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Tillväxt i nåden.
Missionsh1ad för Svenska Missionen i Kina,
anmäles till prenumeration för 1907 (tidningens 12:1e
1\.rgång) .
Sinims Land utkommer, vill Gud, med tvänne num
mer i mänaden, den l och den 15, efter samma program
som under föregäende år.
Innehåll: Smärre artiklar till väckelse och uppbyggelse.
Uppsatser om missionen af de främste männen på missions
området. Bref fr1\.n missionärerna pä värt missionsfält.
Redogörelse om missionens ställning och utveckling i Kina.
Underrättelser frän den protestantiska missionens hundra
ärsfest i Shanghai. Öfverblickar öfver missionen i olika
världsdelar. Smärre meddelanden frän öfriga' svenska
missioner samt frän olika missionsfalt. Berättelser, notiser
och illustrationer.
Sinims Land gifver säledes sina läsare tillfälle att
följa missionsarbetet i olika länder.
Tidningens pris blir oförändradt, nämligen I kr. för
helt är och 50 öre för halft år, hvartill kommer postporto
35 och. 25 öre, d1\. - prenumerationen sker pä posten .
Prenttmera1ltsallllare erhålla hvart 6:te ex. gratis,
när de insända rekvisition direkt till redaktionen, som
dä betalar postportot. När mindre än 5 ex. tagas, bör
prenumeration ske pä posten.
Redaktz{J1ltn.

N~

kraft.

Äret 1906 är förrunnet, och ett nytt år är för
handen. I Herrens namn få vi därför tillönska eder,
kära medarbetare, ett godt nytt år, och till denna
önskan foga vi ett ord, som Herren lagt på våra
hjärtan, nämligen Es. 40: 31: »Men de som vänta
efter Herren, de få en ny kraft, de uppfara med
vingar såsom örnar, de löpa och uppgifvas icke,
de vandra och varda icke trötta.»
'
Ny kraft, Guds kralt, det är vårt stora behof.
Missionärerna ute på fältet och missionens medarbe
tare i hemlandet, alla behöfva vi Guds kraft, om
verket skall föras framåt till seger. . I intet kunna
vi reda oss denna kraft förutan. I vår kärlek och
nitälskan, i vårt arbete och tjänande, i vårt umgänge
med våra medmänniskor, i våra vittnesbörd, enskilda
och offentliga, i vårt gifvande till missionen, i värt
bibelstudium och bönelif - uti allt behöfva vi Guds
stora kraft.
Men Herren vill ocksä gifva oss denna kraft.
Han lofvar oss den, och sättet att undfå den är att
bida och förtrösta på honom. De som vänta efter
Herren, de skola få en ny kraft, ja, rik kraft. De
skola gå från kraft till kraft.
Så vilja vi då blicka upp till Herren och sträcka
våra händer till honom för att dag för dag under
detta år undfä denna kraft till hans namns förhär
ligande. »Men Gud skall efter sin rikedom fylla
alla edra behof i härlighet i Kristus Jesus.»

Växen t· nåden och vår Herres Jesu
Krtsti kuJtSkap.l 2 Petr. 3: 18.
Väx i nåden - i all nåd! Väx i den nåd,
som heter tro! Lita på löftena orubbligare, än
du nägonsin har gjort! Se till, att din tro blir
fullare, fastare, enfaldigare! Väx äfven i kärleken.l
Bed Gud, att din kärlek mä blifva mer omfattande,
mer innerlig, mer praktisk, att den må ha inflytande
på hvarje din tanke, hvarje ditt ord, hvarje din
handling! Väx också i ödm/ukheten.l Sök att ligga
mycket lågt och att mer och mer lära känna din
egen intenhet! Men liksom du söker växa nedttt
i ödmjukhet, sä sök äfven att växa uppåt - att
komma din Gud närmare i bönen, att komma i en
allt förtroligare gemenskap med Herren Jesus!
Må Guds Helige Ande äfven sätta dig i stånd
att växa t· vår Elerres och Frälsares kunskap.l Den,
som icke växer i Jesu kunskap, kan icke blifva
välsignad. Att känna honom är »evinnerligt lif.,
och att växa i hans kunskap är att växa i salighet.
Den som icke längtar att lära känna Kristus mer,
känner honom egentligen icke alls. Den, som en
gäng har läppjat pä detta vin, skall törsta efter mer,
ty ehuru Kristus släcker törsten, väcker han på
samma gång ännu mer törst. Om du känner Jesu
kärlek, skall du, liksom hjorten längtar efter vattu
bäckar, trängta efter att få dricka ännu djupare af
hans kärlek. Om du icke trånar efter att lära känna
honom mer, så älskar du honom icke, ty kärleken
ropar alltid: »Närmare, närmare! » Skilsmässa från
Kristus är helvete, men Jesu närvaro utgör himmelen.
Slå dig därför icke till ro utan att lära känna Jesus
mer och mer! Sök att fatta mer af honom i hans
gudomliga natur, i hans mänskliga gestalt, i hans
fullbordade verk, i hans död, i hans uppståndelse,
i hans härliga förebedjande ämbete och i hans kom
mande konungsliga uppenbarelse! Håll dig tätt vid
korset och sök att fatta hemligheten af hans sår! 
En förökad kärlek till Jesus och ett fullkomligare
fattande af hans kärlek till oss är ett af de bästa
medlen för tillväxt i nåden.

c.

H . Spurgeo11 .

t
Anna folke.
Svenska Missionen i Kina har i dagarna gjort en
smärtsam förlust, i det att Herren till sig hemkallat en
af dess arbetare, fru A1l1la Folke, f. Gran.
Född 1865 kom Anna ganska tidigt till Herren.
Vid 16 års ålde~ intogs hon som elev i fröken S. Rude
becks skola i Göteborg och utexaminerades därifrän hösten
1887. Under vistelsen j denna skola utvecklades mer och
mer hennes andliga lif och vaknane kärleken till missionen.
Kort efter studietiden ingaf hon afven sin ansökan till
Svenska Missionen i Kina och antogs såsom dess första
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Om Hudson

Taylor.~·

med deras svagheter och egenheter. Han har ju äfven
sjalf sina fel men är alltid färdig att erkanna dem. Han
är icke en af dem, som rätta sina misstag, först dli de
Det var. i London, jag första glingen sammanträffade känna sig tvingade därtill.
med Hudson Taylor. Han hade då nyligen literkommit
Nu till sist några ord om hans motiv. Jag tilläter
frlin Kina. Genast fann jag, att han var helt olik de aldrig nligon i' min narvaro att framkasta tvifvel pli dessas
kristna, jag förut varit i tillfälle att lära känna. Han såg . renhet. Jag har aldrig sammantraffat med någon, som sli
Gnd i aUt, ja, han gaf Gud äran för allt, men icke med
helt som Hudson Taylor sökt endast Guds ära. Det har
en slidan där ytlig munnens bekännelse, som sli lätt kom därför gjort mig stor smärta att höra personer, som bort
mer fram bäde i tid och otid, utan med ett ödmjukt veta bättre, säga slidana ord som dessa: »Taylor gör utan
hjärtas vördnadsfulla hängifvenhet. Och det var just detta,
tvifvel en god affär pli sin mission.» Vlir käre broder är
som gjorde hans gudsfruktan sli tilldragande.
verkligen besjälad af slidana motiv, att han stär högt
I hans hem var allt sli enkelt, nästan alltför enkelt öfver nligot sli lligt som att draga materiell vinst af sitt
i mina ögon. Gardiner och sängkläder sägo nötta och företag. I viss mening har han dock dragit stor vinst
urblekta ut. Jag kände riktigt medlidande med honom
däraf. Den nära gemenskap, han därigenom vunnit med
och önskade, att jag kunnat afhjälpa bristen. Det var Fadern och hans Son, Jesus Kristus, och den djupa frid,
svlirt för mig att se en sli gudfruktig man lefva under sli som härflyter frlin den ställning, han intagit till Herren,
fattiga förhlillanden. Emellertid har jag .aldrig funnit, att jämte den frimodighet, som är en följd af hans ärlighet
han i minsta mlin llitit sig pliverka af sädana obehag,
inför Gud, samt ett hjärta, som ej fördömer honom -
som kommit slisom en följd af hans fullkomliga utgifvande
detta är hans vinst. Visste blott de, som nu äro så
af ande, själ och kropp i Mästarens tjänst. Fru Taylor
färdiga med klander, hvad han offrat för Herren, hvilken
ägnade hela sin tid lit sin man. Bland annat hjälpte hon själfförnekelse han öfvar, och huru rädd han är att an
honom med öfversättningen af Nya testamentet till Ningpo
vända för sin egen del nägot, som han anser bör gifvas
dialekten, hvilken hon var fullt mäktig. Jag fann sliledes lit Herren för hans verk, sli skulle de aldrig mer klandra
både man och hustru ägna all sin tid lit Herrens tjänst,
honom.
under det de glömde sig själfva. Hela deras lif var ett
Samma oegennyttiga sinne har han ständigt visat i
lif i bön.
fråga om sitt namn och rykte. Mlinga gänger har han
Jag vill nu säga ett par ord om H. Taylor slisom slagit in pä nya vägar, just emedan de synts honom
missionsledare. Det kännes tryggt att följa honom. En viss mer främja Herrens ära, under det att ett fortsatt framlit
doktor har skarpt kritiserat honom och kallat hans missio gäende i de gamla spliren skulle förvärfvat honom och
närer för en sammanrafsad hop. Men en bönens man missionen människors beröm och beundran.
som Taylor samlar ej medarbetare, som göra skäl för detta
I nära 40 års tid har jag kant Taylor, men aldrig
namn. Ibland har man val kunnat tycka, att han handlat har jag funnit nligon med sil. rena och oegennyttiga be
underligt, slisom dli han t. ex. Sände ett stort antal ogifta,
vekelsegrunder. En slidan man är enligt min mening den
kvinnliga missionärer till det inre af Kina. .Men delta
bäste missionsledare, som kan gifvas.
steg, som togs först efter allvarlig bön, har ju sedan visat
.
Säsom vän är Taylor sympatisk, ömt och varmt till
sig vara af synnerligt stor betydelse och gagn för missions gifven, men pä samma gäng ar hans vänskap kraftig och
verksamheten. Kan man val finna nägon bättre ledare manlig. Han är vek men ej sentimental. Tro ej, att
än den, som lefver näJa sin Gud, och som lliter sig i jag är nägon särskild favorit hos honom eller hör till den
sina handlingar helt bestämmas af Herren?
innersta kretsen af narmast förtrogna! Tro ej heller, att
Taylor är en god ledare, ej endast därför, att han jag aldrig hyst afvikande meningar frlin hans! Icke i
är en bönens man utan ocksli därför, att han har ett sä principerna men i arbetsmetoderna har jag kanske skilt
vidt och varmt hjärta. Han är full af den djupaste med mig mer frlin honom än de flesta af vll.ra missionärer.
känsla med syndare. Det var ej för att fä till stfmd ett Jag fruktar, ja, jag vet, att jag gjort honom djup sorg pli
nytt missionssällskap, som han började sin mission, utan grund af min olika uppfattning. i detta stycke. Men det
endast och allenast för att verka för syndares fräls
är just pli grund af detta, som jag haft sli rikå tillfällen
ning.
att lära känna hans vida och ömma hjärta, hans rika och
Hans brinnande nit för själar är ocksä orsaken stora tålamod.
till, att han betraktat hvarje företag inom C. I. M., som
Taylor omfattar mig med samma kärlek som alla
tyckts afvika frlin denna bestämda uppgift, säsom pli andra medlemmar af missionen. Jag vet, att han aldrig
visst sätt öfverflödigt. Och den dag, som i dag är, sympa
haft nligra sarskilda favoriter, om han än kan känna sig
tiserar jag af hela mitt hjärta med detta slags verksamhet.
mer dragen till vissa personer, slisom vi ju alla göra.
Den, som gör till sitt lifs mlil att vinna själar för Herren,
Och härtill har han ju rättighet. Jag als kar Taylor, ej
och som med Herren Jesu sinne ser ut öfver skarorna emedan han älskar mig mer,.än han älskar er, utan emedan
af döende syndare, han ar en ledare, som det är tryggt han älskar min välsignade Fraisare mycket mer än jag.
att följa. Gud gifve oss mänga slidana ledare!
Han lefver för Jesus. Han beder och arbetar och tjanar
Taylor är slisom missionär foglig och ödmjuk gent endast för att behaga Herren och dettasli, att mitt hjärta
emot andra. Han ger gama efter, där det ej gäller sam
djupt gripes därar. Det är just, emedan han lefver så
vetsfrägor. Han studerar noga sina medarbetares karak
helt för att förhärliga Jesus och är sä full af kärlek till
tärer och är väl förtrogen sliväl med deras gåfvor som
honom, som jag alskar honom sli innerligt och värderar
honom sli högt såsom vän, hjälpare och rlidgifvare.
* Anteckningar frlln ett föredrag af missionär J. J. Mcadows,
hlIIlet i Shanghai lir

1900,

och publiceradt efter Hudson Taylors död.

SIN1MS LAND.
kvinnliga missionär. Efter genomgäende af en kurs i sjuk
värd afskildes hon för missionskallet den 10 maj 1888
vid S. M. K:s första ärsmöte. I sällskap med den bekante
Kina-missionären Lechler företog hon mot slutet af somma
ren utresan till Shanghai, dit hon anlände den 9 okt.
År 1889 förenades hon i äktenskap 'med missionär
Erik Folke. Troget och stödjande stod hon, den enda
kvinnliga missionären, vid sin mans sida, tåligt bärande alla
de stora svårigheter och vedervärdigheter, bvarmed missions
arbetet i Kina särskildt de första åren var förknippadt.
År 1893-94 besökte fru Folke med sin man hem
landet, ätervände sedan med honom till Kina och vistades
där till är 190'1. Under boxareoroligheterna var hon
med sina tre yngsta barn med bland dem, som nödgades
fly till kusten. Sedan är 1902 har fru Folke för sina
barns uppfostran vistats i Sverige. Hennes bälsa, som
alltsedan 1900, di hon genomgick en mycket svär lung
inflammation, varit vacklande, bröts fullständigt af en ny
lunginflammation, hvari hon insjuknade ett par dagar före
jul. Annandag jul vid 7-tiden pä morgonen kom hem
budet. Ända till det sista hade den kara sjuka full sans.
Stilla och ljuflig, som hon varit under sin lifstid, sädan
var hon 0cksä ända in i det sista. Ja, hennes hjärta
bevarades vid full frid.
En hvar, som hade förmånen att känna Anna Folke,
fick förvisso ett djupt intryck af hennes ovanligt anspråks
lösa, ödmjuka väsen. Skönast framträdde dock hennes
egenskaper, bennes kärleksfulta, själfuppoffrande, tjänande
sinne i Ilem1nct, där hon nu djupt sörjes och saknas af
sin tacksamme make, tre gossar och en liten flicka.
»Saliga äro de döda, som i Herren dö!" :.Ja, säger
Anden, de skola hvila sig frän sitt arbete, ty deras gärningar
följa dem efter.»
Om fru Folkes jordfästning meddela vi följande,
hämtadt ur Sv. Morgonbladet d. 31 dec.:
I Spänga kyrka vigdes i gär middag stoftet af fru
Anna Folke till den sista hvilan. För att bringa den
hemgängna en sista hälsning hade ett rätt stort antal
missionsvänner frän Stockholm rest dit ut. Det hvita snö
täcket läg glittrande öfver nejden, och solens strälar, som
dä och dä bröt o fram mellan de tunna molnen, kommo
de nyfallna flingorna att gnistra som diamanter. Det var
en vacker och ansläende taRa. Naturen i hvila och frid,
tills värens värme äter lockar fram det sprudlande, kraf
tigt pulserande lifvet.
Då brytes stillheten af en klar metallton, som höres
vida omkring, sä · ännu en, och sä rulla de mäktiga, all
varliga klocIdjuden ut öfver hela nejden. Den krans
smyckade kistan, som innesluter det förgängliga af den
trogna och hängifna makan, den älskande och uppoffrande
mudern, den varmhjärtade missionsvännen, bäres af bl. a.
medlemmar af Svenska Missionens i Kina kommitte in i
kyrkan, därifrän en sorgmarschs toner ljuda processionen
till mötes. Sä intoneras ps. »Jag gär mot döden, hvar jag
gär; » hvarpä pastor K. J. Montelius träder fram och för~
rättar jordfästningen.
Utgäende frän Joh. 17= 24: »Fader, jag vill, att
hvarest jag är, där skola ock de vara med mig, hvilka
du har gifvit mig, pä det · att de mä se min härlighet,
som du har gifvit mig», höll officianten en trösterik be
traktelse. Det ligger, sade tal., nllgot bittert i den stund,
dä de jordiska banden brista. Och Herren vill gärna
äta oss gräta ut vid hans hjärta. Men det vore mycket
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illa, om vi icke hade syn pä nägot mer än detta. Den kära
hädangångna gaf oss det rätta ordet, när hon, vid un
derrättelsen om att det led mot slutet, sade: Gud gör
i11ga misstag. När detta bittra vill öfverväldiga oss, mä
det då stä klart för oss, att Gud icke gör nägra misstag,
och att det är mycket bättre skiljas hädan och vara hos
Herren. Och ehuru det härvid synes vara skilsmässa till
en tid, är det dock väsmtligm icke sä. Ty Jesu Kristi
församling, bäde den pä jorden stridande och den i
himmelen triumferande, är en enda församling. Och ehvad
vi lefva eller dö, höra vi Herren till. Vet du nu, att du
gifvit dig ät Jesus och hör honom till, dä kan du äfven
vara förvissad om, att dessa hans ord gälla dig: » Fader,
jag vill, att där jag är, där skola ock de vara med mig,
hvilka du har gifvit mig." Och vi veta, att denna bön
gäller för vär aRidna syster och pä henne fullkomnats.
Fadern gaf henne åt Jesus, och hon tog emot Jesus, hon
blef Guds barn, hans härliga näd till pris, och han be
seglade henne med sin Helige Ande till förlossningens
dag. Och emedan hon var en Faderns gäfva ät Jesus,
ville hon ock gärna offra sig för hans sak. När hon 1888
första gängen utgick till Kina, gick hon dit för att viga sig
och sitt lif åt den Frälsare, hon sä högt älskade. Efter
att under flere år hafva verkat där i tro och tålamod vände
hon 1892 äter till hemlandet. Men 1894 reste hon fpr
andra gängen ut att fortsätta arbetet och fick dä vara med
under det pä stora faror sä rika äret 1900. Följande
är kom hon med sina barn tillbaka till Sverige. Och här
har hon fortsatt att tjäna :Mästaren i sitt hem och blancl
sin omgifning. J a, vi äga mänga vittnesbörd därom, att
Gud gifvit Anna Folke åt Jesus, och att hon varit honom
hängifven, och därför gäller denna bön henne: »Fader, jag
vill, att där jag är, där skola ock de vara med mig, som
du har gifvit mig.~ Och att vara där Jesus är, clet är
nägot outsägligt stort och härligt. I detta saliga och out
sägligt sköna e\'angelium kunna vi ock med glädje inviga
stoftet till den sista hvilan.
Efter det jordfästningen förrättats, sjöngs ps. »Jag gär
mot himlen, hvar jag gär, om Jesus blott jag följer, » samt
sängen ,,0, hur saligt att fä vandra. »
H1irpå utbars kistan och sänktes i den öppnade
griften i missionshemmets grafplats, därvid missionssekre
teraren Josef Holmgren citerade de tröstefulla orden:
l>Detta förgängliga m[ste ikl1ida sig oförgänglighet, och
detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta för
gängliga har iklädt sig oförgänglighet, och detta dödliga
har iklädt sig odödlighet, dä skall det ord fullbordas, som
är skrifvet: Dödm är ttppslukad i seger» . .
Härmed var den enkla men gripande och uppbyggliga
akten slut, och missionsvännerna äterv1inde till staclen.
H är samlades de strax efter kl. 3 till mid dag ä H ushälls
skolan vid V. Träclgärdsgatan. Efter det sängen »Mitt
hem» gemensamt sjungits och varma böner uppsändts till
Gud, serverades middagen. Under densamma sjöng en
kvartett flere för tillfället lämpade sänger. Pastor Montelius
talade varmhjärtadt i anslutning till Jesu löfte:» l min
Faders hus äro mänga boningar~ o. s. V., och missions
sekreteraren J. Holmgren berättade nägra drag ur fru
Folkes lif och arbete.
Den af en varm och Ijuflig anda präglade samvaron
afslutades med ett innerligt bönemöte.

förklarade helt kategoriskt, att opium är fullkomligt oskad
ligt för asiatiska folk, när det icke brukas i alltför stora
Vi Ilafva tJI Gud, C1l Gud som Izjälper, . doser - och sä fick opiehandeln obehindrad t fortgä.
Detta var. ett hårdt slag för Englands trogna kristna.
och Herrm, Herrm, som frälsar ijrå1l döden.»
De sägo nu, att intet var att vänta ifrän människor.
Att stärka och uppmuntra Guds folk till mer och Nägra behjärtansvärda män förlorade dock icke modet.
uthällig bön för Kina är syftet med dessa rader. Allt I förtröstan pä Herren slöto de sig tillsammans för att
för fä af oss hafva nägot egentligt begtepp om bönens bedja och arbeta, beslutna att icke gifva sig någon ro,
och i synnerhet förbönens makt. Att Herren Gud i och förr än genom Herrens näd den skamfläcken borttagits
med . bönen satt oss i händerna ett oerhördt mäktigt frän den engelska nationen: att med ett farligt gift ruinera
ett helt folk.
.
vapen emot all ondskans makt i världen är dock pätag
ligt. I dessa yttersta tider, dä otron växer sil. öfver all
Den gamle bepröfvade missionsvännen Mr B. Broom
beskrifning fort, synes det vara vär himmelske Fader haJ! satte sig i spetsen för denna förening, som nu kallar
angeläget att mana sina barn till mycken bön i Jesu namn sig »Kristna Unionen». Genom sin tidning, »National
och att gifva dem mycken bönhörelse, pil. det de mä rättfärdighet» (National Righteousness ») har han oför
befastas i sin tro och kiirlek till honom och blifva trogna skräckt dragit i härnad mot den orättfärdighet, som af
regeringen utöfvas mot Kina, och genom de mest öfver
vittnen i världen.
Den viktiga opiefrägan gifver oss i de skeden, den bevisande intyg frän medicinska auktoriteter och fram
genomgått, rikliga illustrationer i detta afseende. J ag vill stäende missionärer i Kina har han smäningom bragt
här försöka gifva en skildring af frägans utveckling i stort. sanningen i ljuset. Det dröjde icke länge, förr än en af
Ehuru opiet icke ursprungligen införts till Kina af f. d. medlemmarna i den ofvan nämnda kungliga kom
engelsmännen (olika rapporter gifva vid handen, att opium
nllSSlOnen offentligt förklarade, att enligt hans mening
fanns och brukades i Kina redan pil. 15oo-talet), har ofvannämnda rapport icke ens vore vard det papper,
dock det al!miiona bruket d~raf och den inhemska odlingen hvarpä den var skrifven. Under ärens lopp ha allt flera
införts genom Ostindiska Handelskompaniets införsel af parlamentsledamöter vunnits för saken.
Sistlidne vär beslöt man göra en ansträngning för
opium frän Indien. Dä Kinas regering insåg faran af
opiebruket och genom kejserliga edikt samt vidtagande af att få fram saken i parlamentet. Troende uppmanades
kraftiga il.tgarder försökte göra slut pä denna sm1lgglings att IlVar och en pä sin ort i korta, artiga bref anmoda
handel, tog Englands regering handelskompaniets parti sina riksdagsmän att vid de stundande sessionerna arbeta
och tvang Kina genom de tvä s. k. opiekrigen att erkänna för upphäfvande af opietraktaten med Kina. Ja, ett
opiet som en laglig handelsvara, som efter en viss tull sarskildt Sällskap bildades för verksamhet bland riksdags
afgift utan hinder skulle fä införas i landet.
män med det resultat, att 322 af dessa förbundo sig att
Sedan Kinas regering för att fä behälla penningarna
verka för saken.
inom landet uppmuntrat till inhemsk odling, har införseln
Under tiden hade äfven i Kina bland missionärerna
bildats en antiopieförening i syfte dels att understödja
pä senare tid nägot minskats. Den gär dock f. n. till
»Kristna Unionen ~ i England dels alt hos de kinesiska
icke mindre än 60 ton pr vecka. Dessutom förbrukas
under samma tid omkring 400 ton inhemskt opium. När myndigheterna söka utverka, att lagar stiftades, hvarigenom
odling och begagnande af opium skulle inskränkas och
vi betänka den andliga och kroppsliga ruin, som är en
följd af det dagliga bruket af opium, känna vi fasa öfver smäningom förbjudas.
det oerhörda ansvar, en kristen nation dragit öfver sig.
Snart visade det sig, att tiden var inne för Herren
Länge nog sökte de i opiehandeln intresserade att att höra bön. En dag kom underrättelse, att de fyra
förnämsta vicekonungarna i Kina hos utrikesdepartementet
lugna Englands folk och regering med försäkran, att ehuru
opium för västerländingen är ett farligt gift, det dock pä anhällit, att underhandlingar mätte öppnas med England
i syfte att ästadkomma minskning i införseln af indiskt
Indiens och Kinas folk icke har nftgon skadlig inverkan,
dil. det, säsom vanligt är, brukas blott till rökning i pipa.
opium. Dessutom anhölls hos regeringen, att lagar mätte
Men det blef ett annat ljud, sft snart europeiska och stiftas för att smäningom reducera opieförbrukningen i
Kina enligt det system, japanerna anvandt bland kineserna
amerikan&ka missionärer ankommit till Kina och pil. sina
resor ända till de mest aftägsna, förut rika provinser med
pä Formosa.
egna ögon fätt bevittna, hvilken förbannelse opiebruket
Ej längt förut hade den kommission, som Förenta
Staternas regering utsändt för att utforska följderna af
är för kinesen.
Dessa missionärer började nu i tal och skrift sil. opiebruket pä Filippinerna, afgifvit en rapport, som i
bearbeta det engelska folket, att engelska regeringen till sakrik het och klarhet var allt, som behöfdes för att öppna
slut kände sig nödsakad att vidtaga nägon ätgärd för att
ögonen pä regeringarna.
Under dagarna den 20-26 maj hölls bland missions
fä klarhet i frägan. Sä tillsattes en kungl. undersöknings
kommission med uppgift att i Indien · utröna, huruvida
vänner öfver hela England tacksägelse- och · bönevecka
det allarm, som gjorts, vore befogad t. Denna kommission
med anledning af att den evangeliska missionen i Kina
ankom till Indien men började och utförde allt sitt arbete
i är fullbordat sitt första sekels arbete. Kristliga tidningar
under ledning af den indiska regeringen, den regering,
uppmanade dä till särskild bön för opiefrägans lyckliga
som icke sil.g sig i stil.nd att sköta Indiens finanser, med
lösning. Genom Herrens underQara ledning föll det sig
mindre den fortfarande finge pårl1kna den inkomst, som sä, att underhuset beslöt att just samma vecka upptaga
opiefrägan till behandling. Tiden blef dock utsatt till de
monopolet pä odling och utförsel af opium hittills ärligen
tvä sista timmarna före pingstferierna, h varfVr mängen
inbringat (omkr. 135 mill. kr.). Ej underligt dä, att kom
missionens rapport blef till .denna regerings förmän! Den gammal riksdagsman förutsade, att man icke ens skulle

.Kina och opiet.
»)
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hinna fä frägan framförd. De troendes böner och arbete
blefvo dock besvarade långt utöfver, hl'ad man vägat
hoppas. Den skur af bref och telegram, som regnade
ned öfver många riksdagslnän på själfva debattdagen,
tvungo flera, som eljest skulle rest hem, att kvarstanna.
Resultatet af debatten blef följande resolution:
• Detta Hus uttalar såsom sin öfvertygelse,
att den indisk-kinesiska opiehandeln från mora
lisk synpunkt är oförsvarlig; och anh5.ller Huset,
att H. Mjts regering måtte vidtaga:sådana
ätgärder, som äro nödvändiga för att fortast
möjligt göra ett slut på densamma.»
Att glädjen blef stor bland Englands bedjande kristna,
behöfver knappt sägas.
Vi här ute fingo se ytterligare svar på deras böner.
Den 25 ' maj hade antiopiumsällskapet Kina i en synod
samlad i staden Nanking. Sekreteraren, d:r Du Bose,
erhöll samma dag af landshöfdingen ett introduktionsbref
till vicekonungen, som vistades i denna stad, och erhöll
äfven audiens. En hel timmes tid samtalades i opiefrågan.
Vicekonungen var mycket intresserad och försäkrade, att
om England ville upphöra med importen af opium, så
kunde han garantera, att Kina skulle göra slut pä odlingen
och förbrukningen af opium inom landet. Han föreslog
ocksä, att de protestantiska missionerna i Kina gemensamt
skuJle uppSätta ett memorial i frågan, och att han själf
personligen skulle öfverlämna det till tronen. ·
Så snart d:r Du Buse fick underrättelse om hvad
som händt i England, utsände han cirkulär till missions
stationerna med uppmaning till hållande af tacksägelse
och bönemöten, på det att en tillfredsställande lösning af
den viktiga frågan snart måtte vinnas.
När detta cirkul:!.r nådde oss här i Tungchowfu,
uppdrogo vi åt tvånne lärare att skrifva stora plakat, hvari
frågans utveckling klargjordes. Det påpekades också, att
då nu England medgifvit Kinas kejsare alt taga initiativ
till underhandling i syfte att få den bestäende handels
traktaten lindrad, det vore på sin plats att hemblira den
allsmäktige Guden tack och äfven bedja till honom för
kejsaren och regeringen, att de icke måtte förlora detta
tillfälle, utan finna utvägar att befria landet från opieför
bannelsen. Allmänheten inbjöds till ett möte, som en viss
dag skulle hållas i evangeliesalen. Pä ett dussin stället,
i staden uppklistrades dessa plakat. På grund af lärarnes
lilla svaghet aU alltför mycket vilja framvisa sina litterära
talanger blef tillkännagifvandet tyvärr icke fullt tydligt för
alla. Vi fingo dock kapellet fullt af ähörare, för hvilka
jag, utgäende frän Rom. I: 18 f., sökte påvisa, att opie
lasten liksom andra nationalsynder är en Guds straffdom,
som har sin rot däri, att nationen, fast hon förut haft
kunskap om Gud, icke ärat och tackat honom säsom Gud.
Opiets härjningar vore bekanta, och jag uppmanade dem
af de närvarande, som önskade förena sig med oss kristna,
i bön till' den sanne Guden om Kinas frälsning från
opieslafveriet, att resa sig. Icke en förblef sittande. Efter
bönen läto de troende anteckna sina namn på en lista,
som därpå insändes till d:r Du Bose för att tillsammans
med andra listor bifoga~ petitionen. till kejsaren.
I det skildrade hafva vi sett bevis pä, att det lönar
sig att tro pli och bedja till vär Gud. Låtom oss då
icke förlora modet utan hälla pä och anropa vär himmel
ske Fader att stå upp och förbarma sig! Kina behöfver

Gud nu mera än nägonsin såsom räddare icke blott från
opielasten, utan ock från fädernedyrkan och all annan
synd och vidskepelse.
t'

».klen honom, som förmår göra tt/öfver allt, 1iitla
mer än vi begLira eller lällka, efler dm kraft som verkar
i oss, hon"m vare ära i församlillgm genom Jesus Krisltts
bland alla släkten z' n,igheters evighet. Amm.:.
Tungchowfu i oktober 1906.

L. H. Linder.

p. S.
Sedan ofvanstående skrefs, har ett kejserligt dekret
utfärdats, som påbjuder, att inom 10 år vicekonungar och
guvernörer skola hafva utrotat b1l.deodlingen och bruket
af opium öfver hela landet. Ett sådant dekret sk ulle för
några årtionden, ja, år sedan varit en löjlighet. Kina är
dock numera icke samma gamla, sofvande land, som det
varit. Med dess nyväckta patriotism och dess ifver att
i allt kopiera Japan torde realiserandet af ofvannämnda
plan icke ligga utom möjlighetens gränser, helst som nu
Kina har en den bästa bundsförvant i en ganska lifs
kraftig kristen församling, som oafbrutet arbetar pä folkets
räddning frän opielasten. Alt inom 10 lir fä se denna
stora nation fri frän slafveriet under opiet - ja, det vore
värdt att lefva och arbeta för! Men visserligen krllfves
här myckm förbön af Guds folk. Ty mörkrets makter
skola icke underläta att använda alla sina resurser på
tillintetgörandet af sä goda afsikter. »Detta är segern,
som öfvervinner världen, vä~' tro.»

H. L.

De be!--.öfva icke gå bort; gifven
I dem aH äta.
En missionsvän har sändt oss nedanstäende om varmt
intresse för missionen vittnandt! uppsats med begaran, att
den mätte införas i . tidningen. Vi intaga den med en
varm bön till missionens Herre att välsigna detta manande
ord för många af tidningens läsare.
Du känner ju, ätminstone i någon mån, det underliga
landet där längt borta i öster, landet med de 400 millio
nerna invånare, det urgamla Kina? Det är nägot sär
skildt förunderligt med det landet eller rättare med dess
folk just i vitra dagar. Efter en månghundraärig dvala
har det nu med ens vaknat upp. Det häller pli. att gnugga
sömnen ur sina ögon. Just nu spejar det omkring sig åt
alla hll.1l för att rycka till sig allt möjligt, som Västern
kan bjuda pä, och som det under sin länga sömn för
summat att tillgodogöra sig. Det ropar efter kultur, efter
civilisation, efter förbattrade förhällanden pä alla möjliga
omräden. Afgudar dränkas, uräldriga tempel förvandlas
till lärosäten, tusentals ynglingar skickas ut till alla möjliga
skolor i Västerlandet för att studera de moderna veten
skaperna, kvinnornas fotbandager lossas, opiet afskaffas.
Öfverallt är lif och rörelse. ' Det är brädtom; man skall
taga igen, hvad man under sä mänga sekler försummat.
En arme pä en million soldater skall inom tolf är stä
färdig att mäta sina krafter med hvilken arme i världen
som helst.

S I N I M S L A N D.

7

Under allt detta brädskande arbete, allt detta rop nog såsom svar pil. hans och de öfriga kristnas enfaldiga
efter framätskridande näs våra öron ocksä af ett annat
trosbön flera smä församlingar bildats, där Herrens kraft
rop, genomträngande, allvarligt. Det kommer som frän all tfort förspörj es.
en dödssjuk. Det lyder sä: »Gif oss Jesus Kristus! Gif
Ett exemplar af Markus evangelium föll i händerna
oss evangelium! Vi hungra, vi törsta, vi speja efter ljus, pli. en konfucianist i Shansi. U nder läsningen af berät
efter frigörelse, efter lif.»
telsen om Jesu lif blef han sä djupt berörd, att han helt
Mänga villiga händer räcka de arma stenar i stället och häJJet vände sig bort frän afguderiet och började till
för bröd. Västerlandet skyndar dit ut med sin kultur.
bedja Jesus. Han måste motstä svära förföljelser men
uthtirdade allt med det största tälamod trots sin ringa
H var äro Jesu vittnen? H var äro offren på hans altare?
H var äro .deras fötter, som frid förkunna, frid för oroliga,
insikt och sin öfvergifvenhet. Sedan han nägon tid där
törstande hjärtan?
efter sammanträffat med missionären och n5gra kristna
Lät mig genom följande tvä berättelser af missionär
kineser och genom dem blifvit grundligare undervisad i
E. Folke ställa inför dig behofvet af flera vittnen i Kina: sanningen, började han i sin hemtrakt en verksamhet, som
En äldre man, ätföljd af sin son, inträder en dag i växte allt mer och mer. Dessa, som sälunda vunnits,
gästrummet vid en af vära stationer i provinsen Shensi.
bäde tro pä Kristus och lefva för honom. För att så
I handen bär han en traktat, som han nyss förut köpt. kraftigt som möjligt kunna bedrifva mission bland sitt eget
»Jag och flera af mina grannar», säger han, »hafva genom folk afsätta de ärligen tionde, och för att fä arbetare
läsningen af denna traktat förstfttt, att detta ord är sant
afskilja de Iwar tionde medlem af församlingen till Herrens
Vi vilja tillbedja Jesus men veta ej, hur det skall gli. till. tjänst. I sanning en hUrlig och rik frukt, af ett ringa utsäde!
Vill ni ej sända oss någon, som kan undervisa oss?»
Säg, vill du offra något för dina arma bröder och
Tiotals mil hade' dessa tvä vandrat, sökande efter san systrar därute? Nägon sade en gäng: »Vi, kristna, göra
ningen. Med blott ett ovisst löfte mäste de ätervända
vanligen sil., att vi allra först tillfredsställa alla vära behof»
till sitt mörker. Missionen saknade säväl män som medel
- för att ej tala om allt öfverflöd, äfven bland de tro
ende -- »och blir det sedan nftgot öfver, så gifva vi
för att kunna komma dem till hjälp.
En annan man kom för flera är sedan frän provinsen
kanske Gud litet däraL» Att offra, det är att taga icke
Honan och bad sä bevekande om missionärer för denna af öfverflödet, men af sin fattigdom, sina behof. Du,
provins. Han kom tillbaka en gäng hvarje är med samma
lilla barn, som stär där med z-öringen i din hand för att
bön men fick gä förgäfves tvft, tre, ja, fyra gänger, innan tillfredsställa din längtan efter godsaker, tänk, om du i
hans anhällan kunde beviljas. Viljan att hjälpa fanns hos stället ibland skulle o/fra den lilla slanten för din FrUlsares
sak! Vet, att en enda offrad liten 2-öring, som lägges ned
missionärerna, men förmäga saknades.
Och nu kommer jag med en fråga till dig. Skulle i din missionsask under Itjärteböll till den gode Guden om
icke du vilja vara med om att räcka lifvets bröd ät de välsignelse, kan komma att uträtta stora ting där borta i Kina,
hungrande skarorna darute och göra det mart, innan större kanske än Io-kronsedeln, som tages af öfverflödet.
dörrarna kanske inom endast nägra fä är stängas för
När du sä under ett ärs tid samlat dina 2- eller
evangelii budbärare? Skulle icke du, rike, vilja vara med,
I -öringar, kan du, om pä din ort finnes nägot ombud
för Kinamissionen, lämna penningarne till denne. I annat
du, som fätt sil. mänga pund att förvalta ät din Herre?
Och du, fattige, vill inte ucksä du vara med, och likasä fall kan du själf skicka dem antingen i frimärken eller,
du gamla, ensamma, som kanske sitter där i din torftiga om du fätt ihop mer än I krona, säsom postanvisning
lilla koja och suckar: »Ack, om jag kunde fä tjäna min
till Svenska Missionen i Kina, 8 Malmtorgsgatan, Stockholm.
Herre pft nägot sätt!» Och du, lilla barn, visst vill ocksä
Denna mission vill sedan med Guds hjälp söka förvandla
du, om du har nägon kär/ek i hjärtat till den store Barna dina små. gäfvor till lefvande bröd, lefvande vatten.
Vill du hafva en sparbössa, kan du fä en sådan dig
vännen, vara med och räcka en dryck ur lifvets källa till
nllgon törstande liten broder och syster i Kina? Viljen fritt tillsänd, om du blott pä ett brefkort uppgifver din'
adress för Svenska Missionen i Kina, Stockholm.
l vara med i Herrens stora rikssak därute först och främst
De samlade medlen torde insändas under nägon af
i ifrig förbön för Kinas evangelisering, i bön därom fÖr
de sista veckorna är 19°7, sä att de kunna fä afgä till
hvmje dag ? Det är min första fräga .
missionsfältet i början af päföljande är.
Men jag har ännu en fråga, och den lyder sä:
»Hvad vill nu missionens Herre, att jag skall göra
Skulle du icke under är 19°7 vilja lägga af de I- eller
2-öringar eller bäda delarna, som komma in i din kassa, för Kinas evangelium .•
»Gud älskar en glad gifvare. »
och fÖr hvarje gäng du lägger af en sädan liten gäfva
jJ![. N .
bedja missionens Herre välsigna den? Eller, om du känner
detta svärt, skulle du icke vilja binda dig vid nägot annat
bestämdt ofter under det kommande äret?
l Kina kan man för en sä pass obetydlig penning
.som tvä öre fä åtta smä skrifter, åtta smä budbärare, som
I ett föredrag vid studentfrivilligmötet i Nashville
gä ut med det glada budskapet. Och om du nu lyssnar,
skall dn fä höra, hvad en liten z-öring kan uträtta där yttrade en af talarne, mr Campbell White, följande:
.
Horace Pitkins namn Ur nära förbundet med student
ute. Missionär Folke berättar därom följande:
frivilligrörelsen under dess tidigare är, dä hans vittnes
En traktat hittade väg till en aflägsen del af vårt mis
sionsfält. En ung man läste den . Ord!'t grep honom djupt börd tände ett brinnande missionsintresse vid högskolorna
i Amerika. J ag skall aldrig glömma nägra af hans sista
i hjärtat, och han vandrade en läng vag för att fä veta
ord i Paoting-Fu i Kina, när boxarne samlades omkring
mer. Återkommen till sitt hem började han med frimo
dighet vittna om Herren. Frukten blef sä rik, att snart honom för att hugga af honom hufvudet och med sina

En ärofull kallelse.
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spjut iiIa tilltyga hans kropp. Hans hustru och enda
lilla gosse hade tre mänader förut ätervändt till hemlan
det utan minsta aning om det blodsdop, som förestod den
kinesiska församlingen. När Pitkins .hus omringades af
boxarne, och han förstod att slutet var nära, sade han
till en af de infödda kristna: »Dä allt är öfver, skall du
skicka en hälsning till min hustru i Amerika och säga,
att när vär son Horace är tjugufem är gammal, önskar
jag, att han skaU komma hit ut och intaga min plats. ,}
Om Mästarens ande fär intaga vära hjärtan, skola
vi ej kunna tänka oss nligon högre utmärkelse för vära
barn, än att de blifva kallade att bära ut evangelium till
dem, som annars aldrig skulle fä höra det.

}\ärlekens makt.
Den japanske evangelisten Kt"m1lra, som verkat med
sä stor välsignelse till mänga själars fraisning, berättar
själf om sin omvändelse följande:
En kvinnlig missionär samlade 25 japanska pojkar i
sitt hem för att berätta för oss om Jesus. Vi pojkar
kände stor nyfikenhet för den främmande damen. H vad
hon sade om Jesus, fdlgade vi dock icke mycket efter.
Sä mycket mer intresserade det oss, hur hon säg ut,
hurudana hennes böcker, möbler och taftor voro. H varje
gäng vi komrno, läste hon med oss ur Lukas evangelium.
Härvid gick sä till, att vi laste i vära japanska biblar och
hon qr sin engelska, ty japanska kunde hon icke läsa.
Sä kommo vi slutligen till berättelsen om korset, och
dä föll hon pä knä och bad för oss. Vi förstodo icke
mycket af hvad hon sade till Gud, men vi gäfvo noga
akt pil. henne. Bäst det var, började hon gräta. Ja,
hon riktigt föll ned pä sitt ansikte och snyftade bittert
Dil. började ocksil. vi att gräta. Innan ännu tre veckor
voro gångna, hade vi alla gifvit vära hjärtan ät Jesus.
Denna Herrens tjänarinna vann oss icke pil. för
ständets väg utan pil. hjärtevägen. Det finnes japaner,
som hafva blott en hufvudets religion. De vända sig
bort frän hedendomen och omfatta, som det synes, kristen
domen. J\-Ien om sil. nägra s. k. kristna tala nedsattande
om bibeln, dä försvinner med ens deras hufvudkristendom,
och · sedan hafva de ingen religion alls, hvarken nägon hed
nisk eller kristen. Men om de få kristendomen in i
hjärtat, dä blifva de starka.
Mänga af de där 25 pojkarna äro nu evangelister
och pastorer. Min far hade en vinhandel. Jag talade
med honom och min mor om Jesus, och vinhandeln upp
hörde. Sedan berättade jag ocksä för mänga andra japa
ner om Jesus, och äfven de kommo till honom. Se, det
är icke sä nödvändigt, att en missionär är alldeles maktig
. ett folks spräk, blott han har Guds kärlek till människo
själar. Att jag och mina 24 kamrater blefvo vunna, det
berodde därpä, att en utländsk kvinna, som icke mycket
kände af värt spräk, älskade vära själar.

"'.
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Ef\ kristef\ kinesisk ledare.
Kristliga Föreningarna af Unge Män i Kina räknar
bland sina sekreterare en herr C. T. W'ong, en af de
märkligaste unga män Kina äger. Under sex är stude
rade han vid kejserliga universitetet i Tientsin, det bästa
af den kinesiska statens lärdomsskolor. Där kom · han i
Stockholm. Sveoska Bokt

beröring med Robert Cailey och började fdin den tiden
taga liflig del i föreningens verksamhet. När han läm
nade Tientsin, tog han anstallning i en statens skola i .
Changsha, provinsen Hunans hufvudstad.
Sommaren 1905 besökte han pil. genomresa till
Changsha de ungas sommarkonferens i Kianguan och
gjorde därvid ett mycket djupt intryck pil. de närvarande.
Guvernören i Hunan gjorde allt, hvad han kunde,
för att hälla Wong kvar i Changsha. Han erbjöd ho
nom hög aflöning med endast tvä timmars undervisnings
skyldighet per dag. Vidare erbjöd han honom att efter
ett ärs vistelse i Changsha pä statens bekostnad fä vis
tas fyra är vid universitetet. Men W ong afsade sig detta
lysande anbud för att i stället ägna sig lit föreningens
tjänst. Han skall nu fara till Tokio för att öfvertaga
ledningen af det där nyligen päbörjade arbetet bland
kinesiska studenter, · ett af de sväraste och viktigaste upp
drag, som nil.gonsin en kinesisk ung man erhällit.
F. S. Brockman.
(Ur »I'oreigo Mail . ).

Huru en församling uppkom oc,""
tillväxte i }\orea.
Vid en vik, som sträcker sig djupt in i Korea, ligger
handelsstaden Sinanpo, omgifven af de rikaste risfält. När
vädret är vackert, komma frän när och fjärran stora skaTor
af män och kvinnor för att bevista de marknader, som
där hällas.
Till denna liftiga handelsplats flyttade för nio är
sedan en fattig landtman vid namn Ha7l med sina när
maste släktingar och sin egen familj. Han och alla med
lemmarna af hans hus hade vid denna tid varit kristna
sedan tvä är tillbaka . Ehuru Han förut bott i en liten
obetydlig by, hade ryktet om hans tro spridt sig vida
omkring. Ha1l hade ej länge varit i sitt nya hem, förrän
en hel skara samlades omkring honom och begarde att
af honom fä undervisning i Guds ord. Pil. sabbaten bier
ocksä hans hus alltid fullt af uppmärksamma åhörare.
Han var snart i ful! verksamhet för sin Mästare. Han
bad, predikade och gick omkring bland folket för att
uppsöka de intresserade.
Smäningom utsträckte han sina resor öfver hela den
stora slätten. Mänga kommo ock längväga ifrän för att
höra honom. Sedan han bott ett år i staden, hade han
en församling bestäende af trettio medlemmar, och när
dessa ej längre rymdes i bans hem, köpte de ett hus
och ställde där i ordning en sal med platser för 60 per
soner. Ett är senare var älven denna för liten, och de
mäste därför köpa ett större · hus. Efter ännu ett ärs
förlopp räckte icke heller detta till, och dä beslöts, att
man skulle bygga en kyrka, rymmande (20 personer.
Denna kyrka blef dock snart för liten och förvandlades
därför till skolhus. En ny kyrka med 250 sittplatser
byggdes, men redan efter ett ärs förlopp var äfven den
otillracklig. . Församlingen, som nu räknar 350 medlem
mar, häller f. n. pil. att uppföra en kyrka, som skall rymma
500 personer. Hela verksamheten, sil.väl den pastorala
som den evangeliserande, uppehälles och underhälles helt
ocb häll et af de infödda troende sj älfva. Nägon enda
gäng under äret fä de besök af missionärer.
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Missionen -

ett räddningsarbete. *

"lIan Ilar dött för alla, på det att
som lifva icke l/tera må lr[/va .lör sig
Jjä[!va, utan för honom, som.lör dem !tar
dött odt uppstått.» 2 Kor. j: J j.
(~C

Det har kommit för mig, att missionen är ett
räddningsarbete och ett räddningsarbete, som kräf
ver skyndsamhet. Själf har jag lefvat i en afskild
ställning ute på landet men dock upplefvat två till
dragelser, som i någon mån visat mig, Izvad ett
räddningsarbete är.
.
J.ag satt en dag i a11.t lugn och skref, då jag
plötslIgt fick höra som ett gny. Jag visste icke,
hvad det var men blef orolig och sprang ut. Jag
fick då se några små barn, som stodo nere vid
dammen, och en kvinna med oro slå med händerna
medan hon såg ned i vattnet. Då förstod jag, att
fara v.ar å färde. Inom ett ögonblick hade jag kastat
af mig hatt och rock och sprungit ned i vattnet.
Ungefär tV~l eller tre tum under vattenytan stod
en liten gosse vid namn Sven, fyra år gammal.
J ag såg', hur han liksom kämpade mellan att sjunka
o~h flyta upp.
För mig var det ingen ansträng
nIng, endast en kär plikt och ett ögonblicks verk
att. taga honom under armarna och lyfta upp honom.
De små barnen, som sett lille Sven falla i vattnet
hade icke kunnat rädda honom, men de hade o'ifvit
uttryck åt sin oro, och det var deras ängsliga'" rop,
som hade kallat ut mig. Kvinnan vågade icke kasta
sig i vattnet, men genom sina fört vi flade åtbörder
hade hon utan ord sagt mig: »H är är något att
göra.» Och sålunda hjälptes vi åt att rädda lille
Sven. Se, detta var rdddm1zgsarbele.
Så en annan. händelse, som var mer sorglig,
men som också Visar, hvad som menas med rädd
ningsarbete.
J ag satt en dag på mitt kontor, då en förman
kom in med ångest målad i sitt ansikte och sade:
»pen och den har fastnat i tröskverket.» Jag sprang
ttll olycksplatsen, och där satt verkligen den stackars
mannen. Han hade stigit miste och fått in sitt ben
i tröskverket, medan detta gick i full fart. Hur vi
försökte, kunde vi ej få honom loss. Smeden skickades
efter. Han hade med sig skrufnyckel och hoftänger
och alla möjliga verktyg, men icke heller för honom
gick det. Det visade sig nödvändigt att skrufva
sönder en stor. del af tröskverket. Hur många
~änder voro icke på en gång i rörelse för att hjälpa
tIll! En sprang ned efter en varm filt för att svepa
om den stackars karlen, ty det var midt i vintern.
En annan sprang efter varmt kaffe och gaf honom.
Ett par drogo fram en vagn och selade hästen.
Och så hjälptes flera åt att bära honom, sedan han
väl kommit loss. J ag fick tillbringa största delen
af tiden med att stå vid telefonen och telefon~ra
till läkare och lasarett och till stationsinspektoren,
att tåget om möjligt skulle hållas ett par minuter,

* Utdrag u~ ett föredrag af brukspatron J. IIedeJwrw vid S.
.,
M. K:s försäljning i StoddlOIm · den 28 nov. 1906.

om vi ej kunde hinna till stationen i tid. Tack vare
alla förenade krafter kom också den stackars mannen
med tåget, som väl var, ty annars hade han nog
förblödt,
.
När vid ett fall som detta det var af sådan
vikt, a~t s.å många hjälpande händer ögonblickligt
satte sig I rörelse, huru mycket mer då, när det
gäller det räddningsarbete, som lJlZSsioJten har att
utföra! Somliga tänka dock i fråga om missionen:
»Det arbetet skall missionsföreståndaren, kommitt<~en
och missi?närerna göra.» Men det är ett)äddnings
arbete, .dar Itvarcnda en behöfver hjälpa till. Och
hvad VI behöfva är att få våra hjärtan stämda för
mission~n, stämd~ till att vilja något göra och det
redan I dag. VI behöfva lära oss förstå, att om
någon enda sviker sin plikt, så kan arbetet i dess
helhet vara förgäfves. Därför tillropar Herren oss
också genom aposteln: »Köpen tiden!»
Samme apostel säger också ett litet ord, som
de sista dagarna åter och åter ljudit i mina öron,
och det är detta lilla ord: »J ag står i skuld.» När
h~n uttalar dessa ord, tänker han närmast på hed
nmg-ar och barbarer. :Men hans kärlek till hednin o-
arne o,ch hans arbete fö~ dem var blott en följd ~f
den karlek, ~om bodde l hans hjärta till hans eget
f~lk, om h vllket han säger: »Jag önskar, att jag
själf vore förbannad från Kristus för mina bröders
skull, som äro mina anförvanter efter köttet.» Just
fö: a.tt han, hade det~a ~inne, intog han den rätta
stallnIngen tIll hednamISSIonen, kände han sig stå i
skuld äfven till hedningarna. Och visst är, att skall
ditt missionssinne blifva stärkt utåt, måste du först
få det stärkt för din omgif1ZZ1tg-, så att du för dina
närmaste känner det som en moder för sina barn.
.lHt det yttre missionsarbetet bedrifves med så liten
kraft, har utan tvifvel sin grund däri, att vi så litet
äro vakna öfver detta, att vi icke kunnat göra Pauli
ord till våra, då ha~ säger: »Jag önskar mig själf
bortkastad från Knstus för mina bröders skull.»
J a, . v~ hafva fattat. för litet af höjden, nej, af djupet af
KnstI kärlek. Vt behöfva få hans kärlek inlagd i
våra hjärtan, så att det blir som en sveda i våra
?röst i första rummet för dem i vår omgifning, som
lcke kanna Herren, men så äfven för dem som
ingen herde hafva, så att det blir vårt lifs m~l.l att
söka draga äfven dem till den gode Herden.
Hur skola vi då draga människor till Kristus?
När H~rrel1. Jesus själf säger: »Jag måste draga
dessa tIll mIg, så att det blir ett fårahus och en
herde~, eller: »när jag varder upphöjd från jorden,
skall Jag draga alla till mig», så menar han natur
ligtvis, att vi, som nu äro hans representanter, skola
intaga samma plats, som han intog till dessa, som
b~höfde dragas. H var magneten är för järnet, veta
VI. Hvar magneten är för blommorna, veta vi.
Det är solen. Men Itvar är magneten för dessa
kalla, fördärfvade, själfviska, blinda, döda människor?
Det är korscf. Är det något, som i denna stund
drar ditt hjärta, du. som har erfarenhet af lifvet så
är det icke det stora, det höga, det förnäma, 'det
inflytelserika på jorden, utan korset, lidandet. Och
vilja. v~ Ulöfv; inflyt~?de på våra närmaste, på vår
omglfnIng, var famIlj, våra hem, våra kära, våra
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arbetare, våra underlydande, våra umgängesvänner,
Evangelisten/
så måste vi intaga just den plats, som mer än någon
annan kan kallas inflytandets plats - korset. Vi
hans" egenskaper och befattning samt hans och
tänka oss i allmänhet korset som en skampåle. Men
missionärens inbördes förhållande.
korset är icke blott en skampåle utan äfven en
Föredrag vid konferensen i Yunchcng af Aug. B er/;".
tron. Det är därför, Herren Jesus kan säga: »När
Alltifrån den stund, då missi o n~iren slär sig ned på
jag varder upphöjd från jorden, skall jag draga alla
till mig.» Kom ihåg det du, som i ditt hjärta har en plats för alt upptaga arbete, känner han behof af en
den längtan: »0, att jag kunde bestiga den tron, infödd medhjälpare, en evangelist.
från hvilken jag med oemotståndlig makt kunde
En missionär utan evangelist iir att förlikna vid en
draga människor till Kristus!»
plog utan dragare. Möjligen kan han själf draga den
Och nu ett par bibelord, som visa, att vi redan samma, men det blir ett tungt och mödosamt arbete.
denna stund kunna göra något för Kristus. Här Lycklig är därför den missio när, som från början kan ffi
torde finnas någ'on, som icke har mycket att köpa en god och trogen infödd kristen till medarbetare! Detta
för, och Som tänker: >Jag kan då icke utöfva mycket faller sig emellertId icke alltid så latt.
inflytande, därför att min kassa är så liten.» Då
Af erfarenhet veta vi, att den tid fanns, då somliga
vill jag påminna om hvad Paulus säger i 2 Kor. ibland oss måste nöja sig med att taga till mecarbetare
8: 2 om de små tattiga församlinga ~ i :M acedonien. den enda kristne, som fanns pil orten, ej därför att han
Han säger, att »deras djupa fatti p ':;:om har flödat motsvarade fordringarna pil en evangelist, utan därför att
öfver, så att de rikligen gitvit i enfald.» Att hafva han var en kristen, som för de besökande bättre än
små tillgångar är sålunda icke något hinder för att missionärerna själfva kunde framställa kristendomens grund
vara en öfverflödande gifvare. Nej, ofta är det just sanningar och frälsningens viig. Andra ibland oss fingo
i den djupaste fattigdomen, som Gud finner den nöja sig med sin privatlärare, hvilken, ehuru icke kristen,
mest öfverflödande kärleken.
dock visste något om sanningen, hade förtroende för mis
Men vi skola icke blott tänka på gifvandet utan sionärerna och därför iltminstone icke predikade emot dem.
äfven på utsändandet af missionärer. Bland allt ar
Dessa tider äro nu förbi, och fordringarna pil en
evangelist stalla sig med åren allt högre. Hurudana böra
bete, missionen har, torde detta vara det allra vik
tigaste, ty huru mycket beror ej på att man får ut då en rätt evangelists egenskaper vara, sedda från kristlig
de rätta personliga krafterna! Nu tänker mången: och mänsklig synpunkt?
»Ja, det är en sak, som tillkommer missionskommit
Från kristlig sJ'1Ijlmld:
Han bör, som namnet angifver, vara f1l cvallgeli;
teen.» :Men, min vän, jag vill påminna om att vi
jörktf.1l11arc (2 Tim. Lf: 5) och således själ! hafva pil sitt
kunna, en hvar af oss, verksamt bidraga till att ut
hjärta erfarit evangeiii omskapande kraft. En verkligt
sända missionärer. Jesus själf säger nämlig'en: "Bcd
ien skördens Herre, att han utsänder arbetare i sin omvänd evangelist är en lika stor kraft och hj~lip i arbetet,
·skörd.» Jag är jordbrukare och vet, hvilken smärta som den är ett hinder, som har gudaktighetens sken
det är, när man icke kan skaffa folk, då säden står men förnekar dess kraft.
En verkligt omvänd evangelist är ock ell bÖ1lClIS man.
mogen. Ett slagregn kan komma eller en stark
blåst, och så ligger utsädet på jorden. Detta är Är han en bönens man, älskar han ock alt läsa si" bibel
dock blott några tunnor hafre eller hvete. Hvilken" för egen och andras uppbyggelse.
Han bör äga en någorlunda god bibelkämutlolll, så att
smärta skall det då icke vara för säelens Herre,
Gud i himmelen, han, som rår om den dignande han » talar såsom Guds ord D och Hätt delar sanningens ord».
De förnämsta fordringarna ~iro alltså, att personen i
skörden af ädelt hvete, när han ser tusen sinom
tusen själar falla' till marken , därför att det icke fråga bör va ra en oIIIvii11li, bedjalltle och bibelälslw1ltle man .
Men icke alla, som besitta dessa egenskaper, lämpa
finnes någon, som hämtar in dem ! Vi böra därför
hvar och en af oss göra den insatsen i arbetet, att sig för predikoverksamhet.
Det fordras ock C1l llafm-tig begåjllillg att ledigt Ocll
vi hvarje dag böja oss för Gud och anhålla hos
honom, att han sänder ut flera arbetare och de rätta logiskt klt7l1/a tttll)'cka si../?". Missionären ;ir ofta borta,
arbetarne. När de rätta komma, då skall han äfven och evangelisten måste ställföreträda honom eller ock
gifvamedeI. Herren har sagt, att en rättfärdig sändas till utstationer för att predika. Har han e1å svärt
mans bön förmår mycket, där den är i verksamhet. för att uttrycka sig, blir hans tjänst, hur goel han för
Här finnas många rättfärdiga män och kvinnor, öfrigt må vara, af mindre värde. Dessa egenskaper att
sådana, som hafva sina synders förlåtelse. Men om' ledigt och logiskt uttrycka sig kunna uppöfvas, liksom
man frågar dem: ,)Beder du? » så kanske de nödgas bibelkännedomen genom studium bör förökas.
Evangelisten bör ock älska sitt kall, att predika
svara: »Ja, fem, tio minuter om dagen och det mången
gång med ett förströdt bjärta. ,) }\ck, det är så få JeSll Kristi evangelillm, och om möjligt icke blott för ut
af de troende, hos hvilka man finner denna kamp komstens skull taga ansWlIning som en Herrens tjänare.
Frå'l lIIiimktig s)'np1t1zkt:
för själar, som fanns hos Paulus, om hvilka man
Han bör hafva ett godt rykte om sig. (Apg. 6: 3)·
kan säga, att deras bön är i verksamhet. Skola vi
icke nu hjälpas åt, bilda så att säga en bönekedja? I motsatt fall gör hans användande i evangelii tjitnst
Vi skola då få se, att vi hafva en Gud, som hör bön. mera skada än gagn. Såsom mindre väsentligt men likväl
af betydelse anser jag vara, att han ej dricker vin eller
Amen.
röker tobak, ej heller på privat väg syss elSätter sig meu
opiepillerförsälj~ing.
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I sitt upptradande bör han vara respektingifvande
och i sin kHidsel vflrdad. SfI t. ex. bör han ej, utom
under den heta flrstiden, tillätas gft i kort rock.

JIam bcjattllillg.
Viktig och mängsiclig, S0m den iir, finnes det väl
fil evangelister, som uppfylla alla vära mer eller mindre
berättigade önskningar och fordringar.
I gästrummet skall han kunna vittna om Herren
för bäde höga och läga, lärda och olärda. I kapellet
skall han kunna predika för de troende till uppbyggelse
och hedningarne till gagn. På marknader och i byar
skall han kunna vittna om Herren och sälja bra med
böcker. Uppstä n§gra 'svärigheter de troende emellan
eller emellan troende och hedningar, bör han kunna bi
lägga dem o. s. v. Han skall med andra ord kunna
allt och veta rfld för allt.
Men IlVar finnes en sådan man? Kanske ställa vi
ibland si'tdana kraf pfl' honom, som äro ägnade att ned
slfl hans mod, ej besinnande, att han, lika litet som vi,
besitter alla egenskaper.
Komma vi så till missi01lärms och evangclistms in
bördes jörhålla1tdc, sä är detta en sak af mycken vikt
och betydelse. China Inland missionen har för Hinge
sedan insett detta. Den bjuder ock i sina stadgar, att
missionärerna i sitt umgänge skola visa de infödda evan
gelisterna aktning, ej utan noggrann pröfning afskeda dem
eller eljest behandla dem summariskt.
Säkerligen grunda sig dessa regler pä gjorda erfaren
heter, och alldeles säkert ar, att vi ej fil behandla, ej
heller betrakta de infödda evangelisterna som vflra per
sonliga tjänare.
Allt eftersom tiden går och arbetet
utvidgas, komma vi att erhålla evangelister, som besitta
större kunskap i Guds ord och mera mångsidighet, an
hl'ad fallet varit under forna dagar.
Men deras fordringar komma ock att växa i samma
män som vära. Väl oss dil, om vi i tid äro vakna här
öfver och gifva dem den heder, som dem tillkommer, det
förtroende, de längta efter!
Där sä ske kan, böra vi tillse, att deras rum aro
trefliga, och at t de fil. tillfälle till enskild bibelläsning och
bön. Vi böra ock efter förmäga förse dem med lämplig
litteratur, ägnad att öka deras bibelkännedom och allmän
bildning, samt hj~lpa dem i utarbetandet af deras föredrag.
Tid~krifter, kommentarier och lefnadsteckningar rekom
menderas säsom lämpliga härför.
Vi böra vidare bereda våra evangelister tillr~icldig
sysselsattning samt omväxling i arbetet.
Det kan ju tyckas underligt att behöfva säga så,
men den blifvande diskussionen förmodar jag kommer
att utreda, hvad jag härmed endast antydt.
En evangelist blir aldrig för oss i socialt afseende,
hvad en kamrat från värt eget hemland är, men i arbetet
blir han oss till en ovärderlig hjälp, och därför böra vi
hålla honom synnerligen kär.

Bibelkvinnan,
hennes egenskaper och befattning samt hennes
och missionärens inbördes förhl\.l1ande.
Föredrag vid konferensen i Yllncheng af Anna .1a/l:;oll.

Med bibelkvinna förstflr jag en kvinna, som iiI'
afskild för evangeiii tjänst, och som mtt en utbildning,

som kan dugliggöra henne till denna tjänst. För att
skickliggöras till ett jordiskt värf fordras ofta flr af utbild
ning. Mycken vikt lägges ju ock på att missionären,
innan han eller hon utsändes, pil bästa sätt skall förbe
redas. Sä bör ock den, som skall användas som bibel
kvinna, erhålla elen bästa möjliga utbildning. Härmed
vill jag ingalunda hafva sagt, att man icke med Välsignelse
kan anviinda hvarje troende kvinna, som har någon kän
nedom i Guds ord. Men hvarje troende In'inna äger
därför ej förutSättningar för att vara bibelkvinna.
H vad nu förutsättningar och egenskaper beträffar,
sä Säger det sig sjal ft, att elen, som skall arbeta som bibel
kvinna, mflste vara född pä nytt och pä sitt eget hjärta
hafva erfarit Guds Andes verk. Hon bör vidare hafva
ett godt namn och rykte samt förtroende i den försam
ling, hon tillhör. I-lon bör aga förmäga att lå.ra sig läsa
och inhämta kunskaper samt att undervisa andra. Godt.
ar, om hon äge ~ J . niskobnnedom och omdömesförm§ga.
Framför allt rii~~te hon hafva kärlek och nit för själars
frälsning .
Hennes befattning, tror jag, är för oss alla tamligen klar.
Hon skall naturligtvis dels ensam, dels tillsammans
med missionären göra husbesök och gä ut i byarne. Hon
är ju mellanlänken mellan missionären och de utomstäenele
pä platser, där rädsla och främlingshat stanga dörren för
den förra. Hon skall mottaga gäster, som komma till
missionsstation en, och hjälpa till att undervisa och leda
de troende kvinnorna. Ehuru det ej kan räknas till
hennes befattning, bör hon, då hon har tid, vara villig
att hjälpa till med husliga sysslor.
Angäende missionärens och bibelkvinnans inbördes
förh§llande böra j u samförstånd och förtroende vara rä
dande. Det kommer pä missionärens lott att söka fram
draga och odla de gäfvor, som finnas hos bibelkvinnan,
och att fostra henne till själfständighet utan att därvid
lösslita de band, som ställa henne i beroende af missio
nären. Bibelkvinnan åter bör kunna känna, att hon fritt
och öppet för missionären kan omtala sina erfarenheter
arbetet och päräkna ett kärleksfullt deltagande.

1807-1907.
Hvarje nyilr kommer som en ny päl1linnelse om nild,
undfftngen i det förflutna, och om nya tillfällen till tj[i
nande i det kommande. Men vi hafva icke blott anled
ning att för vflr personliga del lofva och prisa Gud och
pä nytt helga oss ät hans tjänst. År 19°7 rnöter oss
med ett särskildt budskap, som för oss innebär orsak till
ny förundran, kärlek och tackSägelse. A 19°7 ar det
nämligen jamt hundra år sedan den protestantiska missio
nen i Kina tog sin början. När man ser tillbaka pä
dessa hundra år och ser, hvacl Gud har gjort till svar
pä bön och arbete i tro, sä gifves där visserligen öfver
flödande orsak till att tacka Gud och hämta mod. Ehuru
vägen varit svär och arbetarna på fältet ofta blifvit ned
slagna, uppenbarar en återblick pä clessa hundra är myc
ket, som icke kunnat ses af dem, som i första hand voro
inne i striden.
För ett hundra är tillbaka hade lGna icke en enda
protestantisk missionär, icke ett enda exemplar af Guds
ord pi sitt eget tungom51, inga kyrkor, inga evangeliska
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kristna.
Det var ett tillslutet land, som icke gaf löfte
om något af allt det, som i uag visar sig sil. löftesrikt
för enhvar, som närmare studerat missionen. Den dag,
som ar, iiI' hela landet öppet; kyrkor finnas i hvarje
provins och i somliga provinser t. o. m. i hvarje prefek
tur, medan den Heliga skrift blifvit spridd öfver hela landet
i manga millioner exemplar. Ensamt det Brittiska och Ut- ·
landska bibelsallskapet har i Kina spridt omkring femton
millioner ex. af bibeln och delar däraf.
NlIgon tryckt redogörelse finnes icke om de tusen
tals kinesiska kristna, som redan hafva gatt alt mottaga sin
lön, ej heller nllgon sammanfattad berättelse om de hund
ratals adla missionärer, hvilka utgifvit sina lif i tjänande
eller sflsom martyrer. Men den länga listan är känd för
den Herre, som de tjänat, och som de nu tjäna ansikte
mot ansikte. Han har reda pft all hjärteftngest och
hvarje lif, som blifvit offradt. Men »utan blodsutgjutelse»
blir det ingen andlig frukt, och alla dessa vittnen hafva
haft en välsignad gemenskap med honom, som själf gaf
sitt lif i döden. Fran dessa, som hafva kämpat och
lidit, höres den dag, som är,. ett: »Du är värdig.» Skola
dl\. icke vi, som nu befll1na oss i striden, föl' den
glädje, S0m föreligger oss, lida korset och icke akta sm~i
leken?
Mft det flr, hvari vi ingfltt, icke allenast vara ett
är, hvarunder vi fröjdas öfver segrar, vunna i det för
gftngna, utan ett ar fullt af heliga beslut att lftta det
förflutna med dess många bevis pft Guds trofasthet mana
oss till ~innll större bemödanden än hittills, till iinnu större
sjalfuppofiringar!
Ur C/lina' s llfiiliolls.
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Puchow den 8 nov.

1906 .

Alskade missionsvänner !
»Herren var den, pä hvilken vi hoppades. Hitom
oss fröjdas och glädjas öfver hans hjälp!» Es. 25: 9·
Höstens stormöte ligger nu bakom oss, vill därför
meddela nll.got därom.
Torsdagen den 25 okt. var samlingsdagen, då vi
hade glädjen välkomna våra syskon frftn Haichow, brö
derna Tjäder och Ves tel' och syster Ida Andersson, samt
atskilliga kinesiska vanner. Särskildt gladde det oss att
denna gång se så många kvinnor komma. jVIellan 20-30
bodde här under mötet.
Vid de olika mötena talade- an bröderna Tjäder och
Ves ter, än någon af de infödda ·-evangelisterna. Pä lör
dagseftermiddagen var kollektmöte, ledt af bröderna Ts'ao
och Sie, di de närvarande antecknade sig för ett belopp
af mellan 50-60 Trel (r Trel f. n. = kr. 2: 70). Afven
meddelades, att af de 80 T<cl, som teclmades under vår
mötet, och 'hvilka nu till största delen inkommit, hade 50
Trel afsatts som en grundfond för blifvanue kapell. Behofvet
af ett slldant ar synnerligen stort. Bedjen med oss, att
Herren snart må gifva oss ett! Kvällsmötet i kapellet
leddes af diakonen Ching från Haichow, och samtidigt
pågick förhör med dopkandidaterna .
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Pä söndagen ledde len sien-seng, flickskolans' lärare,
morgonbönen. Efter f. m. predikan af br. Tjäder begåfvo
sig alla ut till dopplatsen, där 4 personer döptes: en
aldre man och en yngre, son till diakonen U ang, en
äldre kvinna samt en af våra större skolflickor, dotter till
samme diakon, som sftledes hade gHidjen se två af sina
barn samtidigt upptagas i församlingen. En mängd utom
stående hade samlats för att ase dopet, men den största
stillhet rådde.
Då vi sedan samlades omkring Herrens
bord, voro vi en liten skara af omkring 50. Herren
vinner segrar och förOkar hopen af dem, i;om tro, äfven
i detta land, ära vare hans namn!
Syster Frida Pryt;!, ledde på eftermiddagen ett bibel
samtal, hvari rätt många deltogo . Amnet var Ödn1jukhet.
På k vällen hölls ett sista möte af br. Vester, som
lät de närvarande redogöra för hvad de und~r dessa
dagar hört, och visade det sig, att de hade gömt ' mycket
i minnet. Herren gifve, alt det ock måtte gömmas i
deras hjartan för att om möjligt bära hundrafaldig frukt!
På måndagsmorgonen var uppbrott, då många åter
vände hem. Församlingsmedlemmarna stannade, dock för
vidare dldplagning. Som regnväder tillstötte, kvarstannade
några af dem i flera dagar. Äfven i är komma, v. G.,
några af de troer,de bröderna att under en månads tid
gå ut två och två för att predika evangelium i distriktet,
särskild t ä platser, där det glada budskapet ej förut varit
hörd t.
()fver ett år har redan förflutit, sedan Herren ledde
mig till denna plats, där jag trifves sä godt. Idel godhet
och barmhärtighet harva följt mig. Sommaren tillbragte
VI l byn
Chi-Ii, som ligger bland bergen 2 sv. mil från
Pllchow.
Där funnos nägra troende och sökare, hvilka
rätt flitigt kommo till de möten, som dagligen höll os.
Syster Frida Pryt7. hade en 10- dagars bibelkurs med kvin
norna, och fastän ej deras antal var så stort, hafva vi all an
ledning tro, att de fil, som deltogo, fingo hjälp och välsig
nelse. En af dem var just den kvinna, som döptes vid
stormötet.
Så vidt vi förstt'!, har hon verkligen fattat
frälsningen i Kristus. Då hon under dopförhöret tillfrt'!ga
des, hvar hennes synder ,oro, svarade hon: »Dem har
Jesus tagit, han bar dem på sig .» Hon har nyligen bör
jat lära läsa.
Det spelades teater i byn under 3 dagar, hvilket
ej hänclt pft öfver 10 år. Då samlades skaror af männi
skor, och vi /lngo besök af en mängd kvinnor, af hvilka
många aldrig hört om Jesus. De lyssnade villigt till »de
goda orden» och t'!tervände sedan till sina hem.
Skola de väl, efter att endast denna enda gång hafva
hört evangelium, blifva frälsta)
Det är hjartslitande att tänka på dessa orilkneliga
byar och platser, som ännu ej nåtts af frälsningens bud
skap. Fältet är st'! vidsträckt, skörden så mycken. H vem
vill lyda Herrens maning och komma oss till hjälp? Kan
du ej komma själf, så bed skördens Herre, att han ut
sänder arbetare till sin skörd!
Frida I'rytz förenar sig med mig i hjärtliga häls
ningar!
I Jesus tillgifna
k/aria N)'lill.
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Ord till begr\1r\dar\de.
»Millioner af oomvända hedningar hafva gätt in i
evigheten, de flesta utan att n1\gonsin hafva fått höra
evangelium predikas. Alla voro dock berättigade att höra
det, ty Kristus hade befallt, att evangelium skulle pre
dikas:~'för alla.
H vad skola vi Säga lVIästaren, när han
frägar oss om?dessa hedningar? Hans panna sargades af
törnen,'~ hans händer och fötter genomborrades af spikar,
hans sida uppstacks af ett spjut, - allt för att han skulle
Ilterlö~a- os.,s. H vad hafva väl vi lidit för att bringa dessa män
niskor det glada budska pet? Och hvad göra vi väl nu, som
kostar oss nägot, för att förekomma, att en oafbruten ström
af ofr:tlsta ~ själar följer dem in i evigheten? Skall nägon
af oss stä:med skam inför honom vid hans tillkommelse
- som nu är så nära? Älskade bröder och systrar, mä
vi bedja Herren utrannsaka vära hjärtan och rannsaka
vllra lif samt sätta oss i ständ att, kosta hvad det
vill,·T stå i rätt förhållande till honom, medan det ännu
heter i dag! »

Evar\gelii kraft.
I ett kapell i Hankow inkom för flera är sedan en
medeliliders man, hvilken förslösat mer än tjugufem år af
sitt lif i de mest förnedrande synder. Han hörde evan
gelii inbjudning, följde missionären in i ett innanför be
läget litet rum och frägade: »Är det sant, hvad ni sagt
i dag? Kan Jesus frälsa mig ?»
Missionären svarade: »Ja han kan frälsa er. Jesus
iir mäktig .att frälsa; han frälsar fullkomligt».
»Men:., sade mannen, »jag iir en drinkare, en spe
lare, en tjuf, en utsväfvande usling, allt detta pä en gäng
kan Jesus ändä fr:tlsa mig ?,;
» J H, svarade missionären .
» J esus kan och vill än
dock frälsa er. » De föllo ned på sina knän i det torf
tiga rummet och anropade tillsammans Gud, och sä steg
mannen upp frän denna bön som en ny m~inniska, ifrig
att ffi börja ett nytt lif.
Sedan han fyra till fem år stannat hos missionärerna,
beslöt han att återvända till sin hemort för att för vänner
och släktingar förkunna, hvad evangelium hade verkat
hos honom.
Folket pä hans hemtrakt kunde icke känna igen
honom, sil. förändrad var han. Han var nu »klädd och
vid sina sinnen », medan han förut varit nästan som en
demon. Han började nu tala om Guds Oändliga kärlek
till en fallen värld.
Han berättade om J eSllS Kristus,
som lämnat sin härlighets himmel och kommit hit ned
på jorden, lefvat ett skönt lif och sedan dött en för
skräcklig död för världens synder; han talade om huru
Herren Jesus pä tredje dagen uppstått ur grafven och
efter fyratio dagar uppfarit till himmelen för att intaga
sin plats på Faderns högra hand. Han talade vidare
om den Helige Ande, hvilken har makt att förändra
människors hjärtan, omskapa deras själar och hjälpa dem
att blifva goda.
Dessa underbara nyheter fängslade folkets hjärtan .
Det dröjde ej länge, förr än mänga kommo och kastade
sina afgudar för mannens fötter samt bådo honom vända
tillbaka till Hankow och bedja missionären komma till

byn. Han gick, och missionären följde med glädje, om
än med en viss bäfvan, kallelsen. Alla voro i spänd för
väntan vid hans ankomst. .
» H vad betyder väl detta? » frftgade han.
»Hafven
I förut hört talas om Jesus Kristus och hans religion ?»
»Aclo>, svarade de fattiga byinvånarne, »vi veta
. mycket litet om Jesu religion, endast hvad denne man
ha r berättat oss; men vi veta, att en religion, som kan
förändra en människa så, som er religion har förändrat
denne man, måste vara frän himmelen - och det är
just en sftclan religion, vi behöfva. »

Strödda missionsmeddelanden.
jJ![andscllUntt led fruktill1svardt är 1900 under boxare
oroligheterna och sedan icke mindre under det rysk-ja
panska kriget. Men under allt detta har den kristna
församlingen pä ett und erbart sätt bevarats. Ja, den gick
ut ur denna hemsökelsens €;ldsugn med ett medlemsantal
af I 1,584 och en årlig inkomst på nära 40,000 kr.
Vid ett nyligen af den presbyterianska missionen
hållet möte afskildes högtidligt för predikokallet sjutton
infödda, unge män, som genomgätt en teologisk skola.
Tv~ af dem, de mest begäfvade och, som det syntes,
afven de allvarligaste, erbjödo sig att utgä säsom den
mandschuriska kyrkans första missionärer. En missiollS
kommitte bildades för att behandla frågan. De unge
männen antogos, och sft beslöts pä förslag af en bland
kommitteens medlemmar, en kines, att den mandschuriska
kyrkans missionsfält skulle blifva: Mandschuriet, Mongoliet,
Korea och angransande trakter.
En pastor \Vebster, som var närvarande vid detta
möte, skrifver: »Utvidgandet af värt arbete i lVIandschu
riet förhindrar icke, att vi sl1l[tningom komma att uppg~
som en del i den stora korporation af kristna, som skall
blifva känd icke under namnet presbyterianer, kongrega
tionalister, episkopaler eller metodister utan såsom 'Kristi
kyrka i Kina'. Och att elen dagen snart må illbryta,
det gifve Gud !»
Uganda. En af Engelska kyrkomissionssällskapets
missionsläkare, anställd vid ~jukhuset i Uga1lda i Central
afrika, berättar följande :
I söndags infördes pK sjukhuset en stackars man,
som högt . jämrade sig. En operation företogs, som icke
endast lindrade hans smärtor utan äfven förekom, att
döden, mänskligt sedt, inom nägra timmar inträdde . Den
sjuke hade inga ord för sin tacksamhet. Men af Semei, sjuk
husets springgosse, tilltalades jag på följande sätt: »Vet
ni, Sebo, hvilket namn uganda-folket har gifvit er? »
»Nej, det vet jag inte. » »Jo, de kalla er 'Tefe'.» Jag
var icke mycket klokare för det och frägade, hvad han
menade. »Jo», sade han, »det är ett ordspräk 'Tefe etusa
mllgenyi', och det betyder: Det hem, där de icke dö.»
Och sft följde förklaringen: "Om en man häller på att
sUl. sin hustru, och han ser en främling, S0m kommer på
besök, sflllpphör han att siK henne och läter henne gå .
Och då sager hon: 'Om inte den dar besOkande hade
kommit, sä hade jag blifvit dödad'. »Och nu», fort
satte Semei, »är ni den besökande, som kommit till detta
land, och S0m har räddat sä mänga af våra sjuka från
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att dö. Och därför kalla de er 'Tefe', det hem, där
människor icke dö.»
»Hvilken skön benämning», tänkte jag, »men icke
tilhimpad pä mig utan pä vflrt sjukhus! Ja, jag skuLle
vilja skrifva öfver dess ingäng: 'Tefe etusa mugenyi 
det hem, där manniskor icke dö'. Och mä mänga bedja
för oss, att det mä blifva ett hem, där människor räddas
icke blott frfln lekamliga lidanden och frfln timlig död"
utan där de frälsas frän honom, som har makt a~t för
därfva bäde kropp och själ.»

så mycket på att de erhölle en omfattande teoretisk ut
bildning, utskickade redan i oktober 1890 de 3 första
missionlirerna. Sedan dess har antalet vuxit till 26. '
Ehuru den tyska Kina Alliansmissionen arbetar i
nära anslutning till den engelska Kina Inlandmissionen,
utgör den dock en själfständig gren. Sitt första arbets
område erhöll missionen i provinsen Chekiang, där dess
första missionärer efter genomgäende af C. r. lVI:s språk
skolor lingo arbeta pä ett par af de engelska stationerna.
1\r r 894 anvisades emellertidlH den tyska missionen
ett särskild t arbetsomräde, nämligen sydvästra df!len af
JJfissio1tärer såsom bibelöjversättare. Det har nyligen
sammal provins, och snart kunde där öppnas den ena
konstaterats, att de öfversättningar af lida bibeln, som ut
~tationeri efter den andra. 1\r r 899 anvisade C. r. M.
förts af missionärer, uppgä till r o I. Iiela det Jl)'a testa
ät Barmenmissionarerna ännu ett arbetsmIt i provinsen
/IIentet har dessutom af missionärer öfversatts till 127
Kiangsi.
spräk. Härtill komll1a 254 öfversättningar af delar vare
H vad beträffar underh1U1 till det hela, sä vänta alla
sig af Gamla eller Nya testamentet. Vi se säledes, att medlemmarna af missionen det nödvändiga af Herren,
missionens arbetare pä det litterära området gjort en be
och hittil,ls har han, som är missionens Herre, icke lätit
tydelsefull insats.
sina tjänare nägot fattas.

T ~skland och Kinamissionen.
Bland de mänga missionssällskap, som arbeta i Kina'
linnas ätta tyska: Sällskapet till befrämjande af den
evangeliska missionen bland hedningarne (Berlin I). 
Rhenska missionen - Baselermissionen - AlIm. eva ng.
protestantiska missionsföreningen ' - Berliner fruntimmers
missionsföreningen för Kina .- Kieler Kinamissionen 
Den tyska Kina-AlIiansmissionen i Barmen. - Den tyska
Kina Inlandmissionen i LiebenzelI.
Möjligen kunde mun såsom ett nionde missionssäll
skap tillägga Hildesheimermissionen för blinda.
Vid detta tillfälle vilja vi endast nägot redogöra för
uen Tyska Kina-Allia?lslIlissio1te1l i Barmen, hvilken i lik
het med missionen i LiebenzelI (se dec.-numret för år
HJO.)) för sin tillkomst har att tacka grundaren af den eng
elska Kina Inlandmissionen, den v~ilsignade gudsmannell
Hudson Taylor.
Den tyska I(ina-AlIia1lSlIlissio7lC1l
iir det äldsta af dessa två sällskap. Samtidigt med att ar
r 889 särskildt i Wuppertal en omfattande väckelse bör
jade genom den svenska evangelisten Franson, skref Hud
son Taylor i »China's Millions» under rubrik »Hela
skapelsen» en artikel, hvari han för de troende mälade
den stora nöden i Kina och på det allvarligaste lade
dem pä hjärtat deras plikt att taga sig af detta lands
400 millioner invånare. Denna vädjan vann genklang
hos flera af dc troende i \Vuppertal och verkade, att åt
sldlliga af dem slöto sig tillsammans för att bedja oc~
arbeta för missionen i Kina. Snart tradde man också l
förbindelse med Huds.on Taylor och rönte hos honom
ett vanligt tillmötesg1l.ende. I enlighet med Kina Inland
missionens grundsatser beslöto de tyska bröderna att ute
slutande förlita sig pä den allsmäktige Gudens hjälp och
anförtro sig ät hans ledning. En kommitte bildades af
5 bröder, tillhörande olika evangeliska samfund. Snart
anmlilde sig ock bröder och systrar att vilja utgå. Kom
mitteen, som ansåg, att det hos missionärskandidaterna
framför allt komme an pä den inre utrustningen och icke
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A. H . . "" .. '"''''''''.'' ' '''''''' ' '''''
Onämnd, Tranås, gm K. B ... ",,,,,
Säby arbetsfören. gm E. O., Katarp,
Säbydal " .. " ........... ,... ' .. . ... , . " .
Onämnd, Hvetlanda."""." .. " .,,".
lnge.~storps syfören. gm C. von S ....
A. O., Atvidaberg "." .. ""."."".
Rabatt å försålda böcker i Aliogslls
»Tackoffer> " .. "."" .. "." . ....... ",.
Askeryds Jungfrufören. gm S. G... .
Syfören. i Simtuna ... """"."."""
Från missionsvänner på Mölnlycke
gm H. Z... ""."""" ... ", .. " ........
K. B., Gölhult, Kristdala """" '"
S. J., Maramö "" .. . ",
" .... . " . . "
Syföreningen i Lern bo ." ... " .. " . "
S. 1<:., Sthlm "" ." """" ... " .. " ...
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krona ." .. " ... " ... "" ... " ." ,," ."
H. A . . ".,,,.,,,, .. ,,,, " .. " .. .. ' ..... ,
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J. P., Hedemora "" ''' ... " . ... . "'" "
Onämnd .. ".'"' .. ,, .. ""."""'"'' ."

H.R ...... .................. ......... .
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gm J. L. ,"" ",,, ... ,,,,,,.,,
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Cjåfvo- och böneoffer.*
r.
H vad är egentligen meni~gen med dessa för
säljningsdagar för missionen? Ar det icke Herrens
mening, att de skola vara verkliga offerdagar? De
äro det ju kanske icke omedelbart. Medelbart vill
dock Herren, att de skola vara det. Och härvid
har jag tänkt: »Hzw vill Herren hafva det med vära
?ffer? Har han gifvit oss någon ledning i sitt ord
Ifråga härom?»

Det synes mig' särskildt, att två kapitel i det
andra Korintierbrefvet, det 8:de och det 9:de, tala
ett både tydligt och närgående språk i det afseendet.
Må hvar och en af oss i stillhet under bön inför
Guds ansikte läsa dessa båda kapitel! Det är icke
ord all"enast, som där möta oss från Herren genom
hans apostel, utan lefvande föredömen, lefvallde
exempel från den första kristna tiden. Och de tala
ju på sitt sätt mäktigare än ord. Låtom oss nu
med ledning af de nämnda kapitlen se några drag
af huru Herren vill hafva det med vära offer och
därvid taga det icke såsom I.nif, såsom tunga bördor,
oss pålagda af Herren, utan såsom en hans kärleks
vädjan till våra hjärtan, såsom önskningar och på
samma gång såsom förväntningar från honom! J ag
tror, att det då skall blifva oss till välsignelse.
I 2 Kor. 8: 5 säger aposteln om de macedo
niska församlingarna: »Icke såsom vi hade väntat,
utan sig sfä!fva gå/vo de först åt .~Herre1t och så
åt oss genom Guds vilja.» I det ordet ligger för
visso en viktig fingervisning, Det var fråga om
en insamling till de heliga i Jerusalem och om del
tagandet från de macedoniska församlingarnas sida.
I detta offer, säger aposteln, hade dessa församlingar
deltagit, icke såsom han och hans medarbetare hade
väntat, utan iifver förväntan. Sig själfva gåfvo de
först åt Herren och så åt de heliga efter Guds vilja.
Hvad är det månne, som framför allt utgör det
väsentliga i ett offer åt Herren? Det är, att själfva
h/ärtat är med däri, att det verklio'en är ett p erson
tigt offer. Först därigenom blir ;ffero'åfvan varm
och först därigenom skickliggöres den'" att blifva e~
verklig insats i Guds rike, sådan som Herren önskar
den. Ack, huru många gåfvor äfven på Herrens
altare äro icke i det stycket rätt kalla! Huru varm
var icke macedoniernas ~åfva! .Den var varm i
första hand genom den fö'i-nyade troshäno'ifvelse åt
Herren, hvartill dessa kristna drefvos, när"'det gällde
att göra en insats i hans arbete. Szg sfä(fva gåfvo
de först åt Herren såsom ett förnyad t offer på hans
altare, och sålunda, i den första kärlekens innerlighet
och värme förnyade, »gåfvo de sig», säger aposteln,
»åt oss» såsom Herrens tjänare, såsom förmedlare
af gåfvorna till de heliga.
Låtom oss se på ett annat uttryck i v. 4! Det
står där om de kristna: »de bådo oss med mycken
enträgenhet om den )'nnesten att fa deltaga i und
sättningen till de heliga». De betraktade det således
" Föredrag af pastor T. Lindhagen vid S. M. K:s försäljnillg
den 28 no\'. 1906.

såsom en nåd att,få tjäna. Vi veta ock, att Paulus
betraktade det så. Hela hans lif och tjänst i hedna
v~rlden .sy~tes honom såsom en gudomlig, stor
nadesbevlsmng. Han hade fått den näden af Gud
att förrätta evangelii offertjänst bland hedningarna.
Det . offret kosta?e hon~m mycket, . men ha~ såg
det Icke dess mmdre sasom nåd både att t;älla i
e,,:,angelium och att lzda för evangelium. Ack, att
VI alltmer toge det så, icke såsom en börda, ett
tvång, utan såsom en nåd, en )'1t11CS! från Gud!
Det är nåd att fa taga emot, men det är nåd också
att få gifva. Och Jesus, · säger Paulus i Apostla
gärni~g'arna, har ju själf sagt, att »det är saligare
att glfva än taga». J u mer det blir så med oss
att vi betrakta oet som en verklig ynnest af Gud, ja:
såsom en verklig nåd af honom att få deltaga, blir
det o:kså glädje. Då kunna vi tjäna och göra vår
offertjänst ,) med smordt hufvud och tvaget ansikte»,
äfven om det gäller en verklig försakelse. Då blir
det så, som Gud vill hafva det, den Gud, om hvilken
d~t i 2 Kor. 9: 7 säg"es, att han »älskar en glad
glfvare» - en öfver. Guds outsägliga nåd glad gif
vare, som med glädje läg'ger sitt offer på Herrens
altare.
Låtom oss se på ett annat drag! I 9 kap. v.
I I . oc~ 13 förekommer ett litet uttryck, som för
öfngt Icke är sällsynt i detta sammanhano'. Det är
d~ tv~ orden »~. cnfald». Hvad vill det säga att
glfva l enfald? Paulus sammanställer pä ett annat
ställe uttrycken »enfald och renhet». Och det är
uppenbart, att han därmed åsyftar rena bf1Jckclsc
grunder. Enfald betyder också, att ögat är riktadt
blott på ett, att själens öga, hjärtat, liksom samlar
sig i ett enda syfte, hvilket här är, att Herren må
fel. ära och vinning, att hans kärlek måtte komma
till uppenbarelse och seger. Är det i det sinnet du
bär fram din gåfva, då bär du fram den i enfald.
I kap. 8: 3 hafva vi åter ett litet drao- af huru
Herren vill hafva det i vår offertjänst, då vi där
läsa det lilla ordet »sjä!j111ant» . Vi kunna ju också
säga frivilligt. Har du någonsin läst det kapitel i
gamla testamentet (I Krön. 29), där det talas 0111
huru David inför folket gaf tillkänna sin åstundan
att bygga Herrens hus och frambar sina O"åfvor
inför Herren i folkets åsyn? Det finnes där ett
litet ord, som ständigt kommer tillbaka, och det är
detta ord: »frivilligb,. David hade frivilliot, af fritt
hjärta, drifven af sin kärlek till Herren ~ och hans
hus, gifvit af sina ägodelar. Och så frågade han:
)) Vill då någon annan nu i dag frivilligt fylla sin
hand med g~fvor åt Herren?» Sedan omtalas gång
efter annan I kapitlet, huru de frivilligt kommo och
buro fram sina gåfvor inför I-Terren. Det var intet
tvång från människors sida, intetöfvertalande, intet
tryck, utan utflöden af hjärtan, som öfverflödade af:
tacksägelse till Gud och af brinnande åstundan att
få tjäna honom. Ack, må våra offer mer och mer
blifva sådana verkligen frivilliga offer! Det är offer,
som behaga Gud. Det kan noo' utöfvas trvck äfve
~
'"
pa e t t omra~d e sadant
som detta.
i\IIen.J huru sP
frampressade gåfvor te sig inför Guds ansikte, tro I:;
jag. mi,g veta. Må våra offer blifva verkligen fn'
Vt!;coJtcr.l Då har gåfvan välsignelse med sig,
o
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Ännu blott ett drag af huru Gud vill hafva
det med våra offer! I kap. 8: 2 står det lilla ordet
Hikligen». Och det ordet får sin särskilda belys
ning i kap. 9: 6, där det heter angående offerg1\.fvan.
»att den må vara tillstädes såsom en välslguelse och
icke såsom en njugghet». Gud »gifver oss allt rik
ligen till åtnjutande» (I Tim. 6: 17). I Jesus Kristus
hafva vi fått delaktighet i all andlig välsig'nelse i det
himmelska. Fullheten af Guds nåd öfverflödar till
oss och det hvarje dag, äfven om det är både si och så
med vårt mottagande. Det talas om »Guds nåds
öfversvinneliga rikedom}) såsom stående oss till buds
stund efter stund. Det talas om »ett mått packadt,
skakadt och öfverflödande», som Gud vill gifva i
vårt sköte. A ck, att vi såsom ett motsvarande
tackoffer för all denna Herrens öfverflödande gif
mildhet öfverflödade i villighet att offra på hans
altare, att det icke vore såsom en njug'ghet utan
såsom en välsignelse! · Hur är det i det stycket?
Ja, vi döma icke hvarandra. Må lwar och en själf
ställa sig inför Herren I

Andliga rörelser bland Miao
'stammarne i s~dvästra Kina.
Sammandrog efter .China's Millions ·, .

U nderbara ting ske i våra dagar. Åter och åter höra
och l~isa vi om huru HerrtJl äras i öster, och att pfl
hafvets öar Israels Guds pris sjunges (Es. 24: 15). 
De meddelanden, som nyss kommit frän Kina, förtälja för
oss, att äfven där håller Herren på att göra stora och
förunderliga ting.
Det är i synnerhet bland Kinas urinvfil1are, de så
J,allade Miao-stammame, - hvilka bebo vissa bergstrakter
i sydvästra delen af landet, i provinserna l\:ueichow och
Yunnan, som Herrens Ande för närvarande kraftigt
verkar. l'dissionsverksamheten bland dessa stammar är ej
gammal. 1\r 1899 byggdes det första I,apellet bland dem,
och dä missionsarbetet efter boxarupprorets slut upptogs
pfL nytt, f;Jnns det endast något tiotal kristna ibland dem.
En skollnrare, som hört talas om den nya läran,
uppsökte nu missionärerna. Han stannade hos dem !lagra
dagar för att höra och se. Dit han återvände hem, ficl,
han med sig ett exemplar af Lukas evangelium samt en
sångbok och en katekes. Dessa böcker läste han mycket
omsorgsfullt. Snart började han undervisa sina skolgossar
i dem, och det dröjde ej lange, förr än han samlade hela
befolkningen i sin by och meddelade dem, hvad han läst.
Nllgon tid därefter reste en missionär fram i närheten
af denna by. Han möttes då pfl en plats, belägen 3 sv.
mil från byn, af nflgra utsända, hvilka inväntade honom
och nödgade honom att följa m ed. På aftonen samlades
hela byns befolkning till gudstjanst. "Jag blef", berättar
missionären, »sä förvånad alt finna, huru grundligt de
blifvit undervisade i sanningen)}. Alla kunde I~isa upp
'Herrens bön' och 'de tio budorden' utantill. De ·hade
ocksfl en god l,iinneelo1l1 om elen evangeliska b e rättelsen.
Vidare kunde de mfinga sånger, hvilka de sjöngo till sina
egna melodier.

Följande morgon efter gudstjänstens slut upptiindes
en stor eld midt i byn. I den kastade de sina offer
redskap, trollstah'ar och amuletter. En kvinna tog af sin
halskedja och kastade den i elden, s~igande: »Hvarför
skall jag bara denna? Jag förtröstar nu pi\. lefvande Gud.
Trollkarlen bjöd mig bara den, men jag tror ej längre på
hans lögnen. Alla de andra kvinnorna följde hennes
exempel.
.
En äldre man, hufVlldmannen i sin stam:, utropade,
dft han hörde evangelium förkunnas: »Det ilr ej rätt att
behåHa sådana goda nyheter för sig sjalf. Jag mäste gä
och förkunna dem för mina stamfrände\")). Strax for han
bort till en afdelning af sin stam, som bodde tre dags
resor därifrfm, och förkunnade där Kristus. Di\. dessa
människor fingo höra ordet, mottogo de det med största
glädje. Stora skaror af dem besökte missionsstationen.
I grupper på 20 il . 30 fortsatte de att komma under
fl.era månader. Vid ett tillra.lIe räknade missionären gäs
ternas antal och fann det uppgi\. till 300. l~dänga hade
kommit från längt aflägsna trakter och hade haft en
ytterst mödosam vandring pi\. de branta bergstigarne.
Somliga hade haft Hnda till tio dagsresor att fardas. Vid
framkomsten voro de arven alldeles uttröttade. Fötterna
voro svullna och såriga. En sjuknade i smittkoppor och
dog kort efter framkomsten.
Som kineserna alltid vägra att taga emot personer,
tillhörande urfolket, i gästgifvargärdarne, måste de stackars
människorna tillbringa nHtterna ute. Mat ffi. de ej heller
köpa utan måste bära sin matsiick med sig både för bort
och hemresan. De bruka föra med sig majsmjöl i get
skinnspllsar samt en tr~iskål. När de komma till en källa
eller b~ick, tillreda de där sin enkla måltid af majsmjöl,
rördt i kallt vatten. Men det är ej blott vägens veder
mödor, de hafva att utstll. Ofta äro de utsatta för för
följelser friln kinesernas sida. Dessa öfverfalla dem pä
vägarne och röfva Iriln dem deras tillhörigheter. De an
klaga dem som upprorsstiftare; de ut~prida falska rykten
om dem såsom t. ex. att de förgifta brunnarne efter vägen
med gift, som de utWndska missionärerna gifvit dem o. s. v.
Lyckligtvis hafva mandarinerna uppträdt till deras försvar.
Genom proklamationer, ställda till kineserna , hafva de
förklara t för dessa, att l\fiao-folket har full rättighet att
öfvergft till kristendomen, och genom särskilda skrifvelser
till de olika stammarnes höfdingar hafva de för dessa sökt
klargöra den verkliga innebörden af dessa rörelser samt
uppmanat dem att lamna de kristna i fred. Genom sä
dana åtgärder hafva de kristna åter fält lugn.
På Oera platser inom de olika stammarnes omdlden
samlas regelbundet stora skaror omkring Guds ord. Pä
en af hufvudorterna för den så kallade H vita-stammen
hafva de själfva pi\. egen bekostnad uppfört en gudstjänst
Ioka I, 32m. lång och öfver lom. bred. Skaror i tusental
samlas h~ir vid hvarje möte för att höra Guds ord.
De kristna ibland Miao-folket aro mycket ifriga att
verka rör Herren, och detta gör arbetet bland dem så
hoppgifvande. De gå ut, två och tvil, och predika och
sjunga säväl i närliggande som i Hlngt aflägsna byar.
H vart de komma, m0ltagas de med glädje. Folket söker
ock draga den mesta möjliga nytta af deras besök. Så
t. ex. sutto de i en by och lyssnade till ordets predikan
ända till mellan kL I och 2 på morgonen. . När predi
kanten vid den tiden drog sig undan för en stunds hvila,

fortsattes änd§' mötet, och i dagbräckningen fann han
folket ännu ifrigt sysselsatt med att lära bibelspr1lk och
silnger.
.
I en annan bv framställdes Jesu lif för folket medelst
skioptikonbilder. En af de infödde tolkade bilderna.
Flera tusen personer voro närvarande. Då Jesu kors
fästelse framställdes pä duken, inträdde den djupaste
tystnad i salen. Evangelistens tal var mycket gripande.
Efterät började han bedja. H vilken underbar bön! Snyft
ningar och grät hördes öfverallt. Den missionär, som
var närvarande och bevittnade detta, skrifver, att han
sjtllf omöjligen kunde återhillla tärarne. Följande dag
firades Jesu döds liminnelse. 240 pers1mer sutto dä om
krincyo Herrens bord . »Det var en underbar syn », skrifver
samme missionär, »och mitt hjärta flödade af tack och
lof till Gud, dä jag säg alla dessa, som sä nyligen till
bedit djäfvulen, förr sjunkna i synd och last, nu samlade
omkring Jesus och tillhörande hans i blodet rentvagna
skara».
En annan missionär berättar om en resa, som han
fUr kort tid sedan gjorde i JVIiao-distriktet, hvarunder han
O'enom dopet fick intaga 1,162 personer i församlingen .
Af dessa voro 604 kvinnor och 588 män. Sitt besök pä
en utstation beskrifver han sälunda: »Första aftonen (lör
dagen) voro 600 människor samlade. Följande dag, kl.
6 pä morgonen, hölls ett bönemöte med. 800 del.tagare.
Och där var det bön, ja, hvilken bön! Öfverallt l salen
ropade de till Gud, ibland en, ibland flera pä en gäng,
somliga pä miao-spräket, andra pä kinesiska, äter andra
begagnade omväxlande de häda tungornäIen. Guds .Ande
var mäktigt närvarande. Efter frukosten samlades VI äter.
Den stora byggnaden var fullpackad med människor. Af
dessa skaror hade för blott två är sedan ganska fä ens
hört Jesu' namn nämnas, ccll nu sjöngo d.e af fullaste
hjärta hans pris. När jag hörde den väldIgt brusande
sängen, pämindes jag om det ordet: " Säsom en röst af
mycket vatten och säsom en röst af starkt tordön » (Upp.
14: 2).
Därpå följde möten för pröfning af katekumener.
Trettiosex män, utvalde bland de kristna i olika byar,
sutto där säsom ett »de äldstes räd ». Inför dessa in
kallades dopkandidaterna en och en. Pröfningen var
mycket noggrann. Nästan utan undantag ädagalade kate
lmmenerna en grundlig insikt i sanningen; deras svar voro
ofta mycket · träffande. Det var tydligt, att de gätt i
Andens skola. En äldre kvinna, öfver 70 år gammal,
redogjorde mycket klart för den kristna trons hufv~d
sannincyar, och dä hon sedan tillfrägades: »H var äro dma
synder? » gaf hon till svar: ,Dem tog Jesus i sin kropp,
och sä tog han bort dem pä korset., Dä det sad~s till
en annan: »Bibeln säger ju, att alla äro syndare. Ar då
ej ocks~ du en syndare? » svarade hon: »J o, men dä
jag trodde på Jesus, tog han bort alla mina synder.» En
annan fräga framställdes: »Hur kan du komma till himme-·
len, hur kan du finna vägen dit?» »Jesus är den, som
leder mig, och dä finner jag vägen», gafs till svar_ Flera
af katekumenerna voro älderstigna, men äfven bland dessa
var det mycket fä, som pä grund af bristande insikt
m1lste tillbakavisas. Mellan 2- och 3,000 människor be
vittnade dopakten. Efter dopet firades Herrens nattvard.
Det var en gripande stund. Alla måste stå, ty det fanns
ej sittplatser. Deltagarnes antal mftste hafva uppgått till
I,200.
Att se dessa ansikten, sä fulla af andaktsfull för
väntan, och att sedan höra sängen, som vällde fram lik

en åska huru måste ej änglarne hafva lyssnat med
förundran! Vid samma tillfälle upptogs en kollekt, som
uppgick till tio tusen kash. (efter penningvärdet mot
svarande minst ett par hundra kronor).
Sft stltr dä detta folket beredt och villigt att i en
faldig tro mottaga evangelium- om Jesus Kristus. · Genom
denna enfaldiga tro blir ordet lefvande för dem, ocb Jesu
Kristi härlighet skiner fram i deras lir. Säsom allestädes
blir ocksä här det, som är fördoldt för de visa och kloka,
uppenbarad t för de enfaldiga.
Herren har kallat detta folk. Han har uppenbarat
sin Son för dem. Han skall bevara dem. Han skall göra
dem till en förstling af en stor skara, som ännu skall
komma frän detta folk till hans namns pris och ära. Lätom oss bedja för dessa vära bröder och systrar i tron
samt ocksli prisa Herren för hans underbara verk bland dem!

Erbjudna tillfällen. *
»De största faror hota församlingell , om
dm icke gör bruk af det mt erbjudna tillfälle!» .
Först mil. vi taga i betraktande nägra af de faror,
som göra sig gällande pft missionsfältet. En af dem är,
att missionärerna blifva nedbrutna till sina krafter, om ick e
förstärkning snart anländer. Den arbetsbörda, som nu
hvilar på dem i anledning af de senaste arens underbara
framgängar, och den intensiva spänning, hvari de stä, är
mer, än de kunna uthärda. D.et är m missionsstationer
af dem, jag besökt under de senaste tio åren, där jag icke
mtt intryck af att de äro för svagt besatta, och att de,
som innehafva dem, äro öfyeransträngda.
Det är fara för att missionärerna och de infödda
medarbetarne blifva nedslagna och modfällda, dä de stä
inför öppna dörrar men pli grund af brist pli tillräckligt
understöd fr§.n församlingen i hemlandet äro ur ständ att
gå in genom dem, och då de se vidsträckta fält mogna
till skörd men icke kunna inbärga den.
Det är fara för att de stora skaror, som nu äro redo
att vända sig till Kristus, kunna försjunka i likgiltighet,
och då blir det sista värre än det första. Det skulle
blifva vida svårare att äterigen väcka dem, och de skulle
i sin ordning blifva ett hinder för <,rbetet i fortSättningen.
Vi må icke glömma, att vi genom att försumma att gå
fra mät, när så mänga gynnsamma omständigheter sam
verka, uppskjuta världens evangelisering till ett annat släkt
led och därigenom draga växel pii framtiden och lägga
bördor på dem, som komma efter oss. »Hemligheten i
att segra », sade Napoleon, »är att liita reserven marschera
fram, just dä striden är i sitt kritiska läge.>
Och hvilka äro de faror, som hota församlingen i
hemlande:t? Alla beltöfva KristlIS. Vi äga Kristus. Det
är därför vär plikt att bjuda Kristus åt alla. Att veta
sin plikt men icke göra dm är synd. Ett framhärdande
i synd försvagar med nödvändighet lifvet och hämmar
tillväxten. Försummelse att göra viir plikt med hänsyn
til! de möjligheter, som bjudas värt släktled, innebär att
frilmja andlig urartning.
• Af John R. Mott. Ur . Pastorn och den nutida missionell >.
Ofversatt af d:r Karl Fries. A.-B. Normnns förlag.
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En annan fara är skrymteriets utbredande. Om evan
gelium ~ir sanning, så äro vi pliktiga att sprida det. Om
det icke är sanning, så böra vi bortkasta det. Ett försök
att intaga en medeJställning är icke blott inkonsekvent
utan innebär en farlig form af skrymteri. Det skadar
karaktären hos alla, som tillåta sig att intaga en sådan
ställning. Det förd~irfvar tilliten till kristendomen hos dem,
som iakttaga dessas lir. Det dömer till det djupaste
mörker de skaror i hednaIänderna, som skulle ledas fram
till ljuset, om icke dessa kristnas bekännelse vore blott
ett sken.
N u lir det mer än någonsin förr i kyrkans historia
fara för att de kristna gifva vika för frestelserna till öfver
nöd, till själfviskhet, till försumlighet och ett sänkande af
idealen. Aldrig tillförne har församlingen mer än nu be
höft att ffi. för sig framställda stora uppgifter, som upp
fordra - henne att taga i anspräk och sätta i verksamhet
all sin energi och taga sig till vara för förlamande svaghet.
"Hvad vi nu behöfva inom det sociala omrädet, är en
moralisk motsvarighet till !criget, nilgot, som tilltalar männi
skornas hjllltemod lika mycket som kriget, och som dock
är lika förenligt med deras andliga varelse, som kriget
visat sig vara därmed oförenligt. .
Vidare, församlingen kommer icke att aga den kraft,
hon behöfver för att framgängsrikt lösa problemen' i hem
landet, om hon icke gör vida mer för hednaIänderna.
Intet b::tttre kan göras för att främja missionsarbetet i
hemlandets stora städer och för alt motsvara de andliga
behofven på landsbygden än det, att församlingen inlägger
större energi i sitt arbete för de icke-kristna länderna.
Om vi med all kraft arbeta för missionen i den fjärran
östern (Kina) eller i Centralafrika, komma vi med s~lkerhet
att utveckla större energi för lösandet af uppgifterna i vär
niirmaste omgifning. Kyrkans historia bevisar tydligt och
afgörande, alt missionsepokerna varit de tider, då hemlands
församlingen varit kraftigast.
Den allvarligaste af de faror, som hota församlingen
i hemlandet, om den ' underläter att gå in genom de
öppnade dörrarne på missionsfältet, beror dllrpll, att den
största uppenbarelsen af Jesu Kristi ande icke kommer
dem till del, som icke lyda ho'nom helt. Om vi önska,
att en oemotständlig ström af Guds kraft skall genomnöda
församlingen i dess arbete säväl hemma som ute, sä måste
vi med mer fasthet följa lydnadens väg, som utstakas af
Kristi missionsbefallning. I betraktande af de förhlIlIanden
i den icke-kristna världen i början af detta århundrande,
som gynnat och manat till ett framryckande å de kristna
församlingarnes sida, i betraktande af de allvarliga faror,
som uppstä, om vi göra något annat än gil. framåt, måste
vi visserligen säga, att tiden har kommit för församlingen
att med större allvar ätt 1l&g01tsi1l ägna sig ät den oerhördt
stora uppgiften att göra Kristus känd och åtlydd i hela
v~lrlden.

Hvad är det, som kan hindra ett sådant framryckande
i -världens evangelisering? Icke hindren pä missionsfälten.
Om ett misslyckande äger rum, ar det icke därför, att
de hedniska makternas fästen äro ointagliga, utan dät/ör
att missionärernas angrepp icke tillräckligt stödjas af för
samlingen i hemlandet. Om blott de kristna där allvarligt
och ihärdigt gifva sitt understöd, skall missionens hHr
styrka segrande öfvervinna hvarje hinder i Asien; Afrika
och andra delar af den icke evangeliserade världen.
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Ett verksamt intresse för främjandet af Kristi rike
är kännemärket på sant lärjungaskap. Ett kristligt lif ar
icke, hvad det bör vara, om icke dess kärlek sträcker sig
till hela människosläktet. Alltför många kristna betrakta
missionen såsom nägot, som bör framjas af dem, som
hafva särskild t intresse diirför. De behöfva fä klart för
sig, »att ett kristligt !if, som icke inrymmer plats för detta,
utgör en moralisk själfmotsägelse lika stor, som den visat,
hvilken är likgiltig för den kristna moralens enklaste satser».
Om Kristus är en verklighet i vårt lif, och om vi i san
ning tro, att h'an är Herre öfver alla, och att intet annat
namn under himmelen är bland människor gifvet, i hvilket
vi skola blifva frälsta, måste vi göra allt, hvad i vår för
måga står, för att göra honom kand i hela världen. Vi
måste göra det icke blott för vär egen skull utan för väl'
tros skull, ty kristendomen kräfver en ständig utbredning
för att betyga sin akthet».
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Yuncheng den 6 nov. I906.
Kara missionsvänner !
I förra brefvet (se S. L. 15 nov. 1906) nämnde
jag, att vi, d. v. s. Ida Andersson och jag, skulle lämna
Nannei och resa till Lao-ts"i-ko. På vägen dit stannade
vi ett par dagar i en annan by hos lang Wan-sheng och
hans hustru. De ha också ett ganska snyggt hem, en
gård med 5 a 6 grottor.
För flera år sedan voro några från denna by, d::tr
ibland en bror till lang i opieasylen i Mei-ti och blefvo
afvanda från opium. Efter' återkomsten till sina hem
brukade de samlas om söndagarna för att sjunga, bedja
och läsa Guds ord. langs bror hörde då på ibland men
hade ingen lust att sluta sig till de troende. Han lefver
nu i synd och har alldeles lämnat Gud. De öfriga äro
skingrade. Måtte lang bli bevarad och mer grundad och
rotad i sanningen! Hans hustru är en ovanligt duktig
kvinna, nitig som en myra och skicklig i alla husliga
göromål. Men att hon har en själ, som behöfver frälsas,
det har hon ännu ej kunnat fatta. Likväl är hon vänlig
och glad, när vi komma dit och gör sitt bästa för att
väl mottaga och undfägna oss. för tvä är sedan träf
fades hon af en stor sorg. De hade två barn, en gosse
och en flicka. Gossen skulle just börja gå i skolan, dä
han blef sjuk och dog. Han var en sädan liflig och
rar gosse. Modern grät bäde natt och dag af sorg och
sörjer alltjämt. N u är den lilla flickan 10 år och borde
komma i skolan, men moqr::rn vill ej sHippa henne ifrån sig.
Det var en het dag, då vi bröto upp dUrifrån. Liu
fu-sheng kom med sin åsna för att hämta oss. Det var
en lördag. Efter omkring ett par timmars rid t voro vi
framme vid Lao-ts"i-ko. En grotta var iordningställd för
vär rakning, och det var svalt och skönt att komma
in där.
Denna by ligger riktigt bland bergen. N ere i den
2 a 300 fot djupa dalen är en källa med klart, friskt
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vatten, ~ som valler fram ur berget. Dar hiimtade vi allt
vatten, vi anviinde. bäde " dricks-, kok- och tvättvatten.
Men vi måste hushålla därmed, ty dct regnade ofta, och
då , var det nästan omöjligt. att gå ned i dalen.
Gården, där Liu Fu-sengs familj bor, ar ungefär 5
meter i fyrkant och omgifves af ett par meter höga, lod
räta väggar. Den grotta, vi bebodde, lftg utanför. Familjen
räknar ej mindre än r 3 personer. Af dessa ar fadern
ensam troende. Hans hustru iir död. Dottern Si-ling"
som nu är r 3 år, har varit ett ilr i skola hos mig. Sedan
modern dog för nflgra flr sedan , har hon varit lamnad
nästan utan tillsyn, och fadern sade, att han är så be
kymrad för henne ': de tider," hon ;ir hemma.
En dag voro Ida och jag, ledsagade af vår värd,
på· besök ~ hos -o en "församlingsmedlem, hvars hustru varit
sjuk en längre · tid och senast legat i dysenteri. lVlal1l1en
hade dagen förut varit och hört efter kista till begrafning,
ty han fruktade det värsta. Det såg också hopplöst och
eländigt ut. Vi kunde ingenting annat göra ;in bedja
Gud, om det var hans vilja att göra henne frisk. Neg
var jag viss, att Gud pa något sätt skulle höra våra böner
och förbarma sig öfver den ensamme gamle mannen och
hans: sjuka hustru, men icke hade jag mycket hopp, att
hon skulle bli frisIc Emellertid var hon battre dagen
därpå och blef sedan fullt återställd.
"Vi hafva en Gud, en Gud den d~ir hjalper, och
Herren, Herren, som frälsar ifdln döden.»
Den" dag, vi skulle Tesa från Lao-tsl-ko, sade äldste
sonen till oss: »Nar vi ha slutat jordbruket här i höst,
så ämnar jag resa till Haichow för att studera bibeln en
månads" tid.» Han: visste, att detta skulle glädja oss.
Denne yngling har varit i mycket stor fara tvänne gånger.
Många">öner ha ocl(uppsändts för honom. Måtte Herren
snart ni frälsa honom!
lVIe9 hjärtliga hälsningar.

Fred7'ika Halli71.
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Nienchi den

mörkt. Under mötesdagarna ri'Ldde en hilftig snöstorm,
och det var sfl skumt, att vi hela dagen måste hafva
ljus vid alla mötena. Vi höllo dagligen fyra möten. Bland
dc troende finnas ej ml'mga predikanter. Mänga af brö
derna äro enfaldiga och snälla, men få hafva gafvan att
tala och utlägga Guds ord till undervisning och upp
byggelse.
Ratt många kommo till mötet, och skaran hade nog
varit ~innu större, om ej snövädret hade varit litet be
svärligt. Hemma i Sverige samlas stora skaror till mis
sionshusen för att deltaga i mötena; här i Nienchi tycka
vi, att 70 personer är en r~ltt stor skara. Vi hoppas,
att Guds verk skall gå framåt, så att man också härute
skall fä se rymliga kapell, fullpackade med lyssnande
ähörare.
Som sagdt, det torde ha varit 60 ;\ 70 deltagare i
mötet. Vi samlad es pil lördags e. m. samt åtskildes mån
dags morgonen. Maten kostade under mötet So öre pr
man! Flertalet af deltagarna hade nog ej sä stora in
tryck af Guds ords sanningar, men de lyssnade upp
märksamt och visade intresse. Det finnes en liten kärna
af troende i denna trakt, och \'i skola tro och bedja, att
elen ringa begynnelsen må blifva till en stor plantering.
De första dagarna voro mötena iitet kyliga, men på
söndagskvällen och mändagsmorgonen k~lmles det mer
värme i våra bönemöten.
På mötet träffade jag en troende från tra kten norr
om Gula floden. Han hade gått 3 il 4 mil för att fä
vara med, och hans ber~ittelser voro mycket uppmunt
rande. Det ~r märkväreligt att se, hum Herren öppnar
dörrar för arbetet.
Efter mötets slut återvände jag till Nienchi. Det
finnes flere anledningar till uppmuntran. iVlå Herren
gifva oss nåd att bruka tillfällena!
En ringa broder i Herren,
G. A. Stålhammar.

*
22

nov. r 906.

Kära missionsvänner !
Jag vill här försöka beriltta litet om ett besök på
ett missionsmöte, som helt och hållet var anordnadt af
troende kineser.
Evangelisten Ch'en i Sinan har under hösten haft
opieasylverksamhet och därunder hjälpt mänga att lämna
opielasten. Han anordnade i medlet af november ett
stort möte, då man skulle samlas för att höra Guds ord.
jl,IIötet hölls i en liten by, en mil frän Sinan, där Che'n
har sin opieasyl.
På landet är det ej så liitt alt få lokaler, som kunna
rymma en större skara åhörare, Det är ej i Kina såsom
hemma i Sverige, dar kyrkor, missionshus och skollokaler
finnas i hvarje socken. Här finnas inga samlingssalar
alls, och jag har tänkt, att det vore ett godt verk blott
a tt bereda möteslokaler ä( de kristna på de olika platserna.
Evangelisten Ch'en har sin asyl i tre stora grottor,
af hvilka en är större an de andra och därför användes
till kapell. Den rymmer öfver roo persol'ler sittande.
I denna samlades vi nu, men där var naturligtvis lilet

*

Utdrag ur bre f från Anna Janzon:
Honanfu elen 3 dec. r 906.
Ebba och jag reste till Yungning pä stormötet. Jag
hade ej varit där, sedan vi lämnade Yungning för ett är
sedan. Ömsesidigt stor var glädjen att återse hvarandra.
De troende hade samlats ganska mangrannt. Några nya
hade ock kommit till, bland andra en familj, man, hustru
och barn, som alla tre genom trons bön blifvit botade
från sjukdom och därigenom vändt sina hj~irtan att söka
frälsningen. De voro mycket vanna och nitiska för Gud.
Flickan går ilU i skolan. Det är härligt att se, huru
Guds ord g~Lr fram och vinner seger. Vi fä så pil en
förhoppning. »Det varder sädt i svaghet men uppstär i
kraft.» Guds Andes vind, hvem kan utrannsaka den?
Vinden bläser hvart han vill - sä är hvar och en, som
är födel af Anden. Må vi vara trogna och så vid alla
vatten!
Ebba stannade kvar i Yungning omkring en månad
och reste omkring i de olika byarna, där troende_finnas,
och jag reste hem till skolbarnen för att börja skolan.
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J ag var nätt och jämt hemkommen, då en af våra flickor,
Ving, sjuknade, i hvad som tydligen tycktes vara lungin
flammation . Hon låg i hög feber, men Herren hörde våra
bönerop, och pft sjunde dagen inträdde en förbättring.
Hon är nu fullkomligt frisk igen.
Vi hafva 15 barn i vår skola, och ännu två, kanske
tre, komma inom ett par dagar. Ebba och jag bo nu
ensamma i vårt hus med vår stora familj, (frk IZamsten
har för sin sömnlöshets skull rest till kusten). Med skol 
barn, tjänare och kinesiska medarbetare äro vi 24 per
soner. Herr BeinhoU och herr Andersson bo i missio
nens präktiga, slora hus.* Underligt, att så fil. bröder
och systrar komma hit ut I Våra led glesna alltmer, och
ingen förstärkning fä vi. Sände skördens Herre själf
lrogna arbetare i sin skörd!
Jag får ej glömma alt till Herrens pris omtala, att
jag nu ar så kry, med undantag af mina ögon, som äro
klena.
I Jesu kärlek förenade
Allna .!allzoll.
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ty det kostar både tid och pengar för deltagarna att resa
till hufvudstationen. Vi.sserligen är del en stor fördel, om
kvinnorna ej hafva så nara till hemmet, att de kunna
springa dit hvarje dag. Af två svara ting mr man emel
lertid viilja det minst sv!ira. De kvinnor, som bo i den
by, dill' utstationen iir belagen, bör m,lt1 tillhålla att, så
vidt möjligt är, tillbringa hela dagen pf{ samlingsplatsen.
En langre kurs eller en bibelskola inrattas kanske
bäst på hufvudstationen. Det är i en sådan skola, man
söker fostra bibel kvinnor.
el Förslag till läskurser för kvinnor uppgjordes för
några år sedan och är uppställdt pil. följande vis:

l:sta kurselt (minimum) .

Utanltimillg af sången 5 I; Ma tt.

I

I: 28 och en

kort bön.

Föredrag af Anna Eriksson vid konferellsen i Yunguiug.

Utatt- och innanläming af ))(:hen-tao-siao-in», (kristna
lrosläran) med särskild vikt lagd vid uppfattningen af inne·
hållet.
Berättelser i korta sammandrag ur Gamla testa
mentet om skapelsen, syndafallet, Kain och Abel, Noa
och syndaHoden .
Berattelser ur Nya teslamentet om Jesu födelse, död,
uppståndelse, himmelsfärd, flterkomst; de dödas uppstän
deise, domen. Allt för muntligt beriittande och utfrågning.

r.

II:dra kursen.

Bibelkurser för kvinnor.

Om nyttan och nödvändigheten af alt undervisa de
troende kvinnorna aro vi alla ense, och på hvarje station
på vårt mIt har man försökt göra , lll'ad man kunnat åt
denna sak. Det m51, man härmed söker vinna, är att
göra kvinnorna förtrogna med bibelns Herre och I;[ra, så
att de med Guds Andes bistånd må kunna rätta sitt lif
därefter samt bli dugliga att bära ut evangeiii budskap
till sitt folk. Två särskildt stora hinder möla oss vid
strilfvandet att nå detta mäl. Dels ar det så fä kvinllor
som kunna läsa, dels ar d et svårt för gifta kvinnor att
pä längre tid lämna hemmet. F(jr dem , som bo Sfl nära
missionsstationen, att de d~lr kunn"a bevista söndags- och
veckomötena, bortfaller ju det sistnämnda hindret. Värre
~ir det för de aftigset boende.
Enda sattet att kunna
bibringa dem någon nllmn värd undervisning är at t i deras
trakt hålla kortare eller llingre bibelkurser. Frågan blir
dä: Huru böra sådana kurser bäst anordnas
aj med afseende på tidslängden,
b) sam lingsplatsen,
c) laskursen,
d) undcrvisningsmetoden?
] ag skall här söka besvara dC3sa frågor enlig t dc
rÖIl, jag sjalf och andra gjort.
a) I fråga om tidslängden har jag funriit, att I4 dagar
i allmänhet ar den liingsta tid, en kvinna, som hal' hus
håll och barn, utan flera dagars afbrott kan vara ifdn
sitt hem. Undantag finnas ju, och för sådana kvinnor
böra anordnas längre kurser eller en bibelskola på 2 il 3
månaders tid.
bl Som samlingsplatser för korta kurser äro nog ul
stationerna I;impligast, isynnerhet inom vicbtriickta distrikt,

* Herr Blom, som Hillge varit klen i sin hals, har med sin
!"fIl rest lill Hankow, dill' han tills vidare kommer alt tjäostgöra på
C. I. i\-I;s expedition.

Utallläslliug af sångerna l I, 15, c), 4 samt kate
kesen,'"
I1lJlallläS1lillg af Markus I :a kap.
Nya testamentets bibliska historia enl. »Norlens och
Lundgrens lärobok för smfiskolor»; berättas och utfr5gas.

III:dje kllrsw.
Repetition af det föregående.
Utalllämi1/g: Trons Artiklar, delar af J eSll bergs
predikan samt sflnger.
bmanläs1tillg: Fortsättlling af Mark. ev.
Gamla testamentets bibliska historia enl. »Norlens och
Lundgrens liirobok för småskolof»; berättas och utfrågas.

I V:de kursen.
Utallläsltillg af Joh. 3, 14-]7 kap.; Matt. 18; Rom.

6-8 kap.
11l1tanliislli1tg af Gamla och N ya testamen tet.
Genomgående af Jesll underverk och liknelser; Jesu
5tp.rkomst och de yttersta tingen; Rom.-brefvet med sär
skild vikt lagd på försoningen och helgelsen. Nya testa
mentets böcker, deras författare samt tiden och platsen
för deras utgifvand e. Öfversikt af Israels historia.
Detta förslag lämpar sig i sin helhet bäst för längre
kurser eller bibelskola, men afven för korta kurser har
lllan god ledning darar.
Ja g har funnit, att det är en hjälp för kvinnorna alt
komma ihåg, lIvad de hört, om de fä)ara sig läsa innan
till de berättelser, vi gätt igenom på kursen. Hur skulle
"." Eli kortfattatI plan

tul"
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det vara att efter" katekesen i stället för Mari" ev. lflta
dem läsa en kortfattad öfversikt af de evangeliska berät
telserna? Utanläsningskurs hafva vi i Tungchow den
samma för män som för kvinnor. Kunde vi för hela
fältet få en gemensam undervisningsplan för kvinnor af
vederbörande gillad och antagen, tror jag det skulle
vara godt.
d) H vad undervisningsmetoden beträffar, äro nog
meningarna delade. Somliga missionärer föredraga att
själfva predika, undervisa och al alla krafter söka bibringa
sina lärjungar kunskap, medan de låta de infödda med
hjälparn ii i frid sitta och höra pil. Min tanke är, att
dessa böra hjälpa till, sfl många som kunna, afven när
det är fräga Om bibelkurser.

AndebesäHelse.

gått till templet för att slä på trumma och offra rökelse
för den besattas räkning. Sedan hade.)an på morgonen
skickat bud för att höra, om bon blifvit bättre. När
evangelisten hörde detta, ätervände han, och sedan han
förvissat sig om, att ingen af de båda familjerna vidare
ville tjäna afgudarna, uefallde han äter i Jesu namn den
onde anden att lämna kvinnan. Och för andra gil.ngen
blef hon befriad. Allt ifrån den tiden - sedan dess
hade 3 mänader förflutit plägades hon ej mera af
den onde anden. Bäda familjerna besöka nu mötena och
undervisas i den kristna tron.

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

Ur Chllrch M. Gleaner.

En af de mest förvirrande företeelser, som miSSIO
nären möter i österns länder, är besättelsen af onda
andar. I våra dagar finnes i de kristna hinderna ringa
eller ingen tro pä sådant, hvarför man med förväning
lyssnar till berättelser härom från missionsfältet. En mis
sionär skrifver om denna sak följande: »I Kina visste
man hundratals är före den kristna tidräkningen, att det
fanns en personlig djäfvul, och kinesernas historia tiderna
igenom visar, hvilket inflytande denna tro ständigt utöfvat
på folket».
Verkliga andebesättelser äro vanligen förbundna med
handlingar, som höra till afgudatjänsten eller dyrkan af
djäfvulen. Under sådana omständigheter kan man lättare
förstä, hvarför nämnandet af Jesu namn kommer den be
satte att smäda och förbanna, ehuru han icke vet, hvem
J esus är. Det är ock på befallning, utdelad i Jesu namn,
som de svåraste fall af besättelse omedelbart blifvit botade.
Vid ett missionsmöte förra äret berättade en af vära
evangelister om en erfarenhet, som han nyligen hade haft.
I en by, belägen en svensk mil frän hans station, blel
en ung kvinna besatt af en ond ande. En af familjens
medlemmar var kristen i hemlighet, och han kom nu och
bad evangelisten mycket enträget att utdrifva anden . Evan
gelisten följde med honom hem, och sedan han under
visat familjens medlemmar och tagit löfte af dem att kasta
bort alla afgudar och ej på nägot sätt deltaga i afguda
tjänsten, lät han dem alla falla pä knä och bedja, hvarpä
han i Jesu namn befallde den onde anden att lämna
kvinnan. I samma ögonblick blef den besatta äterställd.
Evangelisten kvarstannade sedan hela dagen och äfven
öfver natten . Vid midnattstiden väcktes han af ett starkt
buller och fann, att kvinnan åter blifvit besatt. Han kände
pä sig, att nBgon i familjen hade varit med om något,
som hör till afgudatjänsten, men alla förnekade, att de
haft nägot att göra med afgudarna. Emellertid kände
han inom sig en sådan förvissning, att sil var fallet,
att han tidigt nästa morgon begaf sig hemåt. När han
färdats halfva vägen, upphanns han af nägra män frän
det hus, han lämnat. De berättade, att de fått reda på
orsaken till att kvinnan åter blifvit besatt. J llSt vid den
tid af natten, dä detta inträffade, hade en af hennes
släktingar i hennes eget hem, beläget rätt långt därifrån,

Tacksägelseämnen:
För all Herrens nåd under det förflutna flret, och
för att arbetet ute pil. fältet fick bedrifvas utan nägra
störande afbrott.
De z'äckelser, som sista tiden öfvergått flera trakter
af Kina.
De mänga dörrar, som Herren öppnat äfven på
S. M. K:s missionsfält.
Den familj i Yungning, som genom trons bön blef
botad och därigenom förd till Herren. · - Skolflickan
Vings tillfrisknande till svar på bön. - Att sil. mänga
barn besöka skolan i Honan-fu (sid. 22).
Att Herren ocksä hört bön och äterstalIt lille Jo
Ilamus Stålhammar.

*

*

*

Böneämnen:
Att väckelsens vind mil. gä fram afven öfver S. M. 1{:s
m issionsfäl t.
Att den af syster Hallin omnämnde lang må blifva
bevarad i tron och hans hustru vunnen för Herren. 
De öfriga i samma bre f namllcla personerna, särskilclt
flickan Sili?zg (sid. 22).
Att möteslokaler mil. kunna beredas de troende på
de olika platserna (sid. 22).
Flickskolan i Honan-fu.
Att de glesnade leden må fyllas och Herren sända
ut flere arbe~are i den myckna skörden (sid. 23).
Att broder Blom må blifva fullt flterställd . i sin hals,
sil. att han äter kan [5. förkunna evangelium. - Att vilr
syster Alllla Jat/zo?/ må blifva bra i sina ögon. Att
ock vår syster kIaI)' Rams/m mä blifva stärkt till sin hälsa.
Att Herren må hålla sin skyddande hand öfver frö
ken T/lora .Hattrelll, som den 22 jan. frän London an
trädde återresan till Kina.
Att församlingen i hemlandet mer än hittills må
understödja missionärerna och de infödda arbetarne ute
pä missionsfältet (se art. Erbjudna tillfällen).

Stockholm, Svcn:;;ka Boktr 'ckl!ri-Aktiebola et, r
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4åfvo~

och böneoffer.*
II.

Men, våra försäljningsdag'ar för mlSSlOnen äro
helt visst icke ämnade att ' blott vara offerdagar i
den betydelse, hvari vi, nuhafva tagit ordet, utan
äfven i en annan, nämligen att vara ,bönedag'ar.
, Bön är offer, hjärteoffer inför Gud. Bönen är såsom
ett rökoffer inför hans ansikte. 0, att våra försälj
ningsdagar verkligen blefve böncdagar, då vi offrade
icke blött de yttre gåfvorua, så välsignelsebringande
de än kunna blifva, när de läggas i Herrens hand,
utan också och framför "allt bön och åkallan inför
Gud!
, Kanske jag också skulle kunna fa gifva några
' små vinkar från Herren t;I1ed afseende på denna
punkt. Tänk, om vi riktigt lärde oss att bedja bönen
' Fader vår! Denna bön är dock i. första hand rz'ks
bönen. Du vet, huru Jesus har format den åt oss
och lagt den i våra hjärtan: »Helgadt varde ditt
namn! Tillkomme ditt rike! Ske din vilja såsom
i himmelen så ock på jorden! ') Du söker förgäfves
i början af denna bön något »vi» eller »jag» eller
»mig~, utan det är: »Fader, ddt namn, ddt rike,
din vilja.» Herren vill i första hand hafvasitt folk
att söka hans rike och hans rättfärdighet, och han
har därtill fogat det löftet, att då skall allt detta
därjämte tillfalla oss. Tänk, om vi kunde komma
in i det spåret i vårt bönelif, och det komme till ett
riktigt varmt uttryck sådana stunder och dagar som
dessa, då det gäller att gifva offer till Herrens verk!
, Om vi se litet på vårt bönelif, huru stor plats har
i allmänhet Guds rikssak ? H varmed börja vi? H var
med sluta vi? H vad är det, som är liksom själfva
kärnan ' i vårt bönelif? H var och en pröfve sig själf
inför Herren! Ack, detta »mig» och »jag », det är
ju det, som är så genomgående, och sedan det, som
ligger det egna jaget närmast. Och ändock borde ju
detta vara det första: »Helgadt varde ditt namn,
tillkomme ditt rike, ske din vilja», riksbönen, som
omfattar hela jorden, att Herrens ära måtte blifva
uppenbar. För detta borde ju vårt eget jag, våra
angelägenheter sättas i andra rummet.
Men när vi lära oss att riktigt bedja: »Fader
vår~, då tror jag, att vi också för Jnlsszimcns räk
nin'g börja bedja: »Gif oss i dag vårt dagliga bröd ».
Jag har ni1got lärt mig att bedja den bönen såsom
ledare af en mission, och jag vet, att hvar och en,
som står i samma ställning, behöfver bedja den bönen
för missionens räkning. Det kan blifva trångt nog
,mången gång, trångmål och nöd, om hvilka den,
som står utanför själfva ledningen, icke har en aning.
Ja, det kan vara djup af nöd, som pressa hjärtat,
när man ser, att kassan sinar ut, att betalningar
förestå; och man kanske icke har något att möta
behofven med. 0, att alla Herrens vänner, som nit
älska för Herrens sak, ville rätt känna detta och i
:sina hjärtan för missionens räkning bedja: »Gif oss
, i dag vårt dagliga bröd!»

* Föredrag af pasror T. LilJdhagen vid S. M. K:s försäljnilJg
den 28 nov, 1<)06,

Låt mig nu också få påpeka några särskilda
böneämnen, som ' Herren lagt på mitt hjärta just
såsom missionsvän, såsom missionsarbetare; och i
hvilka han vill, att vi skola vara ihärdiga!
J esus säger till sina första lärjungar (Matt. 9: 38):
»Bedjen skördens Herre, att han utsänder, egentligen
drifver ut, arbetare i sin skörd» ~ drifver ut ' dem
nämligen g:enom sin allt offrande kärleks kraft. Det
skall vara få områden inom Guds rike, där det icke
behöfves flera arbetåre, och jag är alldeles öfvertygad
om att det gäller äfven Kinamissionen. Den behöfver
många flera isynnerhet 'nu, då det säges oss, att
dörrarna äro öppna. Det gäller ju att gå in genom,
dessa öpp-nadedörrar. ' A ck, om vi då hade skaror,
rustade genom Guds Ande, som kunde gå in! »Bedjen \
skördens Herre, att han utsänder arbetare ' i sin
skörd!» Det är ett böneämne, som vi må taga upp
denna stund och för öfrigt ständigt på nytt.
Men jag tror, att om vi taga upp det med all
var, så kan det lätt rikta sig på ett alldeles särskildt
sätt till oss själfva såsom en kallelse från Gud. ' Det
skulle kunna hända, att det finnes någon här ibland
oss, som, om han riktigt toge upp det böneämnet
inför Gud: »Sänd ut arbetare i din skörd!» kände
det som en personlig kallelse och nödgades svara:
»Herre, här är fag, sänd mig l» Och det kan hända,
att du redan känt något sådant i ditt hjärta. Tager
du emot den gudomliga kallelsen, skall den mänskliga
helt visst icke uteblifva.
Men hvarje ny arbetare betyder nya ojfer för
Herrens sak. Och bedja vi i sanning: »Herre, sänd
arbetare i din skörd», må vi på samma gång bedja:
»0, Herre, gör mig och gör din församling villig
att gifva nya offer, för att dessa nya arbetare må
komma ut och verka ditt verk!»
Ett annat böneämne, som möter oss i 2 Tess.
3: I, 2 lyder så: »För öfrigt, mina bröder, bedjen
för oss, att Herrens ord må hafva framgång, egent
ligen »löpa», och varda förhärligad t såsom ock hos
eder, och att vi må varda befriade från de vanartiga
och onda människorna.» Evangelium är ju ett
Rläd/ens och segerns budskap, och vi veta, huru,
när glädjens och segerns budskap komma, de löpa
från man till man. Och så finnes det en önskan
ibland oss, att evangelium må löpa från folk till
folk och inom folken från stad till stad, från by till
by och från hjärta till hjärta, att elden måtte spridas
mer och mer. Ma vi då bedja, att ordet må få löpa
utan hinder, utan svårigheter och löpa in med, sitt
budskap i det ena hjärtat och det andra för att
gifva glädje och seger, seger på de punkter, där
människors barn allra mest behöfva seger, segec
öfver synden, seger öfver ofriden, seger öfver allt,
som tär på det inre lifvet och därför ofta nog också
på det yttre! Må vi bedja, att Herrens ord må löpa
och varda förhärligadt! Men när blir Herrens ord
förhärligadt? När får det sin rätta heder, sin rätta
ära? Ja, när får ddt ord sin rätta ära? När det
blir trad!. Herrens ord blir rätt äradt, får sin rätta
heder, när det i tron blir upptaget af hjärtat.
Må vi bedja därom och också bedja; att våra
,
sändebud, hvar de änmå stå, må, såsom det heter, varda
befriade från de onda och vanartiga människorna,
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från dem nämligen, som vilja hindra Guds verk att
gå fram! Det finnes nog sädana öfverallt, likaså i
Kina. Dörrarne äro öppna, säger man, och nya
tider stunda. Men icke skola ändå de tiderna komma
utan motstånd och hinder. Kanske det kan komma
svåra ting nog. Herren kan tillstädja det. Låtom
oss då bedja 'Herren, att våra sändebud må befrias
från onda och vanartiga människor, så att de fritt
må kunna verka Guds verk och strö ut den goda
säden, dit Herren sänder dem!
Allra sist nu ett böneämne, som vi återfinna i
Ef. 6: 18-20. Där manas vi att bedja ,för alla
heliga», .äfvensom för mig»"säger aposteln Paulus,
»att, när jag öppnar min mun, ord må gifvas mig
att med frimodighet kungöra evangelii hemlighet,
för hvars skull jag är ett sändebud i bojor, . att jag
må frimodigt tala .därom, såsom jag bör tala».
I det arbete, som är mig anförtrodt, har jag
mången gång erfarit, att framgången däraf väsent
ligen beror af de judekristna, huru de skicka sig i
sin nya ställning såsom förenade med Herren och
hans församling. Och jag tror, att det är en erfarenhet
på .alla missionsområden, äfven Kinamissionens. Kinas
evangelisering, kinesernas frälsning beror väsentligen
på, huru de infödda kristna te sig. Därför må vi bedja
för dem såsom Herrens heliga, att de genom ett lif,
fördold t med Kristus i Gud, i sanning må vara salt
och ljus för sitt folk. Låtom oss icke glömma det!
Men så må vi ock, såsom aposteln här säger,
bedja för Herrens vittnen, att ord måtte gifvas dem,
att de med frimodighet må kunna tala, såsom de
böra tala, och att ordets dörr måtte upplåtas för
dem. I, som icke sy~slen med evangeIii vittnesbörd,
åtminstone icke såsom jordisk kallelse, kunnen knappt
sätta eder in i, h vad ett evangelii vittne känner in
för Herrens ord, då det gäller att bära fram det,
så att det blir till välsignelse. Huru många gånger
har jag icke känt mig stå inför skriften såsom in
för ett tempel, till hvilket cn dörr leder, med den '
innerliga åstundan; att dörren måtte öppnas, och att
jag måtte kunna gå in där och taga fram nytt och
gammalt till välsignelse för dem, som skola höra!
Och hur mången gång har jag icke på samma sätt
stätt inför något särskild t ord i skriften och känt
det .såsom ett heligt rum, till h vilket en dörr leder!
Det gäller att få den dörren öppnad genom den
Helige Ande, så att jag får komma in, så att jag
förstår ordet för mig sj äl f, kan .taga emot det i mitt
eget hjärta och få ljus öfver det, så att det kan
gagna just dem, till hvilka jag har att tala. Det
finnes icke ett Jesu vittne, som icke känner det
samma. Vi behöfva en dörr in i ordet, så att vi
tala, såsom vi böra tala. :rvlänniskor tagas på olika
sätt. A. kan icke tagas på samma sätt som B.
Och den ena skaran kan icke tagas på samma sätt
som en annan grupp af människor. Vi behöfva
för hvarje gång det rätta ordet från Herren och det
rätta ljuset öfver ordet, så att vi kunna i sanning
vinna människor för Herrens räkning genom Herrens
ord. Låtom oss bedja om vittnen och j'ör vittnena,
både manliga och kvinnliga, bedja för dem, att de
må få frimodighet! Det är icke detsamma, hur or
det kommer. Det är godt,. om det får komma l'

j'ullvz~·sh et. såsom Paulus talar om,
att han och hans medarbetare hade kommit med
ordet till tessalonikerna. Men det är så mycket,
som vill taga bort ifrån oss frimodigheten. Jag
tänker på bröderna och systrarna därute inför heden
domens skriande nöd, elände och mörker, när de
komma till en plats, där ännu intet hjärta fattats af
Kristus, hur ensamma de skola känna. sig. Allt
hvad denna ensamhet har med sig, det förstå icke
vi, som lefva här i gemenskap med nådesyskon, eller
huru mycket det är, som kan beröfva ett vittne där
ute frimodigheten. De behöfva i sanning lyfta ögon
och ansikte upp för att taga emot ett godt mod,
detta dagliga gästabud , från Herren. Må vi bedja
därom! Amen.

j'rimodzghct, i

Missionens ställning och utsikter.
Af ArtItur P. Piersoll.

r.
. De betydelseflllla budskap, Anden stall er till försam
lingarna . i Filadeifia och Laodicea, hafva sin alldeles
särskilda tillämpning på församlingen i vära dagar :"Se,
jag har gifvit inför dig en upp1ftten dörr». »Se, jag stär
vid dörren och klappar». Medan Gud ställer oss fram
för en uppHiten dörr, . inför ett lägligt tillfälle, finner han
ofta inom oss en stängd dörr, likgiltighetens dörr. De
tillfallen, han gifver oss att tjäna, öfvergä vida vär villighet
och vårt nit.
Det tjugonde ftrhundradet finner de stängsel ned
brutna, som förut hindrande omgftfvo världsfältet. Detta
inbjuder numer arbetare. När för ett ärhundrade sedan
nftgra unga studenter i Williamstown samlades ute vid en
höstack för att bedja och göra upp planer för ett mis
sionsarbete, funnos sä fä öppna dörrar, alt det kräfdes
en . stor tro för att kunna vänta nägon framgång alls.
Afrika var dä ännu öutforskadt. Asien var en världsdel,
som genom murar af diamanter och portar af stäl ute
stängde evangelii budbarare. Europa var den päfliga
kontinenten. Frän denna utgingo förbud för protestantiska
arbetare att missionera till och med bland hedningarna
pä Söclerhafvets öar. Öfverdet muhammedanska valdet
vajade helt trotsande den gräna flaggan. Ingen evangelisk
arbetare hade hopp om att har bli ens tolererad. Syd
amerika var halft . pftfviskt, halft hedniskt, insvept i ett
ogenomträngligt märker. Hvarbelst man säg, tycktes
oöf verstigliga ' hinder sliinga vägen för den kristna missio
naren.
Sedan dess. hafva järnportarna i alla delar af jorden
öppnats liksom af sig själfva, Ja, under ett enda tiotal.
af är, omkring midten af det förra ärhllndradet, blef till
träde beviljadt till omkring tre fjardedelar af världen, förut
mer eller mindre strängt afstängda.
Det är af särskild t intresse att gifva akt pft, hvil'ka
olika nycklar han, som uppläter tillbommade dörrar, be
gagnat för att gifva sin forsamling fritt tillträde till nationer,
som sä länge vandrat i dödens skugga.
Den nyckel, han framför allt användt, ar naturligtvis
evangelii enkla budskap, framfördt af manniskoläppar. Den
nyckeln öppnade dörrarna till Söderhafvets öar, dar han
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begagnade sig af en John Williams; Sierra Leone, där
han använde en William Johnson, uch Hawaii, där han
brukade e11 Titus Coan. Det skrijna ordet, den heliga
skrift öfversatt till olika folks modersmål, har vidare
bidragit till att öppna ett land sådant som Birma och att
uppväcka ett folk sädant som Ugandas. Halldelns 1tyckel
har haft mycket att göra med öppnandet af Kina,
Japan och Afrika. Uppfostrall är en annan nyckel, som
öppnat viktiga dörrar för Fideiia Fiske i Persien, för
Du[f och Clough i Indien, för Hogg och Lahsing i Nil
dalen samt för Duncan i Metlakahtla. Läkarelllissiollell
har pä ett underbart sätt nedbrutit murar i Korea och
Siam liksom inom mänga delar af det inre Kina. Kriget
har gifvit Storbrittannien herraväldet i Indien och Tibet
med flera andra länder _samt där betryggat missionens
arbete. Den osjälfviska kärleken har förvandlat till och
med hungersnöd och pest till evangeiii förelöpare samt
uppryckt djupt inrotade fördomar. Och det stora slag
ordet framåtskridande håller f. n. pil. att väcka själfva
Kina ur konservatismens sömn och att förmå shahen af
Persien att i silt land införa ett konstitutionellt regerings
sätt ; det har verkat, att mänga nationer börjat blygas för
den intolerans, som är det förnamsta kannetecknet på ett
obildad t sinne. H vilka nycklar Gud än begagnat, finnes
intet tvih'el om att stangsel alltjämt hålla pä att nedbrytas,
att länge tillslutna portar hälla pil. att öppnas, och att
intoleransens ande mer och mer f1'tr vika för frisinthet
och opartiskhet.
Det kanske kan vara nyttigt att göra en hastig
öfverblick öfver hela världsfaltet och stanna för uppen
bara fakta.
Vi begynna dil. med det fjärran Östern, Soluppgling
ens land, som kanske i närvarande stund mer än nägot
annat land har öppnat sina dörrar pil. vid gafvet.
Japan går före alla Österns )änder i tolerans och fri
sinnad politik. Sedan är 1873 har detta lands hällning gent
emot kristendomen blifvit mer och mer fördragsam, ja, san
ningen att säga, fördragsam emot alla trosformer, alldeles
slisom Roms Panteon, hvilket, säsom dess namn angifver,
inom sina väggar hade utrymme för »a!la gudar».
Den betydelse, detta örike har ur missionssynpunkt,
iir omätlig, och vi tänka härvid icke blott på dess infly
tande öfver de tvä grannländerna Korea och Kina. Japan
är sä att säga hela Asiens förpost, den port, som öster
·ifrän öppnar sig till hela kontinenten. Ett evangeliserad t
J apan skulle till hälften lösa problemet; Asiens vinnande
för korset.
.
Korea med dess· 8 millioner in vänare är öppet, och
redan finnas där omkring 6 hundra protestan tiska missions
härdar, omkring 160 missionärer och nl1ra pil. tvä gänger
sä många infödda medhjälpare, 35 tusen kristna försam
lingsmedlemmar, skolor i mängd, sjukhus och kristliga
bokförlag. Japans mäktiga inflytande bidrager naturligtvis
till att i detta land framkalla en frisinnad ande. Kristen
domen gör ock i Korea hastiga och stadiga framsteg.
Utan att nligonsin ha satt sin fot inom Korea, kunde
dr .John Ross är 1875 från Mandscburiet skicka öfver
det Nya testa'mentet, öfversatt till koreanska. Och sedan
dr H. N. Allen är 1884 under upproret i Seoulmcd
slidan framgäng bade behandlat prins Miu Young Ik,
öppnade Korea pil. vid gafvel sina dörrar för evangelii
budbarare.
Kejsaren visar öppet sitt förtroende för missionärerna.

lVIedan han nyligen lat förstöra trettio afgl1datempel samt
offentligt beklagade, att så mycket pengar ödas bort på
afgudadyrkan, understöder han kristna kyrkor, skolor och
sjukhus. År 1900 slilde Bibelsällskapet 70 tusen ex. af
den Heliga skrift, och af de omvända, som f. n. finnas i
Korea, hafva omkring hälften vunnits för Herren inom
de sista tio ären.
» Under dessa tio år», skrifver sekreteraren för det
koreanska kristliga traktatsällskapet, »bar antalet sökare
stigit till m1'tnga tiotusental, och växer det alltjämt. Att
jämförelsevis sä ffi tagit dopet, torde bero på att missio
närerna äro alltför få för att hinna antaga sig alla, som
kommit till tron. Det bästa af allt i Korf.:a ~ir kanske,
att det direkt evangeliserande arbetet hl1fvudsakligen ut
föres af omvända infödda.
Det dröjde lange, innan Kina förändrade sin eremit
politik. År 1842 öppnades under det första opiekriget
fem hamnar för de brittiska gevären. Ytterligare nio
hamnar blefvo tillgängliga genom fördraget i Tientsin är
1858, och den nu pågil.ende reform rörelsen l1t1ofvar en
ny tid, kännetecknad af den religionsfrihet, som allestädes
visar sig vara en högre och mer upplyst civilisations
tjänarinna. Beröringen mellan Österlandet och Västerlandet
verkar också längs hela linien ett begar efter framätskri
dande, medan det mildrar hatet emot de »utländska
djaflarna» samt förödmjukar de s. k. literatis (de infödda
lärdes) stolthet. För sex är sedan voro omkring 2,800
protestantiska missionärer redan i arbete, och funnos 7,000
infödda medhjälpare samt I 13,000 omvända. Men fältet
är så jättestort, att dessa siffror ändock blifva försvin
nande smä.
Till Siam gjordes flr 1828 en undersökningsresa af
missionärerna Giitzlaff och Tomlin från Indien. De funno,
att dörren var öppen samt ställde en vadjan till Amerikas
kristna att taga detta falt i besittning. Redan nio är
dessförinnan hade den hjältemodiga fru Judson tili det
siamesiska språket öfversatt en katekes, som nu blef den
första kristna bok, som trycktes pil. detta tungomål. År
1830 slogo sig de första missionärerna ned i landet.
Men icke förrän 1851 kunde nligot väsentligt göras pä
grund af den regerande konungens stora fientlighet.
Hans död nämnda är lämnade tronen öppen ät Maha
Mong-Kl1t, den enda' siames, som var uppfostrad af en
kristen missionär, och som tillägnat sig frisinnade tånkesätt.
Under de sjutton är, som nu följde, stodo han och hans
efterträdare, Cbulalang Korn, säsom faderliga beskyddare
Här hafva vi således ännu en öppen
för missionärerna. dörr till 5 millioner människor i själfva hjärtat af Asien.

Herren Sebaot Ilar svurit och sagt: slho/ll
jag Ilar tällllt, sJ skall det slle, Ocll sJS07ll jag
har beslulil, sil skall del glJ.. Es. r 4: 24.
Det mäste helt säkert för de kära missionsvännerna
där hemma bli gammalmodigt att i S. L. ständigt läsa
om dessa på hvarje station för hvart halfär äterkommande
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»stormöten » samt om vära resor. Emellertid komma
stUndigt nya uppmaningar att skrifva mer. Alltsil. mäste,
man dUran igen, ehuru ofta under den obehagliga känslan
att hvad man skrifver blir just detsamma, som vän
nerna fätt till lifs otaliga gänger förr. Dock, intet nytt
under solen, säger Salomo.
Vi äro nu midt inne i den . bril.da säningstiden, då
det lefvande utsädet säs till höger och vänster. Gud till
pris fä vi äfven hUr se Guds verk gil. framät. Visserligen
är det inga stora skaror, som vanda sig frän mörker till
ljus. De komma sil. smäningom en här, en där, och s1\.
blir det skaror till slut. Hvarför? Jo, se ofvansHiende
ord! Förvisso har Herren tä1tkt på o~h beslutit om Kinas
fr1l1sning! Därför mil.ste oet så ske.
Vi ha i höst Hl.tt vara med om fyra s. k. stormöten
inom det till denna station hörande distriktet. Dessa
möten äro sig alltid i det närmaste lika och behöfva därför
ej noga skildras. Vid det första, som hölls Mir, I~ade v~
glädjen genom dopet upptaga 4 män och 2 kvmnur I ·
församlingen. Nästa möte hölls i Puchow. Tredje platsen
var Nannei, dit, förutom syster L Andersson, arven broder
Th. Sandberg kom, enär broder H . Tjäder rest till Shensi.
Sista mötet hölls i Pehshuh, en af Puchowförsamlingens
predikokretsar. Hit kom endast syster F . Prytz till hjälp.
Nägra möten leddes emellertid af de infödda själfva. Vid
de blida sistnUmnda platserna pllgingo stora marknader,
där vi ock fingo tillfälle att predika. Efter det sista
mötet höllo vi en sju dagars bibelkurs med omkring ett
tiotal deltagare. Härvid genomgicks Joh. 3: l - 2 I, lVratt.
5, 6, 7 kap. samt hustaflan frän LUlhers katekes m. m.
Vi:hade tvii länga möten om dagen och dessutom bibe!
samtal om kvällarna, cHl. de troende sjUlfva fingo välja
texter och framställa frägor angäende desamma. Hoppas
denna vinter få hälla sädana kurser ptl flera platser. Det
möter dock stora svärigheter att för flera dagar fä de
tr0ende mangrant samlade.
När vi se tillbaka pil. denna tid af en och en half
mänad, visserligen ful! af träget arbete samt länga, besvUrliga
och ansträngande resor, ha vi endast anledning att tacka
Herren för stlväl hans omvärdnad som all välsignelse.
Ofta, för att ej sUga alltid, uppkommer visserligen än det
ena, än det andra, som är agnadt att nedsiä modet, men,
Gud vare lof - det finnes ocksä alltid sädant, som stärker
mod och hopp! Kanske vi ibland ställa lör stora ford
rincyar
pä dessa ur tusenäriO'o hedendom och vidskepelse
o
.
nyss uttagna bröder och systrar. Det är alls Icke svårt
att se det oudla hos dem - motsatsen ar svll.rare. För
en tid sedan läste jag nägot härom af pastor Stockmayer.
Efter en kraftig uppmaning att i vll.ra bröder, äjve~ de
svagaste,"'.se den osynlige Kristus, fortsätter han: :. VI ha
länge:haft jörvä1dningar pä vära bröder, och sä har det
blifvit endast missräkning och sorg, emedan värt hopp
och vär förvllntan stod till dem i stället för till Gud. Vi
ha brustit uti att se Kristus i dem. Och emedan vi sett
den ocyamla naturen ännu existera i dem, ha vi glömt, att
äfven de äro frukter af hvetekornet, som föll i jorden.
Pä grund häraf 1Illlste och kunna vi hjälpa dem. genom
att sil sätta vär tro och värt hopp för dem tlll Gud,
att en varm och oskrymtad kärlek uppstär. Denna blir
nu ej Hlngre beroende af deras karaktär . .. " Dll. vär
kärlek kallnar, föda vi det köttsliga hos vära bröder 
men då Guds kärlek i oss bestär, underblll.sa vi det
andliga lifvet hos dem.» Detta är ' jll, hvac\ alla Guds

barn behMva besinna. Bedjen för oss i detta stycke!
Det är icke alltid lätt att se den o~ynlige Kristus hos
dem, som vi här umgäs med äfven cm"Kristus verkligen
är boende i dem. Därtill bidraga nog ofta yttre om
ständigheter. Herren läre oss en IlYar att kunna iiiska,
arvcn där intet älskvärdt är!
Haichow den 3 dec.

1906.

Verner TFesler.

Axplock från fältet.
I Haichow räknar församlingen'''nu 43 medlemmar.
Af de nydöpta (se V. \Testers bref) tjäna tre på
missionsstationen, hvarför det för syskonen Tjäder var en
särskild glädje att få välkomna dem i församlingen. Tvä
äro unge män, den ene, husets kock, 20 är, den andre
den, som har den kinesisk" maten om hand, nägot äldre.
Om den tredje, en gammal kvinna vid namn U ta-sao, fru
Tjäders högra hand, skrifver syster Ida Andersson:
» U ta-sao är anka, men som alla hennes 10 barn
liro döda, har hon ej nBgot hem. Detta är ju mycket
svärt i kinesiska ögon. Men U ta-sao tyckes vara nöjd
och glad ll.t att Gud sörjt sll. väl för henne och låtit
henne komma till oss. U ta·sao hörde evangelium första
cyäncyen för omkr. 4 är sedan . Hon var dä sjuk och,
~omo det troddes, besatt af en ond ande. Nägra troende
i samma by bll.do henne dä komma till deras hem, sä
skulle de bedja med och för henne. Hon gick dit;
de bBdo fOr henne, och hon blef bättre. Kom sä åter
till sitt hem, men dä blef det genast sämre. En djup
förskräckelse öfverföll henne. HOri fick ingen ro utan
mll.ste ätervända till dem, som dyrkade den lefvande
Guden. Sll. vände hon om till de troende och stannade
hos dem omkring 20 dagar. Under tiden bll.do de stän
digt för henne, och smäningom lärde hon Själf att bedja.
Sedan började hon besöka de möten, som sömlaglige:n
höllos i de olika byarna inom den krets, där hon bodde,
och kom så under den snälle diakonen Chings inflytande.
Af de tre öfriga nydöpta lIro de två männen hus
bonde och tjänare. Den sistnämnde kan lUsa och lIr den,
som undervisar sin herre. Den tredje är en ung kvinna
frll.n Haichow, som under flere är bevistat mötena ».
Mä vi nu bedja {ör dessa vll.ra trossyskon, att de
mil. växa i näden och blifva en prydnad för Guds för
samling!

BibelkurserIför kvinnor.
Föredrag af Anna Eriksson vid konferensen i Yunchcng.

Il.
En duglig bibelkvinna kan, med eller utan tillhjälp
af bok, pä förhand fUr kursdeltagarna berätta de bibliska
handelserna, ofta bättre, an missionUren kan, och vid läx
lasningen tjäna som lärare i brist pit manlig sädan. En
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nybörjareklass . kan hon äfven leda.· Kanske jag får lof
att berätta, hur fru Li och jag dela arbetet, när ' vi äro
ute? Hon bOT tillsammans med de öfriga l;:yinnorna.\ Och
nitisk, som hon själf är att bedja, ser hon till, att ingen
försummar sin bön kv~ill och .morgon. Före och efter
frukosten öfverläsas de läxor, som gifvits gårdagen. cr;När
sedan de kvinnor kommit, som legat hemma öfver natten,
går hon med alla igenOltl den berättelse, jag skall hafva
före i klassen. När denna börjar, fä de läskunniga läsa
berättelsen högt, och sä följer utfrägning och förklaring.
Därvid fär fru Li lasa upp de citat, som möjligen före
komma. Detta hjälper henne att bättre sätta sig in i
ämnet. Efter klassen förhör jag läxorna och förldarar
dem. Antingen. qelar jag härvid kvinnorna i läxlag eller
tager en och en' i ' sänder. Fru Li foreliiser efterhand
nya läxor. Sedan öfvervakar hon utanläsningen och jag
innanläsningen. Jag IUlr hittills ej haft mer än en .klass
om dagen. I skymningen ' ha VI sängöfning och böne
möte. Aftonbönen leda fru Li . och jag hvar sin kväll,
hvarvid vi använda texter, ej afsedda för utfrågning, för
att ej för mycket betunga lilrjungarnas minnen. Innan
kvinnorna gå ' till hvila, genomgår fru Li åter med dem
det hufvudsakIiga af hvad de inhamtat 'p ä f. m., f5r att
de mä bättre komma ihåg de,t nästa dag. UI)der de sista
dagarna af kursen repetera vi det lästa.
Hällande af längre kurser eller bibelskola är kanske
nytt för de flesta af oss. Dock synes det nU vara lJög
tid på, att vi fä tiII ständnågot idenvägel'). Bibel
kvinnoämnen börja finnas, och vi måste taga vara på dem,
om vi skola fä våra stora, mörka distrikt evangeliserade.
Visserligen ha de korta kurserna sin ej ringa betydelse,
men den undervisning, . som där\'id kan medhinnas, blir
dock alltför otillräcklig för sådana, som annars skulle
kunna direkt tjäna i evangelium. Hade vi flera dugliga
bibelkvrnnor, skulle de kunna utsändas för att hälla mindre
kurser. De behöfde ju därför ej alla vara 'up.ptagna i
missionens tjänst äretom. Syster Fredrikå Hallin för
sökte under sin vistelse i Tungchow att bälla skola med
några kvinnor. Frukten däraf ' hafva vi sedan sett.
:
J ag skall nu be . att fä uppläsa utdrag ur ett brer
fråri en at engelska kyrkans missionär!,!!' i pro~il')sen Fuh
kien. . Måhända ' det kan gifva oss ett efterföljansvärdt
mönster för bibelskola. . Miss 'Codrington shifver':
»Vi söka få iillsilmmans några sanningssökande kvin
nor under en tid af 3 mänader för att undervisa dem i
evarigdii sanniI1gar, ' adl sånda' dem sedan : tillbaka till
deras hem att där verka bla-n d sftt' eget folk. ' H vad kunna
kvinnor lära sig pä 3 månader? Icke mycket, hvad huf
vudets kunskap beträffar; men till~äckligt för att föras till
J esus och lära sig förstå, huru de skola visa andra vägen
till den Frälsare, de själfva funnit. Vi börja med trosbe
kännelsen, Herrens bön och de »hundra texterna ». Sedan
följer annan undervisning. Kvinnorna stiga tidigt upp för
att laga frukost, sopa gärde~ ordna sofrummen och ge
nomgä sina ,läxor, Kl. 7,3? ' serveras frukost; Id. 9 är
morgonbön; sedangä vi till klassrummet och börjil under
visningen. Vanligen gä vi igenom två texter och en sida
i katekesen, hvarefter en kvinna redogör för någon till
dragelse ur vlir Frälsares liL Kl. I ~r middag, kl. 2 lek
tion med förevisning af bibliska tanor. Från 4-6 under
visas kvinnorna i sömnad ; sedan är, det kvallsmåltid och
aftonbön. Lördags' .e. m. äro de fria och gå .då, om de
vilja, pi\. bybesök. När 3 ' månader 'förflutit, ärO kvinnorna

såväl som vi ledsna åt, att vi m5ste saga hvarandra far
väl. Vittna dessa kvinnor om Jesus i sina hem? I de
flesta fall kunna vi . tacksamt svara: »J~». De aro en
verklig hjarp för oss i arbetet. Icke oss, Herre, icke oss,
utan 5t ditt namngif äran för din näds och rör din san
nings skull ».

J.

4.

Paton.

Den 28 ja,nuari ingick i fridsboni4arna denar mis
sionsvänner öfver hela vllrlden kände och älskade mis
siollsveteranen John G. Paton, Nya Hebridernas apostel.
Född 1824 i ett fattigt men gudfruktigt hem, tändes
redan tidigt i hans hjärta kllrlek till Gud och hans riks
sak på jorden.. H vad som på honom såväl som på hans
många sys~on gjorde ett outplänligt intryck, var faderns
böneumgängemed Gud. I en liten skrubb, som fanns i
huset, brukade han draga sig tillbaka nästan efter hvarje
måltid för att i ensamhet fä nalkas nådens tron. Barnen
hörde genom dörreo hans allvarligt bedjande stämma och
sågo oft;~, när han kom ut, ett ljust skimmer i hans an
sikte, . som förvisso var en återspegling af umgänget med
den himmelske Fadern. För barnen var det äfven obe
skrifligt lyckliga stunder, när föräldrarna på söndagsaft
narna undervisade .dem i de gudomliga sanningarna . . Bi
beln blef redan tidigt deras käraste skatt.
John Paton . lärde sin faders yrke -:- denne var
strumpväfvare .,- och hans arbetstid , var i sanning lång.
Från 6 på morgnarna till 10 på kvällarna måste han,
med undantag af . 2 timmars rast för måltiderna, sitta i
väfstolen. Icke dess mindre fann gossen, som redan tidigt
fätt klart för sig, att hlln var kallad till en evangeIii ar
betare, stunder, dä han på egen hand studerade latin od)
grekiska.
Som ung man kallades han till husbesökareoch skrift
spridare i Glasgow och fick därvid till sin glädje förmånen
att genomgå en ettärig kurs vid frikyrkans=normalskola.
Under denna tid erfor I,ian tydligt Herrens kallelse
att utgå. till heclnavärlden. Och John Paton var ide
ohörsam den himmelska rösten. . I sitt tjugufjärde är ar
reste han till Nya Hebriderna.
Det yar bland människoä tare på ön Tamta, som.
Paton och hans kamrater blefvo stationerade, och' deras
väg vCjr kännetecknad af faror och fasor af allehanda slag.
Icke mindre än tre missionärer, utsända af .Skotska fri
kyrkan; blervo mördade af .infödingarna, och åter och åter
sökte, ' de afven taga Patons lif. Hans hustru' och lilla
barp bortrycktes af döden, och nu stod han alldeles en
sam bland vildarna,men på sina vänners uppmaningar
att lä!llna den ö, där han lidit sa mycket, ville han icke
akta. . Han hade lyckats ' inhämta språket och förvandlat
det till skriftspråk, och han lilskade alltför mycket öns i
mörker' och synd försänkta in vänare för att vilja lämna
dem. Han reste blott ·öfver till Australien och lyckades
där . insamla medel till ett missionsskepp, som skulle un
derhålla regelbunden förbindelse .med ön. Han var annars
alldeles utestängd frlin den civiliserade:världen.
Ensam, utan att fä en uppmuntrande blick eller höra
ett ' . uppmuntrande ord från någon af sitt eget folk, här
dade missionär Paton hjältemodigt ut_år efter år, fylld af
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Kristi kilrlek och viss om, att hans himmelske Fader höll
sin skyddande hand öfver honom. Hans uthålliga kärlek
och trohet fick äfven en rik lön. Till sin outsägliga glädje
fick han se, hur evangelium började vinna fast fot:.bland
kannibalerna och förvandla ' den ena efter den andra af
de blodtörstiga vildarna till fridens barn. År 1866 in
träffade emellertid en fruktansvärd orkan. Och i sin:för
skräckelse och förbittring fördrefvo invänarna den man,
som offrat sil mycket för dem. I sinom tid skall dock
skörd uppväxa äfven af denna täresädd.
Till den lilla ön Aniva tog nu Paton sin tillflykt.
Och här gaf Herren honom en öppen dörr. Segern har
pä denna ö blifvit fullständig, i det hedendomen totalt
utrotats.
Den gamle John Paton har nll gätt att h vila efter
att hafva arbetat mer än de flesta. Och i den missio
nerande församlingen efterlämnar han ett stort tomrum.
Frid öfver hans minne!

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under januari månad 1907.

N:o
I.
2,

3.
4.

5.
6.
7·
9.
10.
I I.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Strödda meddelanden.

18,

Kr. Ö.
Sparbössemedel iH vetIanda missions
hus, annanoag Jul gm P .. E. P . ... ,:.
D:o från Tofteryds mfg gm A.G.
D:o från Laxne m. fl. ställen gm J. H.
D:o från A . H., Kalmar ......... :..... ·
G. T., Ulricehamn ........ , .......... ..
S. U., Sthlm ............................. ..
J. B . .. .. .. ' ........ .. .................. ..
Kinaföreningen i Hemse gm R .. , .. ,.
»En ringa sparpenning från en gam
mal fattig vän " .. . , ..................... ..
Eksjö stads & landsförsamI. lufg spar
bössemedel gm F. G. P .... ... .... ..
Efter aflidne G. J. Johansson gm d:o
Af en missionsvän i Norrbyås gm
G. B-nd ....... .. .... .. .... : .. .. .. .... ,
Från Styrsö & . Tånge mfg sparbm.
gm J. C .............................. .. ..
A. B., Barkeryd ..... .......... .. ..... ..
K. & J. B., Tranås ................ .. .. .
L. M. F" KvartalsunderMIl för M.
Nylin ........ .. , .. ........... . ... .. ..... .
E. B" ................... .. ... .. .......... ..

19·

I Ugamla fanns det för 20 är sedan 173 döpta,
evangeliska kristna; för I l är sedan 6,0 l I och vid slutet
af ilr 19°5 54A 7 l. Under de 2 sista ären hafva 15,696
infödda mottagit dopet. År 189 lafskildes 6 omvända
infödda till evangelisttjänst. För närvarande uppgär antalet
infödda medhjälpare till 2,254.

Reformarbetet i Kina gar med stora steg framåt.
Genom ett edikt af den I sept. 1906 har kejsaren orfi,
ciellt utlofvat införande af en konstitutionell författning
och inkallande af en riksdag. Regeringen anser dock,
att ännu »nflgra ffi år» maste g1\, innan Kina blir moget
för denna genomgripande reform; men man tror sig säkert
veta i Peking, att kejsaren vill vänta endast 3 år med
införandet af den parlamentariska styrelseformen.
Det är en öfvermåltan öfverr,askande tanke, att det
konservativa Kina vill rycka in i ledet af de konstitutio
nella monarkierna.
Nya dörrar öppnade för evangeliuIII. En persisk
kristen, pasto r Isak Jonan, skrifver, a tt sedan H. yssland
åtminstone delvis beviljat sitt lands Invånare religionsfri
het, hafva upprepade kalle is er kommit frän Tiflis med
anhäJlan, att kristna lärare mätte sändas för att under
visa de omkring 3,000 syrer, som bo i staden och dess
närhet. Dessa syrer hafva hittills ickc kunnat el hälla
nägon annan religionsundervisning än inom den o~todoxa
ryska kyrkan. Dessa skaror hungra efter evangelium.
Och i Ryssland finnas tusenden, om hvilka dctsamma
kan sägas. l','Iä vi bedja skördens Herre, ntir han utsänder
arbetare till sin skörd, ih1\gkomma äfven detta stora
missionsfält, där den andliga nöden i sanning är skriande!

Kina"

59:
IS°:
47: 34
27:
3°:
20:

4:
80:

50

I:

17: 23

n

12:

5: 
12 4:



10: 
200:

3°0:

5:

Rogberga norra arbetsfören . gm], W.
5°:
H. Ö............. ..
5°0 : . 
22.
E. K., Göteborg ..... ... ....... , . .... ..
100:
23· H. P ............. .. ... ' ............... ..
25: 
.25: 
24· M. P ................. ,..... .. .. " ....... .
20:
25· ' M. P ........... , ......... .. ..... .. .. ..
26. Kinne & Vedums mfg gm T. D .. ..
38: 06
. 10:
27· A. A" Sthlm .... . ,.,., .... .. , ... . .... .
29· Vid sparbössetömningen e\. "/, i I<yr
I<au vio Flora);atan, däraf i"nln B. E.
ioo kr ... , .. . , .......... ,., ..... ...... .. ,.
498: 33
3°, R:s sparbössa, Linköping gm C. O. K.
5:
10:
3 1 • L. H. L., Visby .... , ........... ..... ,.
3 2 , J. F., Stengården, Hägsjö ..... . , ... ..
2: 19
5:
33· K. & D . S., Arvika, sparbn1. ..:. . .
34· GMvor & sparbössemedel från Hofva
gm H. B....... ,............ ..
35· SI<äftesfalls arbetsförell. i Ö. Kors
berga gm A. K. K . . , .. , ....... ..... .
25:
Sparbössem. T. S., ]ohanllesbcrg,
l'v[ariestad ...... .. ......... . ......... , .. .
3:
38 . Matt. 28: 19 .. .. . ..... , .... . .......... .
5°:
15°:
39· P. G. P., Erikshill, Borås ........ .. . .
4°, A-n, Linde ...... .. ................. , ... .
5°:
8: 50
41. G. P., sparbössem. gm H. 1. . . . . . ,.,
2
H.
I,
0:0
............
,
....
,
......
,
..
,
...
..
4 •
7: 77
J: 05
43· E-g, d:o d:o .. ...................... ,.
44· Till N . Högmans underhåll gm A.
G. B........ ...... . . .. , .... ' .. . ...... .
35°:
46. E. B. . ..... .. . , .... . , .......... ' .. . , ... ..
47. G. L., sparb. .. ..... ... ...... .. .... .. . ..
20:
48. A. J., Galtås mfg ..... ... . .. .. ......... . '
25:
49· H. S" Hedemora . .......... . .. , ..... ..
50 , Sparbössem. fr. Skellefteå gm A. B.
105:
8:
5 I. A. B............ . .... ,..... . ... . ........ .
52. Från Flisby mfg gm C. 'V. N .. . ... '
20:.
53· Kollektmedel gm E. R., Gistad ..... .
54, Systrarna R ....... ', .. , .. . ............. .. .
25:
4:
55 · En missionsvän (i frimärken) ........ .
56. Till R. Anderssons underhalJ ..... . .. ,
5°0:
57· »Af allt hjärta i"r1tll en tjänarinna i
Umeå~ .......... . ... , ' ... .._..... . .......
2: 20
5:
58, .Lilla Karin i Umei\> ... , .. . .. ,
30:
59. " Ur 4 sparbössor från ett lyckligt hem"
60. »Tackoffer» ..... .. " .. ... .. .. , .... ,. ,. ..
45:
61. H. B., Malmö . ..... . , . .. ... ,. .... . ....
10:
Transpört"h. · 3,934:'0 '
21.

0.0

-Kr. Ö.

S J N J M S L A N D.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Transport kr.
Sparbm. fr. Folketorps friförsamI. till
Hahnes & Vesters underhåll ........ .
C. H., Sthlm .......................... .
O. O ., Ohrviken, Skellefteå ........... .
Kollekt i Hacllvad skolhus Nyärs·
dagen gm G. \V. .. ..... . ....... . ... . . .
Sparbössemedel gm d:o .. ............ .
D :o fTitn Hackvad gm d :o ........... .
Kollekt i Edsbergs kyrka gm d :o .. .
D :o i Lindesberg gm C. E. J . ..... .
C. E. J., Lindesberg .. ........... .. .. .
Vernamo; ~Krist1. jungfrufören. gm

C. U . .................. ..... .... ..... .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Sparbössemedel från J. R ......... ... .
O. K ., Lund ....................... . .. .
E. \V., Sthlm .... ....... .. .
E. \V:s sparbössa ...................... .
Eri sparbössa vid bönemötet u. J&/,
Sparbössem. gm S. A., Broddernd
L-m gm J. W. H .................. .
Sparbössem. gm N. \\'., Tollestorp,
Häggum ................. .... ........... .
Insaml. å möte Trettondagen i Ange

56: 3 2
10:

3:
S: 55
2: 55
2' 82
22: 83
II: 54

S:
200:
13: 75

S:
10:
14: 61
4: 66
23:

S:

A. H . ..................... ... ........... .

152 .

m. m..................................... .
47: 4 1
Tomatorps mfg gm P. J. A ......... .
30 :
»16 Jan................................. ..
500 :
Ytterligare sparbössem. från Hofva
15:
gm H. B................. ............... .
C. \V. C., Töreboda .............. .
15:
Onämnd gm E. K ., Visby .......... ..
S:
Malma Prästgårds syförcn. gm J. V. A.
3°:
Sparbm. från Hammarlöfs pastorat
gm F. IIL ................................. .
88. F. C., gm A. R., Gbg, till makarna
B:s underhåll .......................... .
30 :
10:
89. AH hans namn må blif,'a förhärligadt
90:'. Fr1ln Myrhults & L:a Lindåsens mfg
25 :
gm H. I ................................ ..
l : 27
91. »Hvad hon kunde, det gjorde hon.
10:
92. G. E., Sthlm ............. .
93 . .: Sparbm. från Hackvad gm G. \V.
18: · 44
94. HeJl cstadskretsens syförcn. gm T. L.
30 :
95. Eskel<tllls mfg i Skede gm N. P. O.
So:
96. Från Kjestads mfg, kollekt & sparbm.
gm :M. J.......... :.................... .
98. A. & J. N. L., sparbm. litet bidrag
till H. T:s underhåll ................. .
38 :
So:
99. Gm J . W., Ousby ................... ..
101. Sparbössem. från Kinafören. i Mellby
96:
gm J. A. J. ................ ............ .
10:
102. O. H ., Hagby, Brunna................. .
10 3. Rahatt å försålda böcker L. v. V.
3: 75
10 4. En .tackofl'ersbössa. gm M. T ..... ..
17: 45
Sparbössa • \V. B :s» gm d:o ........ .
6: 90
IOS·
4: 88
106. K--l-ns , Tackoffersbössa » gm d o
I Oj.
Jönköpings västra & östra arbetsfören.
100:
gm E. H ......... .... ... .... ............ ..
? - .
108. O. B., Jönköping .................... . .. .
-J'
10:
110. A. T ................................. .
100:
I I l.
Frän en Kinaväq gm :M. K ......... .
I 12.
»Anda hitintills har Herren hulpit»
100:
113. Försålda syföreningsartiklar gm A. M.
l : 75
10:
114.
O. L., Ryd, Nol ..................... ..
I I S.
Insamladt å K inakort gm L. H. . ..
5:
116. Af Ida A. gm d:o ..................... .
SO:
I 17.
Herrens tionde fr. A. J. gm C. L.,
10:
Mullsjö ................................ .
I 18.
A.f en missionsvän gm K . O. A' l
FIDspong ...................... . ......... .
30 :
119. VlInga & Möne mfg gill T . B., Elmestad .................. ...... .............. .
120. Från Bankeryds västra mfg gm E . S.,
Jönköping .......... ...... .. .
50:
121. O. L., gm d:o .............. .... ... ..
5:
I: 
122. 1...1., gm d:o .................... .. . .
123. J., J !irstorp gm d:o .. ................ ,,_. _
--=-5:_ _
Transport kr. 6,025: 41
8 1.
82.
83·

Transport kr.
M . J. gm d:o .......................... .
En sparbössa gm d:o ..... . ... ....... ..
En d:o d:o ........................... ..
En d :o d:o .. ... .. ........ . ....... ... ... .
J. C. R:s sparbössa kr. j': 92; A:s
d:o O: S I gm s. l, Orehro ... . ... .
133· En vän till missionen gm S . L., Ystau
134· Sparbössem. gm A B., Skellefte:\ .. .
135· .Onämnd . . ....................... __ ... .
13 6. S. K ., Mariestau gm S. A. . ....... .
137· Ett tackoffer till Herren från R. &
J. B, Tranås ........... .............. .
E:s missionsask ...................... .
N :s d:o ..... ............. .... .. ......... .
111:s d:o .. . .................. ... ....... . ... .
F. ~f., Ställberg ....... . .... .. . ....... .
K. & A. O-en, Rydsnäs.. . ...... .
I. L, Nykil gm C. O. K .. ...... .
Sparbössem. fråu Skälsätrr gm d:o
J. A. S. gm d:o ....................... .
Kollekt i Köping K. F. U. K. gm

12 4.
12 5.
126.
12 7.
12 8.

153·
154·
155 ·
15 6.
157·
15 8.

E. \V ., Sthlm .......................... .
Böneryds Arbetstören. gm M. E. B.
T. S. gm d:o .......................... .
T., Råby gm d:o ....................... .
Onämnda gm d:o . . ..... .. ... ..... ..... ..
C. A ., Visby . ... .............. .... .... .
Fr~n S. L:s liiseluets J ernboås .... ..

6,02 5: 4 1
I:

6: 20
26: So
18: IS
8: 43
l '

8: 75
15:
3= 80
100:
[I:

75

10:
15

Il:

30 .
50:
2:

6:
7: So

6:
50:
40 :
5:
4:
25: 37
[o:

S:



-----"~-

6,488: 01

Särskilda ändamål;
Lilla Sv. Barntidningen till skolfon~len
H. Ö. till utbildande af infödda evan
gelister ........................ ...... .. ... .
28. Till (~e hungrande frlln J. S ., Vexi ö
37· Till August Berg: att använd3s efter
god tfinnande fr. O. 1) . H .......... . . .
45· "S. S., H elsingborg, till en fattig gosse
i S. Engströms skola, insamlaut i min
k lass h. t. 1906> .. ...... .... .. ........ . .
97· Visby fe111öresfören. till arbete pa
Stål hammars station ........... .
100. L . Sv. Barntidningcn, Tönl,öping,
Skolfonden ................. : . . ......... .
10 9. .0. gm 1. » till någon nödlidande .. .
129· S. J., Örebro, till underh åll af inf.
evangeli st ..... ................... . .... ... .
13 0 . " Vänner i Örebro. till Chang San· hsis
underhåll i skolan .................... .
13 l. Af G. \V-g gm S. L., Ystad, skol·
fonu en . ......................... . . . ....... .
13 2 • Sanna S. S. för:'arbetet bland barnen
gm E. S., Jönk?ping ............. .. .. .
Från onämnu till arbetet på Högmaos sta tion. .. . .. ................... ..
Från skolbarnen i Höganäs till skol
verl<samhet i Tungchow gm J. L. ...
149· J. E: L. till d:o ................. .
150. H . O. till inL evangelisters utbildande
[ 51. L. H., Kristiania till en bibelkvinnas
underhåll ........... ....... .............. .
Ett litet bidrag från söndagsskolbarnen
gm A . P. l., skoIf.... ~ ............... .

8.

S:

20.

500 :
60:
100:

S: 51
23: 75

2: 4 0
150 :
150 :
65:
8:

25

I.).
'.

50

S:
10:

9:

500 :
50:
4: 4 0

1,661: 81

Summa kr. för januari

8,149: 82

Med varmt tack till hvarje gifvare.

Himlarua drype ifrå1l ofvau, odl skyarna jl)'le af
rättfärdig/le/, och jordm äpP1lC sig, att dc måtte bära
salig/uts./nlht och ä./ven hou UJ/a 1·ält./ärtNghet upp bloms/ra !

Jag, ffcrrtn, skapar del.

Stockholm, Svenska Boktryckeri-Aktiebolaget, t907.

