, På manda(!"en had e \'i 
en lite n examen mcd våra ~kolbarn, De ~fingo sedan 
Wlj;l mcd sina fijräldrar hem fl)r sommaren efter alt ha 

nlrit hos oss sju månader. D e t k~inncs nu ratt tomt 
efter dem mcn ar P,t samma gång s könt att fa litet still
het oc h hvila, Om Gud vill, ~ill1na vi nu, innan elen 
starkaste hettan inbryter, göra besök i byarna, Herren 
har lo f\'at att gifva oss kraft, han ska ll dlsigna sitt folk 
m ed frid, 

Frä n Ram'lmiK skrif\'cr br. Bergii1lg: Vi ha att 
djupt beklaga, det vi mistat tre af vflra meclarbctarc i 
distriktet: Frk, Ang\'ik, vt'tr dugliga medhj~i1parinna på 
dcnna sta tion, sa mt i Hoiang systrarna Sigric! l3engtson 
och i\Iary Ramsten. H \'em skola vi f;1, som tager hand 
o m och vlirdar de späda lamm, hvilka de llVar och en 
på sin post I~imnat e fter sig' 

»I-hem vill gå, hvcm \'ill gt't 
u t a tt den adla saden sfl?» 

:>;: 

Från S/mm .1.!sim skrifver var syster 5/~f[rid .EngströlII 
d. 20 juni: 

Nu har vår bre Hudso n Taylor fått gft in i hvilan, 
Jag förunnades att fil se honom fyra dagar, innan han 
gick in i hiirlighetcn, Jag \'ar i Hanko\\' pr\ genomresa 
hem efter att en liten tid hafva vistats i Cbinkiang, S;l 
sUillde Gud det sa, att jag fick möta i\~r Taylor. Han 
\'ar sA yttcrligt s\'ag, att han föreföll \'ara örver attio å r. 
Mcn ha ns in tresse för Kina nlr lika stort som förr. Han 
reste frlln pJ,lts till plats för att sc arbetct, ocb fiir hvarje 
missionär, han möttc, hade ban ett uppmuntrande ord, 
Till mig sade ban: ,\~·e cannot do \\'ithout Him, can 
\"c~» (Vi kunna icke reda oss utan honom, eller 11tu')), 
Och sedan, niir han ~aclc fan'äl, h'J l! han mig langc i 
hand en och sadc: ,, \ \'e \\'ill meet up th e re , and that will 
be Illuch bctter. » * Sedan ledde han i bön, och då han 
lJedit e n stund, sade ban till Gud under tå rar: ~Thou 
art \\'orthy, \\'e are unworthy ,» .D u ar varclig, vi äro 
ovardiga), Så reste de til! Hunan, och i Cbang-sba dog 
han d e n 3:cI.ic juni, Det satt, hvarpä Gud tog honom, 
liknar så mycket, tycker jag", Enoks borttagande, Det 
Slår e nligt den cng, bibclöfversattningen i I M os, 5: .q: 
:>Enok vandrade med Gud, och han var icke m er, t~r 

Gud tog honom, » Dc;t Jl:llllinner mig o m ctt 5\'ar, SOI;1 

gafs af en litcn söndagsskolgosse pa frågan, hvad det blef 
af FnlJk, H a n svarade: »Gud tog honum med sig att 
ut och gfi , och så gingo de för Ifl ngt, så att Enok intc 
orkade gfl hem, uch da tänkte Gud elet \'ar b;ist att taga 
ho no m m :::d til! himme lcn, ,, D e t iir så precis, h\'ad so m 
handc med Mr. T aylor. Han var utc och giek mecl eud 
men litet för lå ngt, så att han ej orkade gå hem igcn. 
Han var ej sjuk, Lan hara slocknade, 

>,.: 

Undcr dClt l/ellls!c tidcn hafva vflra s\'Strar Tane af 
Sandeberg, Ebba BurL,n och Anna Janzon' vistat~ i Ku
ling, Den flirstnamncla har pa sanatoriet hällit skandina
viska m öten, Fröken Janzon har, efter h\'ad vi till vflr 
ledsnad erfarit, till sin halsa vclrit mycket klen. 

Från 5", il7issiollSjijrblt1lilds l1llSSlOnar 101/, 5!..~ijld 
hu vi mottagit en halsning, hvari han bl. a, ytt;'ar följandc 
upPllluntrande ord: 

~' (V i skola mijtas clärupr:e, och de t l)lir mycket b~ittr('.) 
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»Ticlern:t i Kina bli allt Ijusilre och ljusare. Det 
är hiirligt iltt se Guds ilrm vinna seger - hiirlig seger 
bflele h:ir och c1;lr. Jag iir viss om, att unde rbara tid r 
s tunela f0 r detta land oc h folk. Den efterlängtade m orgon 
gryningen har inbrutit, och snart ska ll nog sole n i sin 
fulla glans sträla ö fver berg och da l och upplysa de 
myllrande skaro rna härute, som ännu tre f\"Cl sig fram i 
mörkre ts irrgå ngar och mä nga svåra labyrinter. » 

Frå n vflr syster Emma Andersson hafva \'i fåt t ett 
bref frå n Amerika, 11\'ari hon till alla vanne r be r a tt fä 
uttala ett varmt tack f0r all henne be\'isad kärlek unde r 
vistelsen i hemlandet. _'\fresa n mfls te företagas snarare 
än hon v;intat, hvarför h o n till sin ledsnad ej fick till nille 
gö ra alla de af,,',edsbesök, ho n e nskat. 

Om sin ankomst till Filadeifia elen 13 juni skrif\' er 
va r syster: » Vanner frå n China Inlan l missionen voro nere 
för a tt meta m ig. Sedan stan nade jag e n vecka fl C. r. 
i\I:s hem hos filrniljen Frost. Jag kUnde Mr Frost frå n 
Kina, o ch det \'ar en s tor glädje iHerse honom. Han ä r 
en man fylld af Guds brlek. C. r. l\I:s hem ligge r ute 
i Germanlo \" n, men de ha sin expeclition inne i FJlaclel
fia. Herren \';il signe \·ann erna in o m C. r. i\I., a lltid red o 
alt hjä lpa och lj a na ' Jag har personligen ll1 iit t Sfl mycken 
ka rl e k och omviircinad frå n deras sida . Oförgatiig \'dr 
deras hja lp och vanlighet '1 900, dfr jag kom till Shangkl i 
utpiunJraJ och hj:ilplös. l-l\'ilkell gladj e, att det ej ar fUr 
galet hos Gud' 

P El m issionens fred ngsbö nelllötc i Fil adelfia fick jag 
g lacijcn ber;itta om Kina. Likasa bngre fram i M innea
[Julis, dar t. o. I1l. pfl 5\·enska. 

Lingre fra m i brefvet skrifver vår syster: l Seattle 
1l11jll cs jag fltcr a f en C. r. :\I.-\·;in, mr S \\'urt, och g:islade 
hans hem 2 daga r. Andra veckan af septemlJer, dEt jag 
flterkommcr till den na stad! har jag lo i\at beriitta li tet 
fr[lll missionsfa lte t. Varen sil. vanliga att da ihfl gk o mm<l 
mig m ed f0rbö n l 

Den 16 september hoppas jag frå n Seattle få antralh 
resan till Kina. Hur tack sam ii r jag ej alt under min 
ut resa och alltsedan fä bli ih 5.gkommen i edra fil rbÖnef. 
lIla H erren dlsigll a mig, S~l att jag får förhärliga h"115 
na llln G!;tlld h cdn in[(arn,J.! 

En inn e rlig h:ilsning \i ll eder alla' 

I Herren Jesus förbundna ri nga le mm e n 
Eli/lila Alldl?rssoli. 

P. S . Till medio af ol;tober ar min adress: 

Chi n,l Inland Mission , Sliallgltai, N . C hina. 


För S. M. I(:s n11SS1ons- ~ 
~-' och bönekretsar. 

Ta(ksäg el.'cål/l1ltl1: f ö r Guds Andes verkand e l!1a.ncl 
de af !\nd rew Ericsso n omnamnda in födda kri,ina (sid. 
, 8). F0r de sju nycl öpta i Yungning (s id. T0)· 

R Önetlilllle1l: Eit lampligare hus fö r verksamhete n i 
Yungning. D e nyonl\anda pEl denna plats. Vflr 5~r . ter 

Missionens höstmöte 
hålles, \'ill Gud, sö nd agen den 17 sep t. i lVd.isjö missioIiS/IIIS. 

Fä f. m. fv redrag af o rcl f. , kommendör O. v. Feilit 
zen och missi<) n ~ir E. Folke. 

På e. m. fö redrag af ingenjör K. G. l\Iagnusson, 
mi~sio nssckre iera ren J. H olmgren (missiona rsafskiljning), 
miss io n;ir E. F o lke Ill. 11. talare. 

Redovisning 
tör influtna medel till "Svenska Missionen Kina'" 

under a"ugusti månad 1905. 

t~:o. Kr. Ö. 

S2g. "\ . fl. R:intcll,cdel ... _ . o._. .. . _ ... 33 : l a 

K. F. U . ~Ls mi"iol"hets i Gö teborg 53°· 
till J. Böilings ullclerh tl ll gm _ . R .... J OO : 

" Fran en rni.~5: i ()Il S:\"äll~ . • __ ____o•• _. _ 30 : .33 I. 
.A. G. G. ___ .. . ... _.. .__ . __ . .. . . ___ .. 

_ 

_ 5: 53 2 . 
C. E. P, ~ Uij a _ 0 '." _ _ ' . _0 ___ • • •••••••• S: 533· 30 : _ _ Gallllcby mfg gm P . T. __ ... .. . _. . __ .. . 534· 

o 

B. J. D., ~l;Hamö, H(jrjagnrd. _ . .. ___ . 20: 53:; . 
A. B ., Sjönäs, Tran ''' .. _. __.... ___ ..... . 20: 

S 3 j. Gm J. E. S., ~f:dl1lö: On"ll1lld 650 kr ., 
Auktior.smedcl för S. ?II. K . '~ 9 2: 30, 

~[. B. 20: 80, E. K.' JO h., l:{ä ll (~ 


536. 

9: 64, O[n;l'sko tt a syUirc ni ng: b us:::a n 
12 : 8 1 ~ ___ _ _•• ~ ____ • ____ • __ __________ _ I . J 9.;: SS 
, Tackoffer , __ .. .. _.. ___ __.. ....... _ , . . So: S3 S. 

S3 ') · Spa"J us",n \ ,~ d el i r. A. E . P s. öb : 8 - 10 S: 
O . A., Skelldtd ...... . .. .... _ . . . ....__ ~o: 540 . 
S. E ., Stockholm ___ JS: o •• •••S+I. 
S . G., Vad:llena . __. _. ___. _.. _ .. ._. . 5: 54 2 . 
A. II. , [( ari;tnd . __.... ___ . __. ... . ,_.". J5: 543· 
J. A - n gm J. V . IL, Tor,torp, Fil!,
544· 
Sp01lg ____ _ _ __ _ .. ___ _ __ . --_. _____ __. ___ _ S: .
A. E ., Sköidc, fö r arhetet p,l A ug.345· 
Bergs l1lis ~ i D n$r~i1t . __, ______ __ . _____ , ____ _ 50: -
Fr. S1ihyluH(L oth Folkatorp:-: ungdom:;
fi ircll. ti ll V. Ve,ter, llndcrh . gm K. J. Go: 

Fr{m ~ro5sb y s \"fÖrril. fur vltre ml s.:; io 54' . 
nen gm C. N . .. ,__._______ .__'.___________ _ 

fr,\n' ,,·före n. i Ha! ltorp gill P. A. B.: 

aHkti (l I~;_;l1lc<.ie! kr. 149: lO, fUr ka ftc 

4: iS, gåt\-a och in :;aml1 ng ilf 1<. 1. l;>- 11 


I 5: ;0, af [l!"els kon["irnHWdcr t I: f3, 

18 ;: 

1(0: ckt i Of\"alllllyr[l. gm A. 7S: -
Fr. Sl. ~r ölarp::i öresfören. gm E, O. ;0: 

ur sparbössan 4: 52 -- ------- --. --- .-- .. 

A. D. , J unköping __ __... _,,, . __• ...... -10: IS 

:; !:;;öudags:igg) af S- el E. gm S. L. , 
Y stad _ . _ • • ___ • • • •• •••• • _ . - •• - - - 4:_o -
Till barncn i Kina g"1ll d:o _. ,., . _. ___ 1: 553· 
Dre["ie rytl ~ mi ss iO!l 3för cn. gill J. ::"r. __ _ 20: 554· 
Fr~ln f\.!ikchy missionsf. gm C. F . L .,S SS· 
2 K or. 9: 8 . -- . ... " . . --.. ... ".... _. ... 35: 
Bidrag till frakt för saker till I{ i Olt 20: ~~55 6. 
H. (j~. StocUlOlm . __ . _ .... ___ . ___ ._.. _ 500: 557· 
J. l~ -I.l gm ::1'1. B.. __ .......... . ... ..... . . 20: 358. 
K ollekt i Fårllo den 20 aug. 1ll. lll.55')· 
gm ~r. K. ._... .......... . ... __ •••• __ • • 14: 0 9
o • 

--=-=--~---~
Summa l"rollor fö r aug . 2~662: ()2 

Summa kr. flir jcm.-juli m '''la(!cr 38, SSb:"'33 

Mecl varmt tack till ll\'arjc git\"are. 

.lIcn dc SOIl/. 1!ällla e/ler J-Jo'/' tn, df: fil o / 'II)' 
AnIl ~l Ta n/' Il n, att hOll må blif,·:, fullt å!Crs l:iJld (sid. 79)· kn!/l, dc 1ft/fara 1!I1:d ('illc:;:m' s/h'om örnar. dl: liJ/,a 
_ ViLr sys te r Emma Ande rsson (sid. t)o). l\Iiss iunens odt ltPP!,"!lz'as 1,i:ke., dc {!andra odl <'arda ti;kc !rötta. 
höstlIlöte. 

http:I~;_;l1lc<.ie

