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S umma Kro nor 1,88 1: 4 1 

JJ1"en fridem G/ld, In'ilkell frlf1/. dc tlöda Iwr ~~'OIfiirt 

dell, SOIll 3'e//01//. ett C7'I:~'I förbullr!., blod är de1l SIIJTC hl'rdw 
fdr fåreJl. 7'r2r Herre ·JI..'SIIS, IWlI ,för e cd!'r skirklig-a til/ allt 
godt 'iler!:, till att giira Il/ms nlja, ('('rA'aJ/tlc i edcr k'ad 
tädeligt är inför 1/01l01ll, gmol/l 'lesIIs I(ristlts, IlVilkOl v(/re 
ära i ez'igltete1's ez '/~~yl/I't! A men. 

Tillkän nagifvanden. 
Afven år kommer en jullftda att siindas till dra 

missio närer. Släktingar och viinner, som önska siinda dcm 
julklappar, kunna därför före den 1 S no\'. till sekreterarcn 
Joscf Holmg-ren, Lästmakarcgatan 30, Stoddtullll, insän,la går
vor, beståcnde t. ex. aJ ylle, speciellt ylleunderklädcr, ull
strumpor, näsdukar, handdukar, \'ax,iuksartik lar, barnlcksakcr, 
böcker, kaffc, pennkni fvar, portriitt af ångbåtar, byggnadcr, 
oförsegladc bref och tref1 iga småsaker till presenter m . m . 

S y föreningen för »Svenska missionen i Kina » 
ha r i bö rjan a f dec. fö rsilljn ing, till 11\'ilkcn giU'vor tacksam t 
emot tagas, och to rdc sådana fr1\ n landsor ten insiindas unde r 
ad ress : Sekretcra ren Jose f' Holmgren, Uis tmnkaregatan 3 O, 
Stod:I/ilIIll . 

Bönemötena fö r miss ionen taga sin bö rjan månda
gcn den 5 oktober k l. 7 c. m. 	 i ky rkan viel Ploragatan, 
och inbjudas miss ionsviinncr hjiirti igen att dcitaga med oss 
i bön och ~lknllan för arbetarna p[l fiiltct och för sjiila rs 
frii lsn ing . 

Inn erligt skulle det gliidja oss, 0111 \'lira kära medar
betare h[ir och 	 In'a r i landsorten I<unde a nordna regelbundna 
bönemöten för 	 missioncn. 

Visscr ligen skullc rik välsignelse komma dära !', ~I ' 
lli'an'sl t"d dkr tn: äro för.wlI/ladc i /111ft IIflIJI/I, d/il' dl' 
jax !/Iidt iNal/{1 tIOlI, sägcr Herren , och l/all Kiit' kml tie 
brxära, seJ/II frllldl[, l/li1/{/III . 

:\Iissioncns vanliga höstmöte hålles elen trcjje söndagen 
okt. i l<yr1<an vid Floragatan. 

Fil. kandidaten 	 notarien Alti-. .f//gdllltll/, som antagits 
till mission[irskandidat, afreste i början af sept. till London 
fö r medicinsk utb ildn ing \' id Livingstonc Collegc. 

F röken Era 7/:FSIIICdo/ afrese r 	 ti ll Lonclon de första 
dagarna af okt. för att \' istas på Kina In land m issionens 
,·Traininghome» för b'inn liga missionii rer. Vi bedja att få 
anbefalla både 	 herr Ingclman och fröken Tcrsmcdcn iit mis
s ionsviinncrnas 	 förböncr. 

Med varmt tack till gif~- arne. 



SliVIJJ;IS LAND. 

I Pet. 2: 2 ; E f. 4: 15 , 16 ; 2 P e t. 3' 
I S; E f. 2 : 2[: 2 'fC .;5. I : 3; Kol. 3: 
S- -13 ; Kol. I: 10, Il. 

Det nya lifvet är ett lif af tillväxt . Detta är en 
sak, som \'i alla känna. Och jag måste bekänna, 
att hvarJ'e O'ånO' iaO' tänker på möten sådana som detta,b b - b .h
har jag frågat mig själf: hvarför skall man samla l op 
så manga kristna och säga dem saker, som kanske 
flertalet af de närvarande kunde säga os, lika bra? 
Jag nämnde detta för en. min vän ?ch ~rå~acle honom, 
hvad som skulle sägas vid ett dylikt tIllfalle, och sva
ret ljöd: »Säg dem, att de skola göra hvad de vet:u 
Ja , må vi göra hvad vi. veta. Vi veta , .att VI skola 
ständigt tillväxa. Ett friskt barn ar ett vax~nde .bun. 
En frisk planta är en växande ..planta...Sa. a r afven 
en frisk själ en växande själ. Ar din Sjal I tIllvaxt? 
Om ej , så är hon icke i ett friskt. tillstånd. 

Hvari skola vi tillväxa? Jag vill sammanfatta allt 
i aposteln Pauli ord i Kol. I: 10: »Tillväxande i Guds 
kunskap. » Det synes mig, att församlingens största 
brist - jag säger icke världens, uta~ församlingens 
- är kunskap om Gud, en personlig kunskap om 
den person som är Gud. H vad veta vi om Gud? 
I en bemärJ~else veta vi naturligtvis mycket litet. Vi 
kunn a stå vid hafvets strand och säga: »Detta är haf
vet », men hvad vi se är blott några droppar däraf, 
så låna t öO'at kan nå. Så kunna vi tala om Gud 
och sä~a: ~Detta är Gud ». Men på det hela taget 
är det blott en ringa, svag början till Guds kunskap. 

Och likväl har Gud gifvit sig själf åt 03S för att 
vara känd af oss. Må vi därför icke tappa modet. 
Redan i a amla testamentet läsa vi: »Förtro dig åt 
honom så får du frid. » Känn honom - icke blott 
hvad l~an O'ifver och hvad han gör, utan hvad han är. 
Kom ibåO',batt han har skapat oss till sin af bild . Komb 
ihåO' att in o·en människa kan säe-a huru nära Gud 

b ' b ~. . d O 
har skapat oss till sig. Människan har sagt I sin .ar
skap och i sin hädande stolthet : »Ingen Gud.;. Jag 
sitter på tronen! ») Gud lur sagt: »Den som ofver
vinner skall jao- O' ifva att sitta med mig på min tron. » 
.\1' detta nog bfö~ dig? Vi skola döma änglar (hvad
helst det nu skall betyda); vi skola döma natIOner. 
Det återstår för oss stora, underbara, förvånande sa
ker. Men hvarför skola vi ej nu börja att skaffa oss 
mer kunskap om Gud, i den grad han är villig att 
uppenbara sig? Huru kan dl.1 begränsa detta? Han 
s;iO'er till IlVar och en, som vill mottaga honom som 
sil~ Fader och Frälsare: »Min son, min dotter, du är 
alltid hos mig och allt mitt är ditt .» 

Om vi således känna Fadren, är vår nästa hand
lino· att tillväxa i hans kunskap. Huru kunna vi till· 
vä~a i elen kunskapen) Genom att bibehålla gemen
skap med honom. Huru kunna vi bibehålla clellna 
gemenskap ? Fråga Herrel~ Jesus, oc~ han skall sa~a 
dig det. I-Ian säger: ) I' adren har Icke lamna~ llllg 
allena , ty jag gör alltid det som är behaglIgt for ho

'-' An ted ni n o-"r e fter ett förcdr:tg af " ",tor Th eodore ~lo nod ,·i,1 
l\lil d ll1ay k onferen~e n i I.ondo n de n [ sist l. j uli, ,e,. med .Iedning . ar 
o fvfln ~ l ående skrift s täll en ämnet för dagen \'ar : ;, l'orsamlltlgen l tIll
vä xt och utveckling. > 

nom. » Låt ditt lifs ändamål - lifvet hvarje dag och 
lifvet hela dagen, ditt affärslif, ditt familj elif, ja hela 
ditt lif - vara det, att Gud skall vinna sina afsikter 
med dig, att hans viJja skall ske genom dig, hvilken 
den än må vara. A t en ger han kanske ett stort 
uppdrag. Vi få ej afundas honom, men han skall 
mottaga uppdraget som ett lydigt barn. Gud k~n 

b
o-ifva åt en annan ett arbete inom en hten oansenlig 
sfer. YLen om Gud är \'al tjänad inom den sferen . 
är han lika tillfredsställd med den ena som den andra. 
I lord Shaftesburys lefnadshistoria läsa vi, huru han 
hade en kristen barnsköterskas inflytande att tacka 
för att han kom till en lefvande kunskap om Gud. 
Hon visste bra litet om hvad hon gjorde. Frågan 
"äller icke om du är här eller där, om du gör det 
~ller det, utan om du gör just det, som Gud vill att 
du skall göra i den stunden. 

Med denna ifver att göra Guds vilja följer af sig 
själf ett innerligare böneumgänge. Det blir icke ?lo.tt 
dessa reO'elbundna böner, som nog äro goda l sIg 
själfva, u~an en vana att vända tankarna till Gud. I 
23 psalmen läsa vi först: »Herren är min herde », 
och sedan finna vi: »Du bereder åt mig ett bord. ») 
Du börjar med att tala med honom, och du fortgår 
till att hålla måltid med honom. Vänd dina tankar, 
dina afsikter, dina planer i bön. Förlora icke tid ge
nom att först välja själf och sedan bedja Gud väl
signa valet. Gå till honom först och bed honom 
välja åt dig. Helt visst skall han taga dina önsk
ningar i betraktande och på olika sätt visa dig, hvar
för du icke skall taga den eller den vägen. Och slut
ligen skall han gå framför dig på den rätta vägen. 
Han, som leder sina egna får, går framför dem. Det 
är o·enorn att ledas af Gud, genom att ständigt tala 
med Gud, genom att lyssna till honom och i ödmj uk
bet följa honom, som vi skola tillväxa i Guds kun
skap. 

D å skola vi äfven tillväxa i kunskap om det som 
rör Gud. Jag tror, att vi, som kallas för evangeliska 
kristna, borde vara ifrigare om att mer lära känna 
det som rör Gud och hans rike, än vi göra. lVIånga 
äro belå tna med medvetandet om sin frälsning, med 
att afstå från ett och annat - i sanning en stor 
väl signelse, men dock endast hvacl vi skulle vilja 
kalla neO'ativ helio·het: de äro icke beredda att upp
fyllas Il1~d lif och

b 
kraft och kärlek och att tillväxa i 

lif kraft och kärlek för hvarje dag. 
, I vår tid är det en rask utveckling på alla kun

skapsområden. Det oär äfv~n en ut\:eckli1:g ikunskap 
om de ting, som, ma vara I yttre matto, till hora Guds 
rike. Denna bör vara och är för oss till mycken 
nytta. Människor finnas, som Gud särs.kildt kallat 
att leda hans folk på kllnskapens väg. VI hafv<;, nyss 
firat John Robinsons minne. Han var en framstaende 
och god man, en stor puritan och en ödmjuk kristen. 

Jaa erinrar mig att J'ao' läst på en minnessten öfver
b 'b .. 

honom följande ord från hans mun: »Annu finnes 
mycket ljus, som skall bryta fram ur Guds ~elIga 
ord .» lVlå vi där för vara redo att mottaga !lle~ lJUS ; lr 
Guds ord. Vi tala mycket om påfven och mot par
ven . Det är fllllkomligt riktigt. i\Ien det oaktadt mäste 
vi älska honom och bedja för honom såsom för en 
broder, om han, hvilket vi få hoppas, ·skulle hafva 
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en personlig tro på Herren Jesus , l\Ien han får na
turliotvis icke i någon mån härska öfver oss, Vi mot
sätt: oss också bestämdt mänskliga traditioner, och vi 
äro ofta otåliga, då man talar ti.11 oss om kyrkofäderna, 
huru åldriga och vördnadsvärda de än må vara, lVlen 
hafven I besinnat, att det finnes intet folk på jorden, 
som är mer fäst vid sina fäders traditioner eller som 
mer sätter sig till motvärn mot dem, som tala i ord, 
vid hvilka de icke äro vana, än just vi evangeliska 
kristna? Må vi därför hädanefter blifva mer visa och 
i det vi göra våra tältpluggar fasta äfven göra våra 
tältstreck längre, 

Må vi vara redo att mottaga allt ljus, som Gud 
behagar låta Jlysa öfver sitt ord, allt ljus som han be
hagar gifva oss om Kristus vår Herre, Må vi vara 
villiga att lära och villiga att låta hvarje människa 
göra det särskilda arbete, som Gud har gifvit henne , 
Några äro, såsom Paulus säger, lärare, andra icke, Må 
de, som äro lärare, göra sin plikt som sådana, I våra 
dagar mötas många kristna lärosatser af motstånd, 
lil<aså de förklaringar, vid hvilka vi äro vana, Det 
är icke allas vår uppgift att uppträda och tala på 
möten och att deltaga i diskussioner, om vi ej fullt 
förstå hvad frågan gäller. Hvad jag arbetar för är en 
ar betets fördelning, Jag är lika mycket som någon 
emot »vetenskap, som ingen vetenskap är », »men jag 
är också emot okunnighet, i sanning så kallad, Jag 
kan icke inse, att det tillkoml1ler hvarje man eller kvinna 
att uppträda och l 'X katltedra utslunga bannstrålar 
emot bröder, som icke tänka alldeles som de själfva, 

Jag skall s~iga eder, hvar faran ligger, Det är 
icke det, att vi skola kallas ensidiga, Några skola 
alltid anse oss ensidiga. Men se t , ex, på våra unga 
män, som växa upp, icke endast med moderna kun
skaper utan äfven i det moderna sättet att tänka, 
som i sanning icke var det sätt, hvarpå man tänkte 
för femtio år sedan , Frågor kunna nu ej ses från 
samma synpunkt, Och jag fruktar (ty jag har sett 
det), att dessa unga män kunna afiägnas från oss, 
därför att vi icke äro villiga att beakta hvad de säga 
eJler att se saken i ett större, vidare, klarare och följ
aktligen ett sannare ljus, 

Vidare skola vi tillväxa icke endast i kunskap 
utan i I<raft, Vi säga ofta, att vi äro ett svagt folk, 
Det äro vi ock, men vi skola ej förblifva ett svagt 
folk. Framsteg göras nog , i synnerhet andliga , Vi 
blunda ej som förr för våra öfverträdelser. Hvarför 
skulle vi blunda? H varför skola vi ej bekänna och 
öfvergifva dem) Vidare skola vi göra framsteg i sättet 
att föra evangelium till andra. Om de gamla sätten 
äro otiJlräckliga, må då andra tilfgripas , Om männi
skor icke vilja komma till Guds ords predikan, så nå 
vi naturligtvis icke det mål vi sträfva efter. Jag säger 
icke, att vi skola efterhärma det eller det sättet , men vi 
borde arbeta och vara i verksamhet. Vi borde vara 
uppfinningsrika i våra försök att nå själar, icke uppgif
vande de gamla metoderna, som äro mycket goda, 
så långt de nå, ehuru de ej räcka långt. lVlå vi ej 
frukta för nya metoder, och må vi framför allt vara 
fulla af kraft, 

Må vi slutligen vara fulla af kiirlc!.'. Det är det 
viktigaste, Gud är kärlek. Jag frågar eder, om nå
got kan vara mera hedröfvande för Gud än vårt (vif

vel på hans kärlek. E rinrcn I eder ett ställe i E saias, 
som ofta framdrages såsom häntydande på Guds för
syn ? Men därpå hänsyftar det icke utan på Guds god
het. »Den ogudaktige öfvergifve sin väg och syn
daren sina tankar och omvände sig till Herren , så 
förbarmar han sig öfver honom, och till vår Gud , ty 
när honom är mycken förlåtelse I Ty mina ' tankar äro 
icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, 
säger Herren. » Det är om sin barmhärtighet Gud 
talar. Om det finns något i denna världen i en mans 
eller kvinnas hjärta, som kan ka.Jlas kärlek, ;ir det där
för, att Gud är kärlek. Allt eftersom vi tillväxa i kär
lek, tillväxa vi i Gud. 

Detta är det sista jag ville säga . Vi skola icke 
allenast växa upp till Gud, utan in i Gud: allt längre 
och längre i förtrolighet med honom och följaktli gen 
i likhet med honom, tills vi alla hinna till enheten i 
tron och i Guds Sons kunskap , till en fullkommen 
man, till Kristi fullhets åldersmått. 

Upilens~a ]VIissionens i Kina" Upp~oll1sn 
och utilec~Iing. 

Vf. 

Fort s . från föreg. nummer. 

Från Uin.ch 'eng såsom utgångspunkt företog F olke 
allt emellan 8. t undersöknings- och predikoresor. Med 
tillhjälp af sin vän Chang och några af de nydöpta 
lyckades det honom att redan under 1889 öppna opium
asyIverksamhet i Ueinan, Tongcheo-fu och Singan 
m , fl . platser. . 

På sina resor gjorde F olke olika erfarenheter. 
An mötte han motstånd och bittert hat, och än fann 
han någon här och där, som ville lyssna till evange
lium. Ofta var hans hjärta bekl ämdt öfver all den 
nöd, okunnighet, synd och det myckna elände, som 
mötte hans öga, hvarthän det blickade, Stundom träf
fade han äfven några kristna, och det var i sanning 
glädjestunder för honom att i det nattsvarta hedniska 
mörkret finna bröder, som tilJbådo Gud i anda och 
sanning. 

Under den svå ra hungersnöd, som hCl11sblde Shang
tung, hade hundra tals familjer utvandrat från denna 
provins och slagit s ig ned i Shensi, där de voro spridda 
på ett vidsträckt område. Bland dessa funnos några 
troende, och det var med dessa kri stna kolonister 
Folke träffade tillsammans på s ina färder, och de vi
sade honom mycken kärlek och hängifvenhet. 

På en resa, som Folke företog i mars 1890, kom 
han till staden Fu-ping, som ligger 3 sv. mil från San
Ynan. d-jär., berättar han , »finns en koloni af kristna. 
Dess ledare Uang gjorde ett djupt intryck på mig, 
De hade ännu ej bosatt sig eller börjat odla jorden, 
utan bodde i ett litet tempel i yttersta nöd. l sin 
nöd drefvos de närmare Herren . Det rörde mig djupt 
alt höra Vangs berättelse, om huru Herren ledt dem 
genom alla svårigheter. Jag var j stå nd att gifva ho
nom en liten gårva. och jag skall aldrig gl ömma, huru 
han lade den fram för Herren och tackade hon om 
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därför. En mil l ~iJ1gre i väster finnes ännu en kristen 
koloni, hvilken jag äfven besökte. Dc icke kristna 
kolonisterna uppgå till 20 il 30 tusen. l\.rbetet bland 
dem är lättare än bland den öfriga befolkningen, enär 
de ej hafva någon ordnad gudstjänst, ingen dyrkan 
af förfädernas andar, inga vänner och anförvanter, 
som hindra dem från att mottaga evangeIii budskap. » 

Under samma resa gjorde Folke dem åter ett 
besök i Fu ping, och han berättar därom: » U ndet' 
min bortovaro hade de på tvenne ställen uppfört små 
lerhyddor att fira gudstjänst i. I elen ena af dem, 
nyligen färdig, firade vi första gången gudstjänst. 
Det var en välsignad stund. Dörrar och fönster fun
nos ej ännu, bord och bänkar saknades ocks!i. Hvar 
och en medförde sin pall. Guds rike är såsom ett 
senapskorn, nlen det sl;all växa till ett stort träd. 

Chang och jag afl.ade ett besök i de västra ny
byggena. För ett par dagar sedan, d. v. s. i lördags, 

I Fu-ping såg Folke en vidrig syn. "J-lär hålla 
ele på », skrifl'er han i samma bref, »att bygga ett väl
digt afgucbtempel. En rik handlande bekostar det
samma, och det säges, att han anslagit 20 tusen kro
nor. Det är ovanligt prydligt. Väggarna prydas 
med kostbara målningar, föreställande lifvet efter detta, 
dess straff och belöningar. U nderjordens gudar och 
deras handtlangare hafva ett vedervärdigt utseende. 
De straff de onda m;:tste lida äro rysliga. En sön
dersågas, en annan söndermales, andra hackas i styc
ken, andra åter störtas på knifsuddar. Somliga ko
kas, andra stekas, hängas, stickas med spj ut etc. På 
ett annat ställe visas själavandringen. En ko hänges 
på en, ett får eller en hare eller en häst på en an
nan. Så småningom förvandlas de. Man kan ra se 
tuppar med människohufvud, kor med händer och 
harar med människokropp etc. H vilken förfärlig för
villelse är ej detta! Huru stort behof har ej detta 

kommo vi hit. Funno den ofvannämnc1e Uang till
sammans med flera kristna familjer. De bo i afgucla
tempel tills vidare, tills de hinna bygga hus. Vi 
stannade hos dem öfver söndagen. På lördagen hade 
vi en välsignad aftonbön. De fattiga Guds barn här 
äro i yttersta trångmå.l, ty de hafva intet eget tak öfver 
hufl'udct, och den jord, som dc skulle få sig tilldelad," 
vägras dem nu. Yi bådo mycket om denna sak, och 
Herren skall visserligen höra. På söndagen hade vi 
gudstjänst två gånger och firade tillsammans Herrens 
nattvard. De voro med oss fulla af fröjd. Ville knappt 
låta oss fara ifdlI1 dem. Tänken eder en gudstjänst 
i ett afgudatempell Har väl någonsin sådant inträf
fat i Shensi - och 18 personer vid Herrens bord? Hvad 
kan ej blifva af denna början? Jag kan ej nog tacka 
Herren, att han sändt sina barn så långt (öfver 100 
sv. mil) hit. Chang var öfycrlycklig, ~å voro jag och 
alla de andra. Kanske, sade lhang, är tietta den 
första glIdstjänst i S hensi, firad i ett.. afguclatempe1. 
När skola alla blifva Guds tempel? Ara vare Gud! 
Herren Jesus har trampat djafvuJcn linder sina fötter.)) 

folk af fridens evangelium! Bröder, vi hafva fått för intet, 
latom oss gifva för intet, vi hafva fått rikligen, Jåtom 
oss gifva rikligen och låtom oss ej vara tröga utan 
köpa tiden. » 

Från de utgående systrarna. 

London'en 10 sept. 1896. 

Kiira missionsl-iinncr: 

Innan vi lämna England, l'ilja vi sända eder en af
skedshiiisning. \ åra hjärtan iiro fulla. af tacksamhet, att de 
orden i Es. 48: 20 på oss uppfyllas: »Gån ut med jubel
sång, sägon: f-Terren har förlossat sin tjänare Jakob » . 

Vi gå ut med jubel - vi veta visserligen icke hva<:l 
s m kommer att möta oss, men iiro förvissade, att Herren, 
som kallat oss och som går med och före oss, skall uppe
hälla, hjälpa, styrka och leda oss med samma trofasthet 
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SOlll hittills. Huru kunna vi tacka Herren, såso m vi böra, 

för all hans kärlek och godhet: 
Dyra vänner, bcdjen för oss, att våra hjiirtan alltid 

må tro och hvila vid Guds dyra ord och löften, så att vi 
i hans andes krart få gå segl'ilnde igenonl. 

förutom oss utgå nio andl'il systrar, så att v i utgöra 
samma antaL som Jesu första lärjungar. I morgon den l I, 
viII Gud, g11 vi ombord på ångr. Arcadia. 

Kaptenen på nämnda båt är tro~nde . Ar icke iifl'cn 
detta en Guds godhet! 

Hl'em skall skilja oss från Kristi kiirlek? Rom. 8: 35. 
Edra systrar 

EII/ilia U?!I: klaria Pellcnslill, 

FlIål1. missionsfältet. 
Fortsättning frÄn flireg. n:r. 

"Men huru har det gått med den tredje flickan, som 
ville taga af sitt bandage ?" hör jag någon fråga. Jo, sorg
ligt nog , hvad vi befarade angående Tang har gått i full
borda 11. Hennes mor har sålt henne som hustru till en 
hedning. Dess värre lär han vara en opiumrökare och 
hafva mindre godt ryk te om sig, har varit gift två gån ger 
förut. Tang är fortfal'ande klen. Kanske Herren i sin nåd 
tager henne hem. Det 1'0 re väl, om hon blcfve befriad 
från dc lidanden, som nästan säkert I-änta henne en dag, 
om hon kommer in i en hednisk familj. Modern kan icke 
inse, att hon begått någo n synd i att gifva sin dotter till 
en ogudaktig. Hon sliger, att detta var Guds vilja. Den 
som börjar på orätt väg blifver snart döf för Herrens röst. 

Till stormötet voro rätt många inkomna från byarna. 
I skolan bodde Ma-naos mor och en gammal gumma från 
samma by samt P'ing-nas mor. Den senare var klen, då 
hon kom, och hade feber, men som hon under tre års tid 
lid it af en svårare sjukdom , trodde vi, att det hade med 
denna at! göra. Efter aftonbönens slut var hon så .malt, 
att hon vid utgåendet från skolsalen föll och i fallet drog 
med sig den gamla gumman. Vi reste upp henne igen och 
le'dde henne in i ·sofrul11niet. I-Ion hade ~örlorat sansen och 
låg nu gnisslande med tänderna. Vi båda med henne, o~h 
efter en stund kände hon sig bättre. Under allt detta hade 
vi glömt bort den gamla gumman. Då en af mina k vin nor 
gick ut föl' att se efter henne, låg hon ännu på gården 
med en stor kula i h ufvudet, som hon fåit i fallet. Genom 
liimplig behandling lyckades vi dock snart stilla värken. 
fru Chang omtalade därefter för mig om s in älskade gosses 
sjukdom och död , som just inträffat för några dagar sedan. 
Som hon berättade om detta, rusade P'ing·nas mor in i rum
met, diir vi sullo, och ropade: "Jag hal' ·iang-mao-ting·. 
Stick mig, eljest dör jag." Af uts laget och andra sym
tom slöto vi oss till, alt hon hade sl,arJakansfeber. för 
denna sjukdom använda kineserna som botemedel att sticka 
med en nål, så att blodet kommer ut. Fru Chang tog en 
synål och stack in den just i en af de röda fl äckarna och 
drog så upp det sega skinnet, under det jag med en knif 
stack hå l i detsamma. lngen af oss hade någonsi n gjort 
denna operation, men som fru Uang all~<\~ della såsom det 
enda medlet för sitt lifs riiddning, gjorde I'i henne till viljes . 
Sedan en droppe blod kOlllmit fram, lades salt på såret. 
Tre hål stucl<os på bröstet och fyra på ryggen. Hon tlck 
sedan en stark dos kinin. Följande morgon var tempera

turcn liigre, o~h hon kiilLie s ig bättre, men huruvi,la della 

berodde på s tickandet elle r medicinen, I'ct jag icke. Hon 
reste hem dcn dagoen fö r att hindra smittans spridning. Vi 
hafl'a sedan hört, att hon fortfarande är bättre. Herren 
har bevarat oss, så att ingen blifvi t sj uk. 

Innan j ag slutar, I'ill jag blott n iimna, att jag haft 
ett enskild t samtal med ?o.la-n~os fader, .då han bekände, att 
han under ett till t vå års tid varit kall 08h likgiltig för and
liga ting, m en att Gud genom hans gosses död åter dragit 
honom närmare sig. Han är mycket förändrad. Vi hoppas , 
att Herr.:n åter skall kunna använda hon:Jm för sjiilal's 
frälsning . 

l. Herren har gjort stora ting för oss. Diiröfvel' äro vi 
glada." Prisen med oss hans heliga namn' 

~'led 	 hjärtliga hälsningar till de kiira i hemlandet 
- Eder i Jesu kärlek 

Frida Prytz. 

* 

Missionsmöte i Uin-cbeng. 

Dyra missi onsl-änner och syskon i Herl'en I 

Lördag, söndag och måndng den 9 - 11 maj var 
stort missionsmöte i Uin-ch·eng. Med »s tort ,) möte mena 
vi ett sådant, där alla eller de flestn af församlingens med
lemmar jämte »sökare » fdll1 när och fjärran äro samlade. 

Antalet deltagare i detta möte var efter våra förhållanden 
ganska aktningsbjudande; vid söndagens förmiddagsguds tjänst 
1'01'0 omkring 200 näl'lrarande. Detta var ett särskildt hög
tidligt tillCiille, ty nu siwIIe Folkes nya hus för första 
gången användas för evangeIii predikan. Den sal, som nu 
användes till kapell och som vid detta möte allts~i invigdes, 
har fordom I-arit .fes!>'al, nu är elen A'iisl"ai för konungens 
gäster, och i sanning äfven .festsal i en bättre mening än 
nå·gonsin. l\lå hädanefter m ånga själar blifl'a Inättade af 
den mat, Som icke förgås, och få njuta af HcrrCl/s Iws' rika 
h1\fl'or! 

Afven den nya dopgrafven skulle invigas; det I'ar 
nämligen tre personer, som genom dopet ville ikläda sig 
Kl'istus och upptagas i församlin gen . 

Första mötesd age n samlades vi vid ll-ti,ien på f. m. 
Undertecknad talade därvid en stund med ledning af Joh . 
15: 16--2 i 0111 vå r höga utkorelse; cliiraf kommande fö r
följelse frå n världens sida; vttrt ädla kall; att bära frukt för 
Herren; vittna 0111 honolll samt andens hj iilp diil'Vid. lJärptt 
följde en stunds bönemöte, Iwarefter middag åts. Som van
ligt blefvo alla I'änner från landet, hvilka kommit in sill'
skildt för mötet, bjud na på Illat hos oss. 

På e. m. talade Uang-uang-shui, dcn unge man , SOI11 

för några år sedan I'ar evangelist vid Fuhang, men n u 
flyttat till Hai-cheo och hjälper Tjäder i missionsarbetet dä r. 
Hans pred ikan fick jag icke höra på gru i1d af andra be
styr. Därefter var det sångmöte, leelt af Tjäder, som äfren 
talade en stund öfl'cr Joh. 3: 16 . Han ville g ifva de när
varande någonting dyrbart - mycket dyrbart. »Hvacl ii I' 
bland jordiska ting det dyrbaraste; » SI-ar af en gosse: 
»GlIld». "Just s1\; men här I1nn5 något , som är iinnll dyr
barare än g\lld, det är (J/ld.,. kär/d.·.» 

:,r iiI' detta möte var s lut, I'ar också dagen s lut, och 
vi skildes föl' att triiffas i god tid på söndagen. ?llorgon
bönen leddes af Folke , hvarpå några af oss samlades tillika 
med de äldre manliga medlem 111 arne af församlingen för 
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att samtala om dopkandidaterna. Resultatet af vår öfl·erlägg
ning blef, att de alla tre ansågos värdiga att upptagas i 
församlingen. Deras eget vittnesbörd talade också tydligt om 
öfvergång från död till lir. Visserligen äro de kinesiska 
kvinnorna myeket okunniga, och två af dessa tre voro 
kvinnor, men de kunna likväl mottaga ez:allge/illlll 0111 Je· 
SilS. Den ena af dessa td är 64 år gammal. Stackars 
gumma, hon syntes riktigt ängslig, då hon så här skulle 
inför Hådet » . -i sökte genom I·änliga ord och de allra 
enklaste frågor uppmuntra hennc. Hlljzmdk1ll/Skap hade hon 
I-isserligen icke mycken; men lwacl hjärtekunskap hon hade 
tillkännaga f hon i det vittnesbörd hon snyftande afga f : "Jag 
kan icke förklara det, jag är så dum; men det är silkert, 
jag tror på Jl'SIIS och vi ll alltid tillhöra honom.» 

Under det dop förhöret pågick, underhöll l3l0m det öf
riga folket med sång, tal oeh samspråk. lI1ycket folk från 
staden hade undrande infunnit sig, så att broder Vang, 
som kl. l l åter predikade, hade en stor åhörarskara, som 
sagdt, väl omkring 200. Hans text var Joh . 14: l, 2, 2 S, 
26. En mycket god och tankerik predikan var det. Sam
ma kraft, som fordom utmärkte honom, synes han ännu 
äga . Och dock fruktade vi en tid för honom ; det syntes, 
som om girighc! och högill0c1 skulle borttaga välsignelsen 
från honol11. Lofl-ad vare Herren, om detta hans redskap 
förblir oförstördt af djäfnllen. ~lå han tillväxa och ej af
taga i kraft ! i\Ied den mest spända uppmärksamhet åhördes 
hans föredrag, äfven af de många, som icke voro vana 
att sitta stilla, lyssnande till sådant som detta. 

Efter middage n förrättades dopet godhetsfullt af Tjäder, 
emedan jag hade [tdragit mig en lindrig förkylning. Efter 
sj ii i fl-a dophancllingen talade vår vän Chang till det för
samlade folket ett ord om Herren. Sedan folket skringrat 
sig, tirade vi Herrens nattl-ard. Dii rpå följde et t vittnes
bördsmöte, ledt af Blom. 

l'å tredje dagen hade l-i också möte, hrilket i fleras 
tycke I·ar det intressantaste at· alla. 

~Iorgonbönen leddes af Chang, och efter frukosten 
gingo dc som icke tillhörde fiirsamlingen hem. På r. m. 
hade vi så rörs<lmlings möte, oeh c!iirvid afhandlades dc 
briinnande frågorna för dagen, såsom jil/blmiilin/{, sfc/.. il/,i-
1IIIIälal/di', (egentligen ätande af opiuml11edicin, h vi lket dock 
inneh åller opium, äfven det). 

Under det gångna halfåret hade ett par af försam
lingsmedlemmarna, under den tid dc haft öfrig frå n skötan
det af sitt jordbruk, I-arit ute på marknaderna för att sälja 
böcker och predika evangelium. En annan hade också va
rit ute på en m;lnads tid s[lsom aj/iillad kolportör. 

Dessa beriittacle om sin a erfarenheter i arbetet, hvartiU 
församlingen lyssnade med stort intresse. Vi hoppas att 
nästa höst - nämligen efter den bråda tidms slut - få 
l1era frivilliga för detta verk. Det är icke sdrt att fa af 
IÖI/adc arbetare, och det I'ärsta iir ieke heller att finna IIIC

del till deras allöning ; men alt finna jri;oI!!J:f a, SO I11 för 
inte! vilja gifva, lwad de fått för intet, det är ej så lätt. 
Och dock iir delta så I-iktigt; sådana arbetare ha så mye
ket stö'rre inflytande än de, SOI11 äro allönade af utliinding
arna, dessutom har det en sådan välgörandc illl·erkan på 
deras egna själar . Att nu intresset för sådan \·crksal11het 
synes börja I·alma inol11 församlingen är mycket glädjande. 

Slutligen räknades församlingens kassa. Den utgör f. n. 
T ftl 13: 30 (=40: 20 :"..) hntraf omkring 6: 50 kr. in
samlats under sista halfåret. Det iir ieke steril summor, 
men bättre något iin intet. 

Sedan de nya medlemmarnas namn inskrifvits och äf
l-en namn på åtskilliga nya intresserade antecknats, var 
vårt missionsl11öte slut. Vi intogo åter gemensam middag, 
önskade 11l-arandra »pingan » = frid! och så gingo vi 11l'IIr 
till sitt. 

Näs ta möte hålles den l i - 19 okt. 
Må Herren fortfarande hålla sin hand öfver vår kära 

lilla församling här I Bedjen, att hon må lära sig mer och 
mer at! »stå på egna ben», växa och bli stark och få 
öppen blick för all synd, flyende allt som ondt synes. 

Eder i Herren 
Ase! .!:!a/llle. 

* 

rde·ti-chen den 25 maj IS 9 6. 

Älskade i Herren! 

) Han förde dem på en rätt väg, sa 
att de kommo till en stad, där de kunde 
bo . De skola tacka Herren lör hans 
n ~d och för hans uncler. " 

Ja, af allt mitt hjärta kan jag nu tacka Herrcn för 
hans outsiigliga godhet oeh omvårdnad hela I-ägen upp hit. 
Jag måste vid slutet af denna lå nga resa med ännu mera 
eftertryck säga hvad jag sade, då j ag tillryggalagt väge n 
öfver de stora hafven: A llt har varit så mycket bättre, än 
jag väntade. Denna resa har tagit ännu längre tid än den 
förra. Jag lälllnade nämligen Yang-chau den 25 febr. och 
framkom till Oin-ch'eng den 4 maj - hit till ~Ie-ti-chen 
kom j ag ej förriin den :2 l maj. Detta berodde dock på, 
att jag stannade i Oin-ch·eng hos syskonen Folkes litet mer 
än 14 dagar. 

Jag har länge tiinkt, att jag skullc beriitta litet om 
min resa. Det iir nog ej s;1 lidt att göra det, emedan allt 
iir så olika mot i hemlandet. 1l'Ian skulle ej anSC det möj
ligt att fiirdas pil dessa I·iigar, ej heller med såda na fort
skaffningsmedel, SOI11 vi hår begagna. Jag tror, att jag i 
mitt förra brer beriittade litet 0111 bö rjan af min rCsa. På 
den första kinesiska !lodb[ttel1 I'oro vi omkring 3 112 veckor. 
Den första missionsstationen vi koml11o till \·ar Fan-cheng, 
diir amerikanska missionsfö rbundet arbetar. Syskonen \Va
lens mottogo oss där I·iinligt och gästfritt. Afven i Lao
ho·keo, SOI11 vi nådde någr~ ciagar senare, träffade vi skan
dinal·er. Vi måste där hyra ny båt och tv iitta, provian
tcra m. m., så att I·i stannade td dagar där. Det kändes 
nästan som att k0111111a hem till Nor,icn igen att I·ara hos 
dessa kära vänner . Gud viilsigne och löne dem för all 
I·änlighet och gästfrihet de bel-isade oss. Som I·i kommo 
upp mot )lorden mer och mer, så förbytte naturen sin 
karakter frå n slättland till högland, och till slut hade 
vi brant stupande klippor, nej, bergskedjor på båda sidor 
om oss. Och 110den hade äfl-en ändrat skaplynne - den 
var nu en brusande bergström, som ingen där heml11a skulle 
drömt 0111 att rcsa uppför i båt, allra minst i en så stor 
båt, SOI11 vi hade. Ibland gingo vi u pp för riktiga små 
vattenfall. Denna del af reSan var farlig, synnerligast som 
dessa berg iiro uppfyllda af röfvare. Dock, huru dl skyd
dade ej \·?tr Fader oss för alla slags faror! Han gaf oss 
präktiga båtmiin, en snäll tjänare, hälsa och - godt lynne. 
Det sista bör I-iiI alltltf ett Guds barn ha! 

Den senaste delen af resan innan vi nådde Singan, 
den stÖrsta s taden i nord västra Kina, gick öl\'er väldiga 
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bergsryggar. Våra saker buros af mulåsnor, min kl'i nn, 
liga reskamrat och jag i bärstolar. Då vi förut under 
hela resan varit mycket skonade för regn, så ringo vi nu 
ock färdas i så:lan viiderkk. Den våta leran gjorde dc 
slingrande bergs tigarna mer och mer slippriga. En dag 
kunde jag ej annat än ropa till Herren hela dagen, ty I'~igen 
gick högt uppe på bergsryggen, och på ena sidan hade I'i 
bråddjupet under oss, så alt om en af männen störtat, 
skulle stolen slungats ner där. Viigen var sil oerhördt 
slipprig och hal , alt jag omöjligt sku lle I'arit i s tånd att 
gå för mig själf. Emellertid bel'arade Herre n oss. 

Vi framkommo till Singan just första dagen af Skan, 
clinal'iska allians,missionens å rsko nferens i Singan. Detta 
var ju för mig oförmodadt; mycket gl21dja ncle var det all 
fii se och, om än flyktigt, lära kilnna alla dessa kiira ar
betare för Gud. Vi kommo på klrilllen, och sedan vi fått 
litet mat, rördes vi in i samlingssalen, där mötena för dagen 
viii 1'01'0 slut, men flera af syskonen samlade för alt sjunga. 
De spelade fiol, handklaver och gitarr tillsammans, och den 
ena friSka , liniga sången aflöste den a ndra. Jag I'isste 
knappast , om jag skulle skratta eller gråta. Jag måste 
dröja diir några dagar, ty det skulle ordnas för min resa 
\'idare. Från Singan hade jag endast en kinesisk tjänare 
som följeslagare. Herren hjiilpte dock så I' äl. I-liir uppe i 
Shensi och Shansi ha de landsvilgar, siLIana dc nu ä ro, 
och denna del af vägen reste jag i kärra. Det I'ar 
"skakande", men lyckligtl'is hade jag intet men däraf. 

Till Uin·ch'eng kom jag ju;,t ett par dagar före de ras 
stormöte där. Jag !lek sålu nda tilWille att se de flesta af 
de ldra syskonen här. Bra både kärt och underligt I'ar 
det att återse den älskade Fredrika Hallin. Roligt var det 
ocl< att på mö tet se cle infödda kristnas lyckliga ansikten. 
Gud vare tack för dc själar han ntnnit ~ lvlå skaran stor, 
ligen förökas, det iiI' allas dl~ önskar!. De syskon , som 
iiro bosatta i Din,ch'eng, se just inte särdeles starka och 
friska ut. Erik polke har varit klcn, men iiI' nu litet bättre. 
f-lans små gossar hade I,äxt duktigt och 1'01'0 snälla oc h rara. 

Och nu ~l r jag up pe hii r i i\Ic,ti,chen och kiinncr mig 
lycldig och helllmastadd. Ebba Buren ~ir kvar iinnu i Din, 
ch'cng seda n stormötet oeh hjillpcr till chr. Vi tro dock, 
att hon kommer upp hit snal·t. Gud I'are tack för alla ny, 
öppnade stationer h ~i r uppe i norr. De äro ganska m,l nga. 
Ded för oss, a tl de 111 fl förbli I\.· a öppna och alt Gud s or,i 
mtl vilxa och bära frukt ibland fo lket. 

Innerliga hillsn ingar till aLla älskade l'i1nner i Herren 
Jesus! Gud vare tack I Jag kan af a llt hjilrta si1ga 
eder, a lt jag iiI' så glad att va ra hiir ute i Kina. Bed, 
alt jag mil. bli i stånd att lilra språket fort ~ 

.-\llas eder i Herren Jesus tillgifna 

E//Illla Aildenoll. 

Ki Wenhsiå. 

A f Carl BI,"". 

Det gifvcs i Iwarj e milnniskas lif perioder, då man 
kommer i beröring med dittills okända krafter, 11I' ilket har 
till följd, att slumrande förmögenheter komma i verksa mhet, 
tillbakasatta karaktersdrag lockas fraIl1 i ljuset och ens lif 
helt eller dell'is föres in i en ny s tröm fåra. Sådan ter s ig 
vid en återblick för nästan In'arj e troenJe den tid, då Iju, 
set från ofvan kiimpade med mörkrc! i hans hjärta, da den 

Helige Ande arbetade för att utdrifva denna världens furste 
från hvad som rar afse,j( att blit\ra Guds tempel. i\långa 
och stora som skill naderna äro mellan oss vilsterli1ndingar 
och kineserna, äro vi dock lika l detta afseende, ty dc som 
utgått, frå n Sall1 llla kii ll a kunna vill föras in i s kiljaktiga 
omstä ndigheter, formas och blandas olika, men aldrig göras 
inbö rdes substantielt (I' iisentligt) olikartade. 

Kanske skaLl det intresse ra många missionsvänner att 
liisa en beriittclse Olll jus t denna period i en af de troendes 
Iii' h,'ir , hvars namn de många gånger sett, nämligen Ki
\Ven,hsi rl i Si n·ngan distriktet af provinsen Honan. lIan 
har beriittat det för mi g , och jag vill söka att s;1 tl'oge t 
som möjligt å tergifva hans bcriittdse. Skada blott, all den 
i reprod uktionen ej kan erhålla den ursp rung liga tonen af 
tacksamhet, \'ilrme och öfvertygelse. 

Det val' kor t efter den sista stora öfverSl'iimningen 
Shan ,tung , dt~ s~ många från den provinsen nödgaeles ut , 
vandra rö r ait på annan ort skaffa sig uppchäUe. En bland 
dessa vid namn Lio (accenten på o) kom att slå sig ned i 
byn "Pä-tjiang" norr om Sin,ngan. Han var kt'isten och 
en nitisk sådan, hva rför ha n inte kunde låta bli att pre
dika en lngclium för si na nya grannar, och efter:o ll1 \'is
domen brukar rättfärdigas af sina ba rn , ,tl hi1nde det sig, 
alt några hörde hono m gärna och bö rj ade tro. Bland dessa 
\'ar Ki \Ven-hsiå, och s nart blef han den ifrigaste al' dem 
alla a tt lära ; men han skulle ej liingre få behiUla sin Iiiro, 
mästal·c. I Shensi hade I11tlnga af den nes landsmän funnit, 
om icke ett giis tfritt mottagande, så dock platser att bo på, 
ty under sista muh a mmedanska upproret hade stora sträckor 
ödelagts diir , och på sådana ställen ,ii läts det Shan,tung-fol
ket af myndigheterna att bosiltta sig. Lios anhöriga hade 
funn it en sådan rrist:td, och när underrättelsen clärom nådde 
honom , drog hall sina fiini e för att söka upp dem. Della 
var ju g lädja nde för dem, men ncdsl1\ende nog för Ki, som 
diirigenom förlorade s in lärare och det stöd han dittills litat 
pEt. l\{en Herren såg, alt eld I'ar gud t för honom. Han 
behöfde mista alla j ord iska stöd Cör att ku n11a med hela sin 
tyngd hvila p;l ankaret i110m rörlttlen. 

Kis ekonom iska ställning var Itlllgl il'rån blomstrand<:, 
och fastiin h:tns namn " \\"en-hsitl " betyder "boklig lä r
dom " , Sil hade han ej myc ken stlda n, uta n mtls te uppehålla 
s ig medelst litet jordbnt k för egen riikning och dagsverks, 
arbete hos biit tre lottade. En gang på vinlern, sedan Lio 
lii m11ilt Pil,tjiang, va r Ki ute på backarna för att samla litet 
briins lc. I detta a rbete hindrades han betydligt af en sen
striiekning, som under !lera år hållit ena benet uppdraget 
och kommit honom alt haita . En stor knöl utvisade, lwar 
felet låg, Illen inge nting som gjorts sedan elen dag, då han 
halkade oeh försträckte senan, hade lyckats å tergi fva denna 
dess naturliga form. På senare tiden hade de t onda varit 
plågsammare än vanligt och hindrat honom från att göra 
nagot tyngre a rbete, lwilket dock I' ar nödviindigt för hans 
existens. U nder clet han så haltade omkring diirute, rann 
det hono m i sinnet, att Herren Jesu s ofta botade kr.ym p'. 
li ngar och andra sjuka, sam t att Lio sagt , at t Herren iiI' 
alIticI densamme. 

(Forts.) 

En sak iiI' att illska en g'ud fruktig person , och en an, 
nan sak ~ir att älska honom för hans gudsfruktan . 

Y/uJ/Ilas {{ Hr{l{lltcs. 

StUt.:kbolm, P. Palmqll ist:5 Ak tiebolags Boktrycken, 1896 . 

i 



I inims Lan 
Mssionsbiad for Svenska Missionen i Kina. 

V l'i 

i 
i' 

"Si, dessa skola komma fjärran från, och si, några ifrå n norr och ifrån hafyet 
andra ifrån Sinims land (l\.ina)." €s. 49: 12. 
"SIara äro T7mens verk, värda alt begrundas af alla, so m hafva lust i dem". 

ps. 111: 2. 

n Svenska Missionen i Kina', Stockholm, Lästmakaregatan 
Allm. Telefon S I 56 . 
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I\ommittE~en fött "Svenska lVIissionen I\ina" . 

H. BERG, doktor, ordjo"'7IIde , J. V. HOLST, km,..,,,a ,,l,e,.,,,, 

I-I. DIl.LNER , kaptat, E. KJELLBERG , kassa/orval!a rc, 

O. v. FEILlTZEN , kO /J/)}/mdör kap!m, " iee ordförande, 	 CH. TOTTIE, kaptm, 

JOSEF H OLMGR EN , sekr..!erare. 

IllissionuxpeditiolJ ,' L ÄSTMAK AREGATAN 3 0, 4 T R. 

All post adress.:ras till KO:- I ~IITTEEN F ÖR , SVENSK A M ISS IO!' EN I KI NA ' , STOCK H OLM. 

B . Trehörn a gen . K. 13., T ranås ..... ... .. .. . .... . .... .. 10:
Redovisning En ma n i Sä hy .. ................. .. .... .... . ...... .. .... . 0 5 


för influtna medel till "Svensk a Missionen Kina" 
under oktober 1896. 

K:o 	 l(r. Ö. 

646. Östergö tlands Allsga rifö reni ng till en infödd evange· 
lis t gen. C. O. 1(, ....... .... .. .. .. .... .. .. ............ .. 2 00 : 


647· K. &. J. B., T ran a., .... .... .. ........ . ...... .. .. . .. ... . .. . 100: 


648. O nä mn rl, T ranås gen . K . B . ... .. . . ....... . .. ... . .. . .. . . .. 2 0 : Vid l 'dr! lIlissiol/SIIIÖ!C de n 18:de okt. i ky rkan I' id 

649. L in derås ös tra mfg gen . F . ............ . .... .... ..... . 20: 	 rIoraga ta n , hvilket va r talrik t besök t, lä mnades meddelan 

650 . c. J. Öf"e rtorp, E keda len ............ . .. ........ . ....... .. 3: 
 de n från missionen och höllos miss io nsföredrag på f. m. 
65 J. Syföreningen vid Vadstena hospi tal ge n . A. L. .. , .. . 100: 

af D: r K. Fries (tex t : Ordspr. 2 4 : l l ) och på e. m . a f 652 . Ftån Senapskornets fö rsä ljning i K umla gen . 11. f . 42 : 38 
653· P. A. F. Kum~ .... . .. .......... . . . ......... . . . .. .. .. .. . .. . 2: 62 kap ten C. Tottie ( tex t : Joh. 10 : 16) samt d :r H. Berg 
654. Stjälk haromars syförening gen. , \ . O . .. .. . " .. .. .. .... . 20: (iimne: Palll i ka llelse till missionär). 
65 5· E. :\ . gen. E. 1\ ., S trängnäs .. . ....... ..... .. .. .. . .. ..... . I: SO ~ l åt te de till fortsat t arbete u pp muntra nde bcrättelser, 
656. W . C., Angelstad ......... .. ... ............. .............. . 25°: 


10: hv ilka bröderna afgåfvo, oc h de hjä rtliga maningar de fra m
6 57 · Jung frllföreningen Dorkas, :\Iingsils .. ... . ........... . 

658. Skogs bergs torps syiörenin g gen. A . J" Hro torp .. . 30 : ställde a tt gifva hednin garn a el'u ng elium, hos åhörarna bära 
659· Sparbössemedel från Soll e ft eå ge n. E . J) ...... . 14: S5 fr uk t i ctt va rmare intresse, hiingiCnarc arbete, för ökad bö n 
660. i\ . 13" S tockh ol m ........ . ...... ..... . .. . .. . .. .... . ... .. 10: 
 och ett mera heli g t gifl'ande ti ll missio nen. 
66 J. K. O. , Brob)' , O rm astorp .. .. ........ .. .... ........ . .... .. 5: 

662. Gen. Jönköpings mfg ge n. K . 1' . .. ......... .. .. 1 60: 


663· W. S tockholm (vid bönemöle l) ............... ..... . l O: Meddelanden.. 

664 · C. O. K , Li nkö ping till e n infödd bibel kv inn as un

derhåll .............................. . ............. .. ...... . 5°: J\ liss ionii r J~ . JfjijJ'kt:/Jalfll/ har på g ru nd a f s in försl'a 

665· E. S., Lin köping gen . C. O. K ........ . .. .. ........... . J O: gade hälsa an hålli t 0 111 lI lt rii,ic ur missionens tjän st, lll'il ket 

666. ] lIngrufö renill gen Senapskorn et \,;k na gen . L. S.. .. 25: MI'cn bel'ilja ts ho nom. Vi önsl<a hj iirtlig t, a tt Herren må 
667. 	 Sparbössemedel fr1'l 1l Vlaxholtn g~n . T . R . ........... . Il: 50 

I':U:ign:l ,Icnne broder på elen nya plats , dä r han be hagar668. Böneryds ar betsfören ing gen . G. 11.. ..... ............. .. 2 I: 


.0 , ••669· Från en änka gen. d:o .. .. . . ... .... , .. " . .. . ..... . .. 0 4 : 	 s tä lla honom . 

670 . F rån vänner i Benn ebolh gen . K . E . ... .. . 2 0 : 

67 J. C. H., Stockholm ............ .. ....... .. ...... . 5: 
672 . Systerföreningen i T orpa gen. L. J. .. . .. . .... .. ....... .. 3°: 5.J:!UI'Oliil/{ 1'I1 j/h' ".','7 '01.</:'; l J:iissiIJI?tll i A.-illa " a nord 

6n. O . S ., Karl skrona .... . ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .... .. .. . 10: nar en försäljning till förmån för denna missio n ollSda,l(i'Il 


Spar bös se medel ........ .... .. .... , ..... . .... . .. ......... . .. . 3: 0 5 
° i4 · dä? 9 dC(. i Landtbr llksakadcm iens lokal, 4 3 J\'läs ter Samu
(ii 5. .\ . l , Stockholm . ....... . .. . ..... . ...... .. ...... .... . ..... . .. 5 : 


elsga tan , 2 t r. , till 11l' ilken försäljning gå fl'o r tacksa mt emot676. H. B., d ito ...... ...... .. ...... . ..... . ............... ..... . .. . 5: 

6n C. W. C , Töreboda .......... .. ....... .. ...... . ...... .. .. tagas, och to rde sådana från landsorten insändas under 

6 78. G. 1.., Södertälje (skoifonde n i .......... .. . 
 adress: Sekretera ren Josef jfo/m,l{'I'cli, .Lti.f llllllkal'l;l(atilJ/ 3 0, 
679. O niimnd, Helsingfors .................... . .. .. . .. ... ... ... . l O: 


S!II('khlilli/ ell er ];imnas till nedannämnda hä r boende da mer,
680. Ekenäs syförening (s koIf.) gell . P..\ . B, llalltorp .. . 59: 06 

nä mli gen:E kenäs syfö rening till Skandinaviska sjömall she mlllet 
i London gen. d: o .......... .. ....... .. 59: 06 .L(Ji(/~>I' B('1~~' . I fl Kungsga tan, 2 tr. 

68 I. l-b lllor!'s syfören. gen . dito """''' ' ''' '' ' '' ' ''''''''''' 6 1: 88 Alaria 131'/;<:, 3 4 Xyb rogatan , 3 tr. 
682. E. 13 . gen. 1\. B., Stockh olm . .. .. . ... ..... .. ......... . 25 : 
 E/iII j -fo!ll(rren, 30 Lästmakaregatan, 4 tr.
683. T. Dahlin af betalt på sin skul d ...... .. ............. . 61 9 34 


A WII7 li.)k/l , 10 Humlegå rdsga tan, 2 tro684. F r:ln en syster ............... ........ ... . ... ... ........... . 5: 

68 5. E lghammars arbets fören. gen. K . A . ... . .. ........... . 5° : A /Illa RIIS(5/1 , 17 Floraga ta n, I tr. 

686 . Ur C. D·s sparbössa gen. K. ii I. B .. .. .... ............ . 4 : 50 Ulla ,')dlal/ . 2 l) Reger ingsgata n , 2 tr. 

68 7· K. B-s ge n. d:o ...... ..... ... .................... ........ .. . 5: 50 
 Allldil' och LOII/:,e Sdliin. 2 8 Skeppsbron, 3 tl'.
688. BrRareds jungfrll föreni ng ge ll . C, L., Mullsjö ..... ... . 60: 

E/isab(;t Totlli', 16 Engelbrektsgatan, 1 tr.689. C. E. E. , S tockhclm .. ............................ ........ . 50: 

69°· J. L . _-\xc ryd ~C ll . J. P . S ......... .... . .. .... .. ...... .. . t o: 


69 1. Yng lingaföreningen i Ö. K orsberga gen..'\ . K ..... .. 10: 

692 . T ill fröken Ebba B urens underhå ll gen. A. H.... .. . 546: 16 Obs! ./Jo,' l}rolllllll?l'I/II!1'1' å "Sinim s Land ", som ej or 
693· O. 1.., Trosa ..... .. .. ................... .. .. ...... . ... ..... . 20: den tligt bekommit tidningen, torde godhetsfull t göra an mii 

T ill de nödlida nde arme niel'lla gen. di to .. .. . . .. .... . . . 20: 


T ill Zu lumissionen 	 I S: an dtirom pa det postkon tor, där prenu mcrati on skett. 
S . A ., Stockholm 	 50: 
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Te,t. Joh. 13: 13 -17. 

Herren Jesus var icke blott ett föredöme för oss 
i det han tvådde lärjungarnas fötter, utan han ko~ 
för att vara ett föredöme för oss i allt, att vi skola 
träda i hans fotspår. Han lämnade sin Faders sköte 
och tron; han öfvergaf den härliga himmel, dit vi 
alla hoppas att komma, och där otalio'a äno-Jar hade . I . b b
sin nst I att göra hans vilja och gifva honol11 sin 
hyllning. Han uttömde sig på all sin härlighet och 
sänkte sig ned till oss Ingen hälsade honom välkommen, 
då han kom till denna värld: »Det fanns icke ens rum 
för honom i härberget. . Men hall tjänade Gud i 
förnedring och förhärligade Gud i ödmjukhet och 
tålamod. Till sist offrade han sitt dyra lif för oss 
på korset. 

Hvad hafva vi, käre vänner, lämnat för Jesus? 
Hllru hafva vi följt hans fotspår som lämnade him
mel n för att kon;ma och tjäl;a ~S5) H UH! hafva vi 
följt Jesus, som, ehuru han var rik blef fattia- för 

o ' b 
var skull, att vi genom hans fattio'dom skulle blifva 
rika? Hvad hafva vi gjort för aft rädda arma för
tryckta själar i de trakter, där Jesus är okänd? Herren 
TesLIs tillbragte flera nätter i bön för oss. Hafva vi 
tillbragt en enda i bön för de arma hedningarna? 
Huru mången bland dem skulle icke kunna säga: 
Ingen bryr sig om min själ! 

Det var min förmån för ett par år sedan att 
göra en lång resa i Kina. Vi lämnade en missions
station och färdades l4 dagar på skottkärror. Vi 
begåfvo oss i väg kl. 4 f. m. och färdades till kl. 4 
eller 5 e. m. och tillryggalade på detta sätt i regel 
5 svenska mil om dagen. Vi passerade genom byar 
och städer, af hvilka senare somliga hade 50 till 60 
t.usen invånare. [/llder Itc!a denna tid träffade 'ZJi 

zckt' m enda !.:rt'stI'1l. Ej heller hörde VI om någon 
verksamhet bland dessa arma själar. Då vi ibland 
gjorde uppehåll for att hvila, talade vi till folket. 
En dag kom en 70 års gammal kvinna, som syntes 
mycket ifrig att lära känna vägen till frälsning, 
fram till oss och sade: "Ni har kommit för sent. 
Jag är nu gammal. lVIi tt minne börjar svika mia 
s~ ~tt jag ej kan komma ihåg, hvad som säges. viii 
111 Icke stanna? " Vi svarade. att vi måste fortsätta 
färden. »När vill ni då komma ia-en och för-

h 

I<l1l1na oss de g'oda nyheterna) " fråo'ade hon. Vi 
vågade icke lofva, att vi skulle komm~ tillbaka. Hon 
sade: "Jag är mer än 70 år gammal och har aldrio' 
förrän denna dag hört, att det finns en Frälsare!~ 

. 0, hur många tusen finnas icke denna dag i 
Killa, som skulle kunna säga detsamma! Kära vänner 
låtom oss fortsätta att bedja sädens Herre, att ha~ 
utsänder arbetare i sin skörd. Vi kunna icke alla 
gå till Kina. Somliga af oss äro gamla. Andra 
hafva plikter, som hålla dem fasta vid hemmet. Andra 
åter skulle icke vara i stånd att lära sio' det svåra 
språket. Men förvisso är det många b som skulle 

o o f ' I.;:unna ga, manga som, upp yllda med Guds Helige 

* ) J"öredrag af ?>Ir Hudson Taylor i Stockholm den 26 aug. 
1896. 

Ande, skulle kunna uträtta ett godt arbete bland dessa 
mIllIoner. Jag är viss, att om flere af oss verkli
gen förblefve i Herren, skulle icke så måno-a af oss 
~örblifva i vårt land. Må I-JetTen välsigna 

b 

sitt folk 
l detta land och sända sina lemmar ut till hedna
världen ! Jesus kommer snart tillbaka. Och då vi 
så stå ansikte mot ansikte med honom, skall han 
måhända säga till oss: »Har du aldria- hört min be
fallning att gå ut och predika evangeliul1l för hela 
skapelsen? » Hvad skola vi svara? Jag tänker, att som
lIga ~kola kunn~ med frimodighet och glädje skåda 
upp l hans a~slkt~ och säga: »Jag gjorde det jag 
kunde. Jag gick astad l bön, i deltagande och ar
bete. » l\Ien skall det icke äfven finnas a ndra, som 
med blygsel måste bekänna: »Jag brydde mia- inlet 
därom! " Mina älskade, låtom oss förblifva i I~onom, 
på det att, när han blifver uppenbar, vi icke varda 
med blygsel bortvisade från hans ans:kte I 

I?et synes mig vara en mycket betänklig sak, 
om VI allenast äro villiga att låta Herren Jesus frälsa 
oss med uppoffring af hans lif och sedan för hans 
sk.u ll. icke vilja gifva någ'ot, som vi hafva kärt, för 
missionen. 

:,VIen. det. är äfven ett annat bbneä~ne, som jag 
s.kulle vIlja lagga ed:r annu varmare pa hjl:utat, nam
hgen att Herren matte fylla arbetarna på missions
fältet ännu mer med sin Helige Ande. Det var om
kring l20 personer, som församlade:> till bön " j salen 
i öfre våningen » i Jerusalem. Men vi höra icke, att 
många blifvit omvända. Så kom pina-stdaO'en och 
den Helige Ande utgöts öfver försal;linO'e~ ~ då 
blefvo tre tusen vunna på en dag. 0, hvilken skill
nad I Om våra dyra bröder och systrar därute i Kina 
oc~ vi här hemma .vore fyllda om.ed den Helige Ande, 
hVllka underbara tmg skulle da Icke ske! Vi skola 
ej. blott bedja, att Guds Ande matte utgjutas öfver 
kll1eserna, utan äfven öfver oss själfva. Om icke 
Guds Ande leder oss, förmå vi intet uträtta hvarken 
med våra böner eller med vårt arbete. Kristi for
samling är en kropp. Missionärerna torde kunna 
motsvara handen i kroppen. Men handen kan icke 
sträcka sig långt utanför kroppens område. Om en 
man skulle lig'ga i vattnet och jaa- ville rädda honom 
så behöfver min hand fatta tag i honom. Men on~ 
någonting håller min kropp tiltbaka, sa kan min hand 
Icke räcka fram. Om mannen skall räddas måste 
hela min kropp komma närmare och rädda 'honom. 
Vi missionärer kunna icke rädda hednina-arna om 
icke I, kära vänner här hemma, hjälpen till. I(risti 
kropp vinner ~in tillväxt genom understöd af hvarje 
lem. Det maste vara andlig samverkan, om det 
önskade andliga resultatet skall komma till stånd. 

Hvem som helst, man eller kvinna, som är fylld 
med den HelIge Ande, kan göra mycket godt. Men 
om den stora kraften skall uppenbaras så måste 
församlingen såsom sådan vara uppfylld :ned Anden. 
Det är hvars och ens förmån och plikt att söka så 
väl för sin egen som hedningarnas skull blifva 
uppfylld med Anden. Herren Jesus säger: Hvar och 
en som dricker af det vatten, som jag skall gifva 
honom, han skall icke tÖrsta till evio' tid. Kära 
v~nn;r, kunna VI väl afIägga det vitt~esbördet, att 
VI sa druckit ur källan, att våra hjärtan aldrig 
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törsta? Frälsaren sade ej: dIans törst skall denna 
gång blifva släckt», utan: "Han slwll icke törsta till 
evig tid». Han tilbggcr äfvcn: »Det vattcn, som jag 
skall gifva honom, skall blifva i honom en källa med 
springande vatten till evigt lif. » 

Tro vi detta, kära vänner? Säga vi med jubel 
i hjärtat : Mina törsteclagar äro förbi! K linna vi med 
glädje och förtröstan säga: jag- skall aldrig sakna 
ett budskap att bringa till törstande själar. Om det 
icke är så med oss, må.ste det vara otron som hindrar. 
Det är fullt med gas i gasledningen här, som nu 
skänker oss en god belysning. Men om jag skrufvar 
till kranen litet -- då minskas lj uset, och skrufvas den helt 
till, då slocknar ljuset. Om jag med otro hindrar tillflödet 
af Anden, så blir där intet öfverflöd, och utestänger 
jag det helt, då blir Anden utsläckt. O, det är 
mycket lätt att hindra tiliflödet af Anden. Om vi 
icke lyda, blifva vi icke uppfyllda med Anden. Om 
det är något hemligt, som vi älska mer än Herren, 
om han icke får stå främst i allting, så kan ej något 
uppfyllande med Anden blifva af. J'vlen om vi äro 
riktigt villiga att låta Kristus i allting ha första rllm
met, då skola vi också få erfara Andens kraft. Söken, 
kära vänner, efter att blifva uppfyllda med Anden, 
otit lärell att lej~)a det saliga Ii/vet, att ständigt. bero 
af IWJlo1lt Se på den lilla grenen i vinträdet, huru 
han växer! Ständigt flödar safven från stammen till 
honom . Han hvilar, han njuter af sitt lif i stammen. 
Om solen lyser klart, så njuter han af solens sken. 
Då det blir mörkt på kvällen, så hvilar han i stam
men. Då det regnar, insuger han vattnet. Grenen 
har icke något bekymmer, söker icke någonting, 
men afvisar ej heller någonting. Och om han så 
förblifver, så hvilar i stammen, växer han dag för 
dag och mognar till skörd. Så härligt vill Herren, 
att du och jag skola bära frukt, utan bekymmer 
eller ängslan, i förlitande på, att allting samverkar 
till det bästa, mottagande ovänlighet som en Guds 
gåfva likaväl som vänlighet, mörker så väl som ljus, 
såsom Herren Jesus gjorde. O, vi skulle då vara 
lyckliga och hafva frid, och Gud skulle hafva äran I 
Då Frälsaren vardt förrådd af J lidas genom en kyss, 
så lät han icke sitt hjärta fyllas af tanken på för
rädarens otacksamhet och förräderi, utan han sade: 
»Skulle jag icke dricka den kalk, som min Fader 
gifvit mig att dricka?» Då grekerna kOlTIt110 och ville 
se honom, gladdes hans ande, och då folket i Kaper
naum och Betsaida förkastade hans ord, kunde han 
också glädjas och säga: "Jag tackar dig, Fader, att 
du har fördolt detta för visa och förståndiga och 
uppenbarat det för de fåkunniga. Ja, Fader, så har 
varit behagligt för dig.» O, vi behöfva Andens 
hjiHp att kunna tro, att Gud alltid och allestädes gör 
det bästa för oss. Om en man ger mig en örfil på 
den ena kinden, och jag tänker på mannen, då blir 
jag upprörd och är alls icke böjd att vända äfven 
min andra kind mot honom. Men om jag tänker: 
det är min himmelske Fader, som anförtror mig upp
draget att lida en pröfning, då kan jag tacka Gud 
därför, och det blir icke svå rt att vända min andra 
kind mot mannen. Guds nåd är nog för alla om
ständigheter. 

Djäfvulen söker inbilla oss, elå vi möta svårigheter, 

att det är därför Cltt Gud icke älskar oss. Men det är ett 
stort misstag. Då Gud låter svårigheter träda i v;lr väg, 
så innebär detta, att han ej förkastat oss. Han pröfvade 
Abraham , men icke Lot, ty han kunde icke lita på 
I ,ot, att han skulle kunna utstå en sådan pröfning 
som Abraham. Och då Abraham hade hållit prof
vet, hvilken välsignelse erfor han icke då! Det var 
icke satan , som trädde fram och bad att få fresta 
Job, utan det var Gud, som utmanade satan där
till. Han lät honom r?tka i stort bekymmer och 
många pröfningar, men när allt var öfverståndet, 
huru tacksam kände sig icke Job! Han sade: »Med 
mitt öra har jag hört om dig, men nu har mitt öga 
skådat dig. » Mången pröfvad själ, som blickar till
baka på sina pröfningsdagar, finner väl ändå dem 
vara de bästa han upplefvat. 

Låtom oss lita · på Gud I Låtom oss ej 'frukta 
för att öCverlämna oss själfva i fullständig hängifven
het åt honom. Han skall då fylla oss med sin Ande. 
Han skall göra oss rika på skatter, som ej kunna 
fråntagas oss. Han skall blifva för oss, liksom en 
gång för stammen Levi, vår lott och vår del, som 
ej skall Crånröfvas oss. 

Om vi verkligen ha fattat detta, så är jag viss 
om, att intet offer Cör honom blir oss för stort. Gud 
skall icke uppmana dig att binda ditt barn på ett 
altare och offra det. :Vlen det kan hända, att han 
säger till dig: Låt din son eller dotter, syster eller 
broder, någon som du älskar, gå ut såsom mitt sände
bud till hednavärlden . Skall du icke svara: Ja, Herre? 
Skall du icke bedja honom göra med dem, som till
höra dig, såsom det synes honom bäst? Jag vet 
ingen glädje så stor som den att få lämna aLlt åt 
eller för Herren. Jag har i min ficka ett bref från 
en kvinnlig missionär i det inre af Kina, som ny
ligen gått igenom en svår pröfning. Vid oroligheter, 
S0111 ägde rum därstädes, blef nästan allt hvad hon 
ägde förstördt och plundradt. När hon, sedan lugn 
inträdt, återkom till sitt hem, fann hon ingenting 
kvar utom en pappersbit, som innehöll de orden: 
~ att Gud må bli allt i alla.)~ Det ljöd i hennes öron 
såsom Guds egen röst. Hon skrifver: •Jag har aldrig 
förr erfarit, hvilken glädje det är att förlora allt för 
Jesus! » Det är icke många bland oss här, som haft 
den glädjen att förlora allt för Jesus. När jag liiste 
dessa ord, kunde jag icke annat än tänka på Ps. 2j: 
5: »Du bereder för mig ett bord inför mina nender.» 
Fienderna togo allt hvad hon ägde, men hennes Gud 
kunde de ej taga ifrån henne. Den kära systern 
säger, att det var en härlig dag i hennes lif. .\fvcn 
om vi icke skulle kunna vara medel till kinesers 
frälsning, skulle det dock löna sig att gå ut för vår 
egen del. 

För några år sedan var jag i Amerika. Vi hade 
ett afskedsmöte i en kyrka i N'e\\,york för några 
llnga vänner, som öfverJämnade sig till Herrens tjänst 
i Kina. Bland dem som gingo ut var enda dottern 
till en Kristi tjänare. Dä en efter annan aC de ut
g-åcnde omtalade, huru Herren kallat dem till arbetet , 
såg- jag på den käre fadern , som satt på en af dc 
främsta bänkarna, och märkte, huru Guds Ande ar
betade i hans hjärta. Jag bad honom då att komma 
upp på plattformen och tala 0111, huru det kändes 
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för honom att bmna sin enda dotter till missionen 
i Kina. Han kom upp och berättade mycket enkelt 
och rakt på sak, huru kär hans dotter varit för ho
nOI11. Hon var allt i hans hem. Sedan hon blifvit 
omviincl, var hon mycket verksam, spelade orgel på 
mötena och hjälpte till vid eftennötena. En gång, 
då hon var borta från hemmet, erhöll han ett bref 
från. henne, där hon omtalade, att hon varit på en 
konferens och hört mig tala . Hon skref: »Jag har 
hört Guds röst kalla mig att gå ut till Kina, vill ni, 
min fader, gifva ert bifall?" Då var det, sade fadern, 
som en knif hade träffat mitt hjärta. Men jag såg 
upp till ItOl101Il och tänkte: Om I-Ienen Jesus icke 
hade något för dyrbart att uppoffra för mig, skulle 
väl jag hafva något för dyrbart att offra för honom? 
Jag sade då till Herren: Herre, jag har intet för 
dyrbart för dig. Jag gläder mig, att jag får låta 
henne gå. Ja, jag kan icke nog glädja mig öfver 
att ha något så dyrbart att få gifva åt Jesus. » 

. Dottern gick ut till Kina. Efter en kort tid fick 
h011 feber och dog. Men några själar blefvo om
vända till tron genom hennes bön och hennes visser
ligen svaga ansträngningar. Jag skref till hennes 
fader och uttryckte milt djupa deltagande för honom 
i hans stora sorg. Han skref tillbaka: »0, det synes 
underligt; jag kan icke förstå det. Men innan hon 
gick ut, kände jag, att jag ej hade något for dyrbart 
för Jesus. Detsamma känner jag nu. Om det icke 
var ett för stort offer för Hen'en Kristus att komma 
ned från himmelen och dö för mig, så var det alls 
icke för mycket för mig att lämna min dotter att 
gå l\t till Kina och dö för honom.» Ja, Gud gifve, 
att vi ej måtte haf"a något, hvilket vi anse för 
dyrbart att gifva för Jesus. 

Bedjen, käre vänner, för missionen! Bedjen för 
edra missionärer, som nu stå i arbetet i Sinims land! 
Det är nu mycket varmt där. Kanske flera af 
dem äro sjuka. Bedjen Herren, att han må gifva dem 
hälsa och bevara deras dyrbara lif, men att han fram
för allt uppfyller dem med sin Helige Ande I Kom
men också ihåg de sjuttio tusen nattvarclsberättigade 
kristna därute. Om de verkligen blefve uppfyllda 
med den Helige Ande, tänk hvilken skara af missio
närer det skulle vara, som bringade evangelium öfver 
allt i det stora lVIidtens rike! Gud välsiglle eder, 
k;ire vänner, och gifve eder nåd att så älska hon0111 
och lefva för honom, som I skullen önskat, att I haden 
gjort, då detta korta jordelif är förbi, och I stån in
för hans ansikte ! A men. 

John Hudson TUBlor.. 
föddes 1832 i Barnsley, Yorkshire, England. Reda n 
innan han var född hade föräldrarna helgat honom 
åt Gud att blifva missionär. Vid I ~ års ålder blef 
ban omvänd och har alltsedan Jefv;t ett rörtroliat 
'f "II med Herren. Han idkade medicinska studier, till 

en börjaö under ledning af sin fader, som var apote
kare, och sedermera vid universiteten i Hull och London. 

I sept. 1853 afreste H lIelson Taylor forsta g;'t ngen 
till Kina, elit han <tnkom i mars följande ilr; 1858 

bld han g ilt med en _dotter till missionär Saml1el 
Dyer; r:)60 nödgades han atervända till England på 
grund af hälsoskäl ; 1865 bildade han ~China Inland 
mission » och reste året därpå tillbaka till Kina i säll
skap med IU nya arbetare. Medlen för deras utrust
ning och underhåll kommo in såsom svar på trons bön. 
Sedan dess har H. Taylor tidtals vistats i Kina för att 
leda och öfvervaka arbetet där och tidtals i E ngland 
för att väcka större intresse för missionen och sända 
ut flera arbetare. F ör att intressera för Kinas evan
gelisering har han gjort reso r i flera länder. r889 

.! 

J oh n Hudson Taylor. 

besökte han äfven Sverige och vann här många vän
ner, som följa hOllOm och hans arbete med förbön, 
och för dessa var hans korta besök i augusti detta 
år synnerligen kärt. Om utvecklingen af C. 1. i\1:s 
arbete i Kina se augustinumret (sid. (8). 

]\1issionens i I<ina" Upp~omst 

och Utilec~Iing. 
Vl!. 

Forts. fd!1l förcg. nummer. 

I Fuping blef Folke uppehållen någ-ra oacrar till 
följd af ett ihärdigt regnande, och under tide~ finO"o 
ej så få tillfälle att I;öra evangelii glada budska"p. 
Därifrån begar han sig till :\'Iuh·ta-si, en by nära San
yii-an, hvarest det äfven fanns några kristna flyktinaar 
från Shan-tllng. Han styrkte dessa bröder i t~on 
och rådgjorde meel dem om verksamheten i distriktet. 
En plan uppgjordes att anlägga små u!stationer rundt 
o[~lkring_ San·yli·an på en omkrets af So Ii (3 sv. mil). 
Pa hvarJ e plats skulle en lerhydda byggas, hvilkcn 
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kunde tjäna såsom medelpunkt för de omkringliggande 
byarna. I dessa hyddor kunde Folke på sina resor 
taga in och bo dar, så länge det hvarje gång vore 
nödvändigt. San-yli·an tänkte man sig såsom cen
tralpunkt, och det var meningen att där bygg-a ett 
litet hus. Men medarbetare behöfdes, och Folkes 
längtan efter sådana var särdeles stark. »Huru läng
tar ej min själ Il, skref han, »att se den dag uppgå, 
då mörka Shen-si, Shan·si och Honan skola få sina 
vittnen om korset, då afgudatemplen skola vika för 
den eviga Gudens tempel, och folket sjunga af fröjd 
öfver befrielsen från det djup af elinde, hvarunder 
det suckar.}) 

De första månaderna af år 1890 var en mycket 
svår och pröfvande tid för Folke. Många voro i san
ning de svårigheter och trångmål han hade att ge
nomgå, och hvilka vi ej få förbigå i denna skildring, 
enär elen då blefve ensidig och ej gåfve en rätt in
blick i förhållandena. Att han ej dukade under kan 
ensamt till skrifvas Guds nåd . Han var ofta i de svå
raste lägen och frestades till misströstan. Djäfvulen 
rasade förfärligt. Verksamheten, som på de olika 
stationerna hade fortgått på ett lofvande sätt, höll på 
att i ett nu ödeläggas. Tvedräkt och afunel hade 
kommit in bland församlingsmedlemmarna på en plats, 
och på andra ställen gjorde falskhet och skrymteri 
sig gä llande. Förföljelse uppstod äfven. AJ de kristna, 
som uppriktigt höllo sig tiil Herren, voro ju alla ny
begynnare; de voro ej lå ngt framme på vägen och 
gjorde därför rätt stora misstag, som bldvo orsak till 
djup bedröfvelse för mi ssionären. 

Om de närmare detaljerna af sina svårigheter 
meddelar Folke i ett bref till kommitteen, dateradt 
Ueinan den 16 mars 1890 och hvarur följande ut
drag må göras: 

Dyra bröder i Herren! 

l värl den hafven I tvång. men varen vid 
en god tröst, jag har i.ifvervunnit världen. 

Dessa ord har jag nedskrifl,-it, emedan dc iniinrarande 
omständig hete r äro särdeles dy rba ra för mitt hjärtil.. [huru 
clet nu för mig bokstanigcn är en tid af "sående med tårar" 
af "uh'iirtes kamp och inl-är tes räddhåga " skall dook den tid 
komma, elå någon Herrens tjiinare får" uppskära med gliidje". 
Oeh jag vet, att den tyngsta ändan af korset ligger p[l min 
viilsignade Friilsare. 

För en tid af tre månader har jag haft att möta djiif
nilen i snart sagdt alla ha ns skepnader. Ibland har han i 
skepnad af en lj usets ängel kommit med s ina bed rägerie r, 
ibland åter har ha n med alla mörkrets krafter gjort sina 
fört vinade anfall. Tlan synes ha be;; lutat att, kosta hl'ad 
det vill, söka utdrifva oss, ej blott från S hensi utan också 
fr:'\n Shansi. Jag skall fö rsöka berätta eder något af hans gilr
ningar. I lJ in-eh 'eng sådde han under min fråm-aro tvist och 
illvilja mellan Shantung-flyktingarna oeh folket på platsen_ 
Vidare kOl11mo Satans tjäna re in från andra delar af provin
sen och sö kte, klädda i lj usets kliic1er, bed raga de svaga. 
Evangelisten kän.:lc igen fien den och tog st~ nd emot h ono m 
jiimte några a f de troende. i\ nd ra blefl'o ett rof för ho
nom. I Shensi stili ide katolikcl'l1a till fa rliga fÖI'l'eeklingar 
i IJol. Ehuru då bilagda döko de åte r u pp i flr och synas 
nu hota att till s luta dörren helt och hållet för evangelium i 

provinsen. Jag iiI' visserligen nu i Ueinan, men dl.ga r ej 
uppenbarli gen gå och besöka vår asyl. Tre mandariner från 
Singan iiro hii r och ha fiingslat alla som voro inveck lade i 
affären (ka tolikernas) . De infödda kiinna ingen skillnad cmel
lan katoliker och protes tanter. "Båda tillbedj a Jesus", säga 
de, "det iiI' ju alldeles detsamma." Vi stå därför ganska 
hårdt. Genom gamla bepröfvade Herrens tj änarc här blef 
j ag tillrådd att genom opiumasylcr söka nå folket; detta var 
en god plan för en tid, mcn så kom dj ä fvulen in på det 
mest \-älsignade arbetsfäl tet 4 dagsresor ifrån oss, Förclärf
vet spred sig som en löpe ld ej blott ti ll oss utan vida u tom 
våra nejder. Detta har gjo rt , att ej blott jag lItan alla brö
derna rundt omkring ha kommit i det största bryderi. I.:n 
Satans änge l har bokstafligen besatt en man och an 
vä nder honom att på hvarje plats direkt motarbeta Guds 

verk, därför a tt det ä r Guds församling_ Johannes talar 
OIll Antikrister, men aldrig förr har jag sett så uppenbara. 
På grund af dessa djiifvu lens ränker har jag nödgats till

s luta U in-ch 'eng för en tid, oeh här i Shensi måste mått 
och steg tagas a tt möta den onde. Bed för mig, att jag 
måtte få veta Guds vilja och få visdom oeh kärlek [rån 
110nom at! handla . Troligen måste jag från oeh med delta 
års slut lämna all opium verksamhet. Herren skall öppna 
andra \-ägar till hedningarnas hjärtan. 

Huset i Si-gan måste uppgifvas och verksamhe
ten äfven i Tong-cheo-fu nedläggas för någon tid. 
Opiumasylen i Ueinan stängdes och öfverläts senare 
åt pastor H si . 

Till allt detta var Folkes häJsa klen, och han var 
alldeles uttröttad, men måste detta oaktadt lägga hand 
vid många göromål. 

Under dessa förhållanden var det en synnerlig 
Guds skickelse, att ingång bereddes honom bland 
kolonisterna i Muh-ta-si, där han med sin hustru bodde 
i en lerhydda under den närmaste tiden. 

F17c1l1 missions!&ltet. 
(Utdrog ur bref från E. Folke. ) 

Mera från missionsmötet i Uin-ch'eng. 

~ lånd ags midda.gen h öl ls försa mlingsmöte (se sid. 89)_ 
En sång föreslogs vid cless början af en medlem. Det var 
en sång, författad af den nyligen a f1idne pastor Hsi oeh af
sedd för mi ssionsmöten. Den lyder i fri ö fversä ttning SOI11 
följer: 

[. 

Vi ha ,amiats till ett möte, män och kvinnor fjärran friin, 
För att höra om den ende, store, härlige Guds Son. 
Sj:ilf hans dyre Ande vittnar i hvart enda troget hrös t, 
Mr, vi l)'ssna till hans budskap, må vi fö lja glndl hans röst. 

Kör. 

Hör han talar: ,Jag på korset 
Gifvit har mitt li f i döden; 
Vill du ej för mig försaka 
Syndens usla, bi ul':\ flöden? 
.'\ 11 t hvad som din själ vi ll fängs la 
Upium, vin, lyx och lliird 
Det hör blott till denna v:irld! 
Följ du mig! jag vill dig leda 
Hiin till evighetens fröjd !, 
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2. 

Vi ha samlats lill ett möte, fäder , ynglingar också, 

För alt lofva Gud vår Fader och om honom höra f&. 

Må vi jaga framåt, bröder, ledda af hans Andes ljus, 

Mot de t stora, sälla målet, mot Guds eget helga hus! 


Kör. 

Herren lalar: ) J ag på korset 
Gifvit har milt lif i döden, 
Vill ou ej för mig försaka 
Jordens tomma, ringa flöden? 
Lämna allt för att mig Ii/ma; 
Dlif ej denna världens träl, 
Bundna föller - bunden själ ~ 
Fri skall Herrens pilgrim skynda 
Hän till evighetens fröjd ~, 

3· 

Vi ha samlats till ett möte, och vi kommit hil i hopp 

Alt bli drifna af Guds Ande, Frall/åt i vån helga lopp, 

Uröder, må vi gifva Herren våra läppars böneljud, 

Må vi växa till i Jesus, må vi samfäldt tjäna Gud. 


Kör. 

Hör, han talar: oJag pK lwrset 

Gifvit har mill Iii i döden, 

Vill du ej för mig försaka 

Alla audra gläcljellöden? 

Lämna dem och gack att ,__ ittna.' 

Ara, rikedo m, begär 

Endast ofrid med sig bär, 

Följ du mig, jag vill dig leda 

Hän till evighetens fröjd.> 


4· 


Vi ha samlals till ett möte. Anden själf har fört oss hit, 

'\lt vi väckas mR att verka Herrens verk med större flit. 

:Må Guds vittnen bryta sönder nardusIlaskornas kristall , 

Och må doften af vår Jesus sprida sig kring världen all. 


Herren talar: ' Tag på k~>rset 

Gifvit har milt lif i döden, 

Vill du ej för mig försab 

,\lla andra mindre flöden ' 

l.äm"a allt för alt mig prisa! 

Gif mig till och krajt och tro! 

Jng allena ger nig ro, 

Ger dig hugnad, frid och ära 


ti evighetens fröjd. > H. M. 

Efter sången bad Axel Hahne, att - de, som inför Gud 
\'iLle lof\'a att liimna allt för honom, skull e stign upp. Ku 
följde ett bekännande af synd från medlemmarnas sida , som gaf 
mötet en mycket allv arlig prägel. Herren \'ar ibland oss 
såsom den, Iwilken rannsakar hj iirtan och pröfvar njurar. 
Måtte han få alltmer rena och helga sin församling. 

Eli bärgad kti~fi'e. En af skolgossarna på söder !lek 
plötsligt difteri. Han dolde sin sjukdom några dagar och 
studerade lika flitigt, men till slut måste han dock läggas ned 
på sjuksängen, där han flitigt liiste sin bibel och uppmanade 
sin moder, som äfvcn var en kristen, att ej S) ssla så myc· 
ket med det jordiska, "ty", sade han, "allt detta är få
fänglighet. " Vi sörja honom djupt, ty han var en så ovan
ligt snäll gosse, och som han hade stor naturlig begåfning, 
hoppades vi i honom få en god medhjälpare i evangelium. 
Guds vägar äro dock alltid högre än våra \'ägar. 
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l .Hl7irllfO pågick i slutet af maj och början af juni 
den stora årliga vårmarknaden. Om denna skrif\'er Folke 
följan de: "Stora folkskaror samlas från alla hå ll ; markna
den hå lles i ett stort tempel, uppfördt till krigsgudens ära 
af kejsaren. Guden l(uan-lao-ie är nämligen d en nuvarande 
dynastiens skyddsgud, och på grund häraf äro alla varor 
fritagna från tull; det är sålunda ett slags fri marknad. I år 
är den ej så ta lrikt besökt som förr ; kanske är det , för att 
låna cn kines o rd, därför att Kina blir mer och iller fattigt. 
At\'en i ii r har vårt stora predikotält varit upps laget under 
marknadstiden, och det lyckades Tjii.:ler att få hy ra en myc
ket lämplig plats diirför. Det har oekså varit viiI besökt , 
och under de dagar jag var diir, \'ar det aldrig tomt från 
morgo n till kväll, men vi stördes likviii aldrig af s toj oeh 
skriin, utan de niirvarande \'oro alla anständiga. Bland dc 
troende kineserna hade flera predil<anter infunnit sig, och 
predikan, om\'äxla nde med så ng, fortsattes dagen i iinda för 
den ständigt växlande åhörareskaran. Somliga voro dock så 
intresserade, att de su tto kvar hela tiden, ja några tillbragte 
flere dagar där för att höra. 

Det \'ar g lädjande att se, med hvilken kraft våra kine· 
siSka bröder aflade \·ittnesbÖrdet. En äldre man frå n Hsia
hsien talade ofta , och alltid \'al1l1 han sina åhöra res uppmärk
samhet. För några å r sedan ku n cl e han endast uttrycka 
s ig med stor svårighet: ja när hall första gången besökte 
oss, undrade vi, 0111 han var kluk, så osaml11anhiingande 
talade han. Guds ord gör folket le t\·ande. :'lIan miirker 
härute en miirk\'iirdig skillnad i intelligens mella n kristna 
och hedningar. 

Nu blef jag också i tillfälle alt höra Uang, Tjäders 
e\'angelist, predika. Han iir \'crkligen mycket beg.1f\·ad som 
predikant och har el! mycke t stort inOytande P,l sina åhö · 
rare. \'iclare iiro hans föred rag allt igenom c\'angeliska och 
personliga. Han älskar att måla Kris tus och begagnar b[lde 
enskildt och offentligt tillfiillena a tt säga ett ord om honom. 
Jag skall hiir försöka g ifva et! exempel pil, huru han lyc 
kades viicka folkets uppll1iirksalll het. :'I'Ud t under dct alt 
en annan kines isk broder predik ade, uppsto(l ett slagsmål 
pit galan, och näs tan hela å iJörareslwran rusade dit; men 
Uang lyckades snart samla dem igen md tillhjiilp af sitt 
handklaver. Niir musi:,en va r slut, \'ände sig doek å ter 
större delcn af publi ken mot dörren; men Uang hejdade 
dem. "I måsten \'änta", sade han, " tills .iag afbördat mitt 
budskap till edei·. Jag bär bö r,ian af e,icrt lif på mina 
skuldror, och jag måste nu öfverliim na den åt eder. Gån 
I härifrå n utan alt haf\'w hört mitt budskap, hafven I där
med förl ora t edert eviga lir. Ilar jag ej sagt cder, det Gud 
skall kriit\a edert lir af min hand. Jag begiir ej edra 
penningar utan edra sinnen och hjärtan, och dem fordrar 
jag i Guds namn, ty \'i haf\'a ej slagit upp detta tält för 
att såsom siddcspelare roa eder, utan för att r~idda eder 
undan fördiirfvet. ,. 

")i iir I träden in för lefvilndc Gud och han frågar eder: 
h\'arför hafvcn I ej trott på Jesus: hvad skolen I då s\'ara? 
S\'aren I : Vi kände honom ej , kan han säga: [(änden I 

denne mannen l"ang, som predikade i tältet vid marknadcn 
i Hai·cheo: Han viltnadl: om Jesus. I-Ivarför troddcn I då 
ej? [nsen I nu sakens \'ikt" o. s. \'. )iär han sedan fram
ställt frälsningen i Kris tus på ett enkelt siilt , lillade han: 
".xu kunncn I gå, 0111 I \'itjen, nu har jag öfverliimnat an · 
svaret för edert lif it t eder sjiilf\·a. " Hela tiden stod fol· 
ket orörlig t och lyssnade , och iifven niir han s ll\tat , syn tes 
få hågade att atlägsna sig. 
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Herren 'har i dtmne broder gifvit oss en god arb etare, 
och må vi hålla upp hans händer med ifrig bön, att ej 
fienden må blifva honom öfl'ermäktig. 

Jag vill också begagna detta tillfii lle att påpeka den 
stora pnlktiska nytta detta slags verksamhet (tält verk
samheten) har med sig. I\'Iin öns kan har varit allt sedan 
fyra elle r sex år tillbaka att et en regelbunden tä lt pre
dikan i gårig. Vi hafl'a nu haft detta tält i ö fver tre år, 
och I'åra brö:ler hafva l-id Oera tillfällen gjort bruk dii raf 
oc h alltid med framgå ng. Att predika i tiilt har stora för
.Jelar framför talandet i de t fri, därigenom att man i förra 
fallet ha r mera makt och kontroll ö fl'e r åhöra rna: det ä r 
äfven för ifrågm'arandc ända mål bättre än elt privat hus , 
emedan lwar och en kiinner s ig- för att besöka det. Mången 
Nikodcmlls skulle ej sätta sin fot inom ett pri vathus, dil 
han diiremot ej be höfn:r fruk ta för a tt bli sedd i ett tä lt. 
Diirinne kun na vi bjuda på skugga och 11\' ila och göra det 
inbjudande. Vidare ärQ \'i där vil ra egna, hvilket är myc
ket alt fö redraga mot a tt va ra andl'as gäster. Jag ville 
Hrför högeligen reko mmendera denna I'erksamhe t och silr
skildt lägga ede r p~'t hjiirtat att bedja om dugl iga krafter 
härför. 

Ki Wenhsiå. 
.\ f ell} R/om . 

Furts. fr. ftjr cg . nummer. 

"Tänk, om jag kunde bli bra i mi tt ben ", I'a r den 
naturl iga tillämp ningen, "men Gu,1 kan vä l ej bönböra mig, 
som är en så stor synda re och så okunn ig " , invänd e tvinet. 
Tron och beho fvet af hjälp afgjorck: s.:tl<en: " !Jet kan å t
minstone ej skada att bedja, och det måhiinda lyckas." Så 
titt.:tele han s ig omkring för att se till , 0111 någo n fanns i 
niirheten , som kunde observera honom , oc h då han funnit , 
.:t tt dettn ej I'ar fallet. knäböjde han baku m n[tgra buska r 
uch började utgjuta sitt hjiirt.:t för HelTCn. l-lan å beropade, 
ln'ad han kunde ,komma ihåg, och fra mdrog de cxcmpci 
från bihe ln , so m han kände till, allt som bevekelsegrunder 
för Herren a tt hjiil pa honol11 ur hans nöd. lIan lofl'ade 
uckså, att om Gud gjorde benet bra, sft skulle han för all 
fram tid tillbedja honom alle n.:t samt offen tl igt bekänna ha ns 
namn. Det syntes dock e.i, som om ha ns bön skulle bli 
hörd , alminstone ej omedelba rt , och diirför upprepades ro
pet efter hjiilp l1era gå nger u nder dagens lopp. Då, helt 
niira aftonen , böjd e han sig något Ol'arSal1l t ned eft er en 
triidg ren, kände llIe,i detsamma en hiift ig smärta .i benet 
ittföljd af en känsla, som om det st riick ts ut mot hans vilj a, 
och så domnade hela benet af. Naturl ig tv is dröjde det ej 
liinge, innan Ki anställde unde rsö kning för att se hvad som 
hiindt, och se, knölen I'a r borta, benet rakt, och han hade 
nu ingen svii righe t att röra det liks0111 det andra. Ögon
blic1,ligen föll han ned P:l s ina kniin, tackande Gud för denna 
s tora nåd, OCll lofl"ade, såsom förut då han bad, att tjäna 
Herren he la sitt lif. 

Emellertid ble f de t besl·iirlig.:t re för Ki att httlla detta 
löfte, än han tiinkt sig. Han hade ingen, som uppmun trade 
honom, ingen' atl fråga om råd , och hans forn.:t I'iinner 
drogo sig ifrån honom. Då begynte ha n tii nka e fter , lwar 
ha n skulle mnagon tröst och unden·isni ng. Omsider fa n n 
han ut, att det i Shansi sku ll.:! finnas platser, där el'ange
lium predikades, och dit bega f han sig ås tad. Uin-ch"eng 

råkade I'ara den närmaste platsen, men ä fven dit var dc! 
ej m indre än omkring 20 SI'. mil från hans hem. Hade 
hans be n ej bli fvit så underbart heladt, så hade det varit 
omöjligt för honom att gå den långa väge n , men nu g ick 
det bra, och där fick ha n ett hjärtlig t mottagande samt den 
andliga hjälp han så väl behöfde. 

Så vällCle han om hem med nytt mod, h vilke t j u var 
god t oeh viiI, men hans omständigheter voro alltjämt lika 
knappa. Nyåret nii rmade sig oI1lsidel' , och med de tsamma 
J<o mmo kraf på penningar, ty h.:tn \'ar mycket skuldsatt. 
Huru långt hans tillgångar räckte att betala dessa, I'e t jag 
ej , men när nyårsaftonen var inne, fan ns intet ii tba rt i huset, 
och allt so m kunde pantsiittas val- redan borta. Han hade 
försökt låna lite t säd af g rannarn.:t, men ingen i byn I'ille 
hjiilpa honom, och diirför I'ar det ej underl igt, om han vid 
kvällens inbrott var betydlig t nedslagen . l denna sinnes
s tiimn ing tog han en säck på armen och gick ut , bor t från 
byn och ströfvade i sky mningen på måfå öfver fiilten utan 
någon ide om, hvad han borde fö retaga sig, me n besluten 
att ej vän,la om hem utan att hafva funnit hjälp. A ll t 
längre och liingre bar det i väg, och obanad var stigen, 
som han g ick . Själf var han okunnig om, lwar han sIwlie 
hamna, men den som s ty r I'åra öden höll sin hand' öfl'er 
honom, ty till Herren var de t han riktade sin klagan och 
ropade om hj älp , sedan ingen annan liingre I' ille lyssna och 
förbarma sig. Ki kunde ej minnas, hu ru länge han sålunda 
irrade omkring, och ej heller, hl'ilka I'ägar ha n gick, men 
när ett ljussken helt hastigt lys te emot honom frå n ett fönster, 
kom han å ter tiIi sig själ f. Det va r för mörkt att känna 
igen platsen, och därfö r g ick ha n, undrande hl'a r han kunde 
I'ara, fram till s tugan, hva rifrån ljusskenet kom, sam t lmac
kade på . S nart kom någon och öppnade, oeh där såg han 
framför sig si n egen morbror, som han ej på lång tid hade 
besökt. Denne hade redan legat en stund. men af n;lgol1 
anled ning lå tit lampa n brin na , och sft förde dess sken !(i 
dit. "Har du ät it ?" var som I'a nligt förs ta fråga n , men 
sX'aret blef ej de l vnnliga, uta n : ,. Frukost" . - "Stackare! 
Har du ingenlin g ii tit sedan frukosten? Hur kommer dct sig?" 
Srl kom beriittelscn om hans sl"i\righeter fram , och ha n fan n 
en medlidsam [lhö ra l·e. " !Ju skall få lftna så mycket siid 
du orkar biira af mig oeh få r betala, när dc t bLir lägl ig t, 
men ingen får I'eta om det, utan ,i u måste gå hem i natt. 
För~t rar du 101' att äta li k l'iil, ty j ag k.:tn ej lil ta d ig gå 
h u ngrig hiirifrån ." ::\är så Ki fMt sig ett god t mål mat 
och påsen fylld med siid, I,än,le han sina s teg mot hemmet, 
oc h ingen u ndrar \"ii I på att dc I'oro betydligt liittarc, iin 
då han gick he mifr;ln , fastän han n u hade en s tor påse 
siiet att bä ra. I sin gl iidj e glömde han ej bort att tacka 
Herren, oeh han kiinde sig nu så s tiirkt till sin inl"iirtes 
miinniska genom de tta förnyade bevis på Guds onwårdnad, 
a tt dct tyckes, som om ingenti ng slwlle kun na rubha hans 
för tröstan . (Forts.) 

D2irför att vi tillhöra Gud, ti llhör allting oss. HI'ad 
i.ir det dtt som försk riieker eder' Lifvet? Det iir ede rt. Dö
den' Den ii r eder. Det niin'a ran de eller det tillkom mande' 
Allt iiI' tt/tri - allt utOJll ett, och eiet iiI' till "idif: j ärm 
id.,c e(ltr ~'/IIl . Odl ilfst i S(W/II/{l stIlIId dit lt/'phdr atl 
{'tira din (~:;Ol, är ailt dilt . ,, ).·Icn I ären l(rist i och i Kris· 
tus iir Guds » . i lvl//(ld. 

Stockholm, P. Palmquists Akliebolags Boktryckeri, 1896. 



inims Lan 
MSSionsblad fcirSvenska Missionen i Kina. i Y, 

"Si, dessa skola komma fjärran från, och si, några ifrål1 norr och ifrån hafd 
al1cira ifrån Sinims land O\il1a)." €s. 49 : 12. 
"Stora äro Flenens verk, värda aH begrul1das af alla, som hafva lust i dem". 

ps. 111: 2, 

i 

l ' 

. ~ ' .' 

"Svenska Missionen i Kina>, Stockholm, Lästmakaregatan 
Allm. Telefon S I 56. 



100 S I N I .!vI S L A N D. 

~ommitteen fött" "Svenska Missionen ~ina". 

H. BERG, doktor, ordj'onlnde, 	 J. V. HOLST, kalllll/{/1'herre, 
O. v. FEILlTZEN, kOllllllcndörkaptm, viet ordj'orande CH. Ton' IF:, kapten, 

Odl t. j' kr/Jsaj'orvaltar(. 

JOSEF 	 HOLMGREN, sekre/eran. 

lVlissionsexpedition: LÄSTMAKAREGATAN 30, 4 TR. 

All post adresseras til/ KOM~llTTEEN FÖR 	 .SVENSKA MISSIONEN I KINA ' , STOCKHOLM. 

745· Kollekt i Gamleby gen. P. T ..... .. .......... .. ........ . 12: 5°
Redovisning 746. Gen. P. A. A., Qvänslöf, Ljungby .................... . 15: 

747. Fr. Korpebo arbetsförening gen. :\. B., Malmbiick 5°:

för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 74 8 . Tnsaml. i Hiarums skolhus gen. dito ................ .. 20: 

under 	november 1896. Summa kronor I,s08: 49 
Kr. ö.K:o Med varmt tack till gifvarna. 

697· T. E., Söderfors ............................................ . 10: 


698. Nattorps syförening gen. K. S................... ........ . 20: 10 Dälför vare eder zleterligl, alt denna Guds frälsnillg'

K. F. U. K., Göteborg gen. J. H. till skolfonden .. . 144:699· 	 Ilar bli/ud sänd till hedllil(![ama ; de skola ock l/öm. Apg.
Till H. Linders underhåll fr. L. L ... .. .. ..... ......... . 10:
7°0. 28: 28.

70 r. Gen. ]. W. W., Stockholm ............................ .. I: 


7°2. 1\1. P. K . gen. C. O. K., Linköping ........ .. ....... . 20: 


F. P...... ............................ ............ ...... .. ... . 56: 37
7°3· 
A. H ............................ ........... ....... ...... .. ... . 20:
7°4· 
Ryggcstorps arbetsfören. gen. K. B., Tranås ........ . 80:
7°5· 

70 6. K. B. dito ................................................. . 5°: Meddelande. 

Säby mfg gen G., :\'löllarp gen. dito ................. . 9°:
7°7· Kapten H. Dillner och brukspatron Ernst Kjellberg,Dito till Ev. Fost. Stift. sjömansmission gen. dito .. . 25: 
Dito till Ev. Fost. Stift. utländska miss. gen. dito .. . 55: hvilka båda under denna hös t afiyttat från Stockholm, den 

i08 . P. T. , Rya, Lindesberg ............ ... ..... . .. ........... .. 5: förre till Skellefteå, den senare till Uppsala, hafva med an
Betlehems barniörening gen. L. H. (skolfonden) .. , 45:7°9· 	 ledning häraf och på gjord ansökan utträdt ur kommitteen 

i 10. 	 J. O. L., Stockholm ...................................... . 5°: 
 för »Svenska Missionen i Kina ». Vi tacka Gud för h\'acli I I. C. G. B., Kri.itdala mfg ............................ .... ... . 75: 

7 I 2. F. V. D., Sundbyberg .............. , ..................... .. 20: han genom dessa bröder gjort till främjande af sitt \'crk i 


i I 3· ]. L., Stockholm ........................ ............ ........ . 5: Kina och önska, att de fortfarande må få \'erka till Guds 

714. 	 Ett Jöfte åt Herren af H. P., Göteborg .............. . 4°: 
 rikes utbredande, där Herren ställt dem. 

Ungdomsföreningen i Eh'estad till julIådan .......... .. 15:
71 5. 
716. En sj'fö;ening ~. O,. W. gen. M. J., Katrineholm .... .. 25: 

717· Fornas Jungfrllforenlng 	 15:0.0 ... 0.0 .. . ....................... . 


718. Skärstads Östra Arbetsfören. gen. A . R .............. .. 20: Tillkomna ombud: Folkskolläraren J. F. Dahlgren, 
Fr!l.n lilla Esters missionslnnd gen. L. F., Kumla 47 19. 	 Ånge, kapten H. Oillner, Skellefteå , folkskollärarna O. Gott

kr; fyllnad I kr. summa ...., .. . ..................... . 5: 

\'all, Sundsvall , och J. ?\ordling, Kramfors , samt kyrkoherde720. Herrsjö syförening gen. G. J, Atvidaberg ........... . 25: 


i2 I. E. B., Stockholm .............. .. ... ...... ................ . 10: .-\. Ryden, ~Jatfors. 


722 . Betels barnförening, l\-Ialmö gen. E. R. . ... ... .. .. ... . 45: 
723· E. S., Dom. 17: 3 ...................... .. ........ .. ...... . 10: 


72 4. 	 A. G. , Skeninge ............................................ . 5: 
 ]ullådan. Ett hjärtligt tack bedja vi att få uttala 
72 5. 	 J. P. R. gen. E. G., Sollef!ell ........ .. ............ .. .. . 5: 


till alla de vänner af missionen, som insändt julgåfvor till726. 	 Kollektmedel gen. G. A. J., L:a Smedstorp ........ . 5: 59 

O. v. F., Stockholm till julIådan ...................... . 10: de kära syskonen på fältet. Gåf\rorna hafva varit många, 


]28. 	 J. S, \Växjö ..................................... .......... . 5: och vi hade glädjen att den 21 nOl'. afsända 3:ne lådor, 

Fr. Getlorp5 syförening gen. O. E., V~nga .. ........ .. 10: 


72 7. 

729 · 	 hvardera på omkring 100 kg. Cppfylle nu Herren på hvarje
i30. 	 Sparbössellledel gen. dito ............ .................. .. . 10: 


gifvare sitt ord: /Vii/km SOIll gijver CII mda af dessa s1/l,l731. 	 E. J., Stockholm ........................... ..... . ....... . .. .. 10: 


73 2 . Ragnars torps jungfruförening gen. C. A. C. ........ . 5°: allmast CIl biigarc kalll z'atlm all dricka f ör liaIIS namn 
733· ]ullgfrutöreningen i Tofteryd gen. J. C . ... .... .. .... .. af lälj/tJ/ge, samiCrl/~U'f:Ji säger lag eder: Hat/. skall id!c 
734· 	 Fritn jUflgfruföreningen i Ryssby gen. C. J. ........ . 
 IJI/~'Ia sin löll . Matt. 10: 42. 
735· 	 c. J., Ryssby ................................. ... ........ . .. . 

736. Gen . red. af Svt från okänd .. . ....... .. , ...... . .. ...... .. 

737· Fru A:s sparbössa, Korrköping ......................... .. 10: 


738 . Styrestads mfg gen. E. S., Bjiillbrunna ....... ......... .. 100: Sparbössor för Svenska Missionen i Kina er 
739· 5°:Fritn Ostads mfg gen. K. T., Fllglaryd .............. . 
 hållas gratis, då rekvisitioner därom insändas under missio
74°· Sv. N. F" Kilhulr ....................................... .. S: 


nens adress.741. 	 J. P., Wissjö gen. M. E. R, Ödeshög ................. . 5: 

74 2 . 	 Kollekt i Buldsbol ........................ ..... . ........... . I: 43 


Ett 	löfte Rt Herren: Ett guldur fr~n okänd i Göte
borg. 
 För 1896 utlämnade sparbössor för lSvenska

Frän onämnd, Säb)' socken till Israelsmissionen gen. 
Missionen i Kina » tömmas den 6 nästkommande jan.K. B., Tranås .................................... ........ . 10: 


743· A . W. Korsnäs gen. Sv. mfbt ...... ............ ........ . ISO: 

744· Jungfruföreningen i Sigtuna gen. P. J.. .. ... ........... . 3°: 
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Anmälan. 

Sinims Land 
I~\issionsbfad för "2)venska Missionen i Kina", 

utkommer, v. G ., i början af hvarje månad och an
mäles till prenumeration för 1897. Pris per år l kr, 
postporto 20 öre. 

Odz de kOill1lZ() och gjorde arbete på Herren Se
baots, deras Guds, filts. Hag. I: 14. 

Då vi nu anmäla 2:dra argången af SiJlims LaJ/d 
till prenumeration, känna vi oss manade att hjärtligt 
tacka eder, kära missionsvänner, som under detta ar 
följt arbetet med intresse och hjälpt oss med tidning
ens spridning, ty det är genom eder medverkan , som 
det goda resultatet uppnåtts, att Sinims Land ej blott 
burit sina omkostnader utan äfven lämnat ett litet 
öfverskott till missionskassall. Vi hafva således an
ledning att gemensamt tacka Herren, att han fr ä mjat 
våra händers verk. 

För att kunna göra tidnin gen mera innehållsrik 
och omväxlande ön skade vi gärna, att det vore oss 
rnöjligt att redan nästa år utvidga densamma, så att 
den bleCve dubbelt så stor som den nu är, utan att 
därför priset behöfde höjas. Ett så stort steg våga vi 
likväl ej taga p å en gång, utan måste Sinims Land växa 
till smaningom. Vi hysa emellertid förhoppning om 
att under 1897 kunna lämna våra läsare ett dubbel
nummer (16·sidigt) i hvarje kvartal , detta dock endast 
under den förutsättning att prenumerationen växer, 
hvilket vi hoppas skall blifva händelsen. Vi bedja 
därför att få påräkna våra vänners hjälp äfven under 
kommande år. Måtte Herren stärka våra händer i 
arbetet på Guds hus. 

Sinims Land kommer att under 1897 liksom hit
tills söka vara en förmedlingslänk mellan missionä
rerna i Kina och missionsvännerna i hemlandet samt 
därför innehålla ledande artiklar, öfversättningar af 
mera framstående författare på missionsområdet, skild
ringar från missionsfaltet, bref, artiklar och notiser 
från missionärerna samt porträtt och illustrationer 111 . m. 

Tidningen utkommer med nästa års början i ny 
utstyrsel, med nya. tydligare kartor å första sidan. 

Angeläget vore, att missionsvännerna gjorde sin 
prenumeration å postkontoren före detta ars utgå ng 
för att därigenom underlätta bedömandet af upplagans 
storlek. 

Prenumerantsamiare, som vi gärna önska inleda 
brefväxling med, erhålla hvart 6:te ex. gratis, då de 
insända rekvisition direkte till redaktionen. 

Den vinst, som kan uppstå, tillfaller missiol1en. 
Profnummer sändas på begäran. 

Adr. Lästmakaregatan 30 , 4 tr., Stockholm. 

Stockholm i dec . 1896. 

Redaktionen. 

ilällldens evangeliselling undelI denna 
genellation.* 

Af A. Pierson. 

I Apostlagärningarnas 13 kap. 36 v. läsa vi, att 
David för sin samtid tjänade Guds vilja, och i Matt. 
24: I4 säger Herren Jesus : Detta evangelium om 
riket skall varda predikadt i hela världen till ett vitt
nesbörd för alla folk. Detta motto, världens evange
lisering i denna generat ion förenar plikten att predika 
evangelium i hela världen med plikten att enligt Guds 
vilja tjäna sin samtid. 

L åtom oss närmare se efter, hvad mottot inne· 
bär. Hvad menas med evangelisering? Evangelisering 
är förkunnandet af det glada budskapet om Jesus , och 
i Matt. 24: 14 finna vi två ord , som visa, huru detta 
tillgår. Det första ordet är prEdikande. Evangelium 
skall predikas eller förkunnas. Det andra ordet är 
vittnesbörd . Dessa två ord innesluta allt hvad som 
menas med evan gelisering. Den som förkunnar evan · 
gelium måste äfven vara ett vittne. Gud fordrar ej 
blott, att evangelium skall predikas , han vill äfven, 
att lifvet skall vittna om honom. Anglarna kunna ej 
vara vittnen, ty de hafva aldrig erfarit den fraisande 
kärleken . Gud gifver oss äran att få omtala den, 
emedan vi , endast vi, kunna vittna om dess kraft. 

Men det är för världens evangelisering, ej för 
dess omvändande, församlingen är ansvarig . Omvändel· 
sen är Guds verk. E vangelisering måste föregå om
vändelse, och omvändelse sker före uppfostran . Så
lunda är ej vårt närmaste stora mål hedningarnas upp· 
fostran eller uppbyggande. Vår första plikt är att 
söka vinna själar genom att i andens kraft förkunna 
ordet. 

Omvändelsen blir hans verk, om vi gå ut med 
evangelium. I Lukas 4 kap. är detta mycket tyd. 
ligt framställdt. Vi läsa där, huru, sedan H erren gjort 
underverken , äfven djäAarna vittnade om att han var 
Guds Son. Huru framgå ngsrik var ej ha t1s verksam
het där. Och dock g ick han sin väg sägande: »Jag 
måste p redika äfven för de andra städerna om Guds 
rike, ty därtill är jag sänd.» 

Och liksom han sjalf verkade, så lärde han sina 
lärj ungar arbeta. När han skildes från dem, sände 
han dem att vara vittnen ej blott i Jerusalem utan 
»i hela Judeen och Samarien och intill jordens ända ». 
Och vi se, huru Paulus ej ville predika evangelium 
annat än på sådana platser, där ordet ej förut varit 
hördt. 

Huru enkelt beskrifves ej evangeliseringen i l~om. 
10: 13, 14. »Hvar och en, som åkallar Herrens namn, 
skall varda frälst. Huru skola de då åkalla den, på 
hvilken de icke tro? Och huru skola de tro den, 
som de icke hafva hört? Och huru skola de höra, 
utan att någon predikar? Och huru skola de predika, 
om de icke varda sända r» Här se vi Gud;; fyra olika 
afdelningar i evangeliseringsarbetet. Församlingen skall 
utsända vittnet, han skall förkunna sanningen, och män· 

*) Vid ,Student volunteer missionary Vnions , konferens i Liver· 
pool jan. 1896 valdes dessa ord till motto för den frivilliga stu· 
dentmissionen. 
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niskorna skola höra och tro. Och sedan framträda 
åter nya krafter, ty de som höra och tro skola äfven 
blifva förkunnare af ordet. Jag öfverväldigades af 
förvåning öfver enkelheten i Guds plan, då jag första 
gången såg, att tre faktorer och endast tre ingå däri. 
:.\Iunnen skail tala, örat höra och hjärtat tro det 
hörda. Och åter lägger hjärtats tro orden pl läp
parna, och de vittna. Från hjärta till mun, från mun 
till öra, från öra till hjärta, det är den apostoliska 
gången. Om du hört, men ej trott, eller som tro
ende ej bekänt, har du brutit denna kedja och hind
rande ställt dig i vägen för Gud. Här se vi Guds 
plan för världens evang'elisering framlagd. Hvarje 
man eller kvinna, som hör och tror, skall omtala de 
glada nyheterna och så länka ihop denna gudomliga 
kedja af förkunnande, hörande och tro. · 

Kom ihåg, att uppbyggande kan ej företagas, 
förrän e\'angeliscrandet gått förut. Paulus for ut på 

.sin första rl':sa för att evangelisera. Efter att hafva 
gjort det sade han: "Låtom oss nu fara tillbaka och 
se till våra bröder i alla de städer, i hvilka vi hafva 
förkunnat Herrens ord, huru det är med dem. " Detta 
är uppfostran, och då du evangeliserar, måste då äfven 
f01ja Pauli exempel och sedan lära de nyomvända. 

Latom oss nu se efter hvar <}är/dm är. »Akern 
är världen » och ej någon särskild del därar. Det 
finnes ett bestämdt skäl, hvarför Herren så kraftigt 
betonade detta. Två gånger i befallningen förekom
mer detta sammanfattande uttryck. »Evangelium skall 
predikas i !te/a vädden, för !te/a skapelsen. " Herren 
insåg, att det fanns en dubbel fara . Det är lätt att 
blifva partisk. Man söker ut något land, som, eme
dan det har något mera tilldragande och ligger när
mare, är tillgängligare, eller kanhända det på ett eller 
annat vis är mera lockande för vårt köttsliga sinne. 
Han såg, att bäri kunde ligga en fara, och sade ~) i 
lIda ·(lär/dem>. Missionshistorien visar oss, huru de 
afbgsnaste fälten oftast varit mest behöfvande, och 
att de fält, som varit minst lofvande, gifvit de rikaste 
skördarna. Den andra faran Herren såg var vår be· 
nägenhet alt stanna på en plats, tills det påbörjade 
arbetet burit frukt. Vi få endast utså säden. Skola 
vi vänta, tills sådden spirar upp och märkbara fmk
ter af vårt arbete börja skönjas, bindande arbetare 
på ett enda ställe, medan rundt omkring ännu millio· 
ner leCva i mörker: Det var för att bindra detta, 
som Herren med gudomlig urskillning framhöll för
kunnandet såsom församlingens första stora plikt i alla 
tider, för att evangelium öfver hela jorden, på kor
taste tid, skulle blifva kändt. 

Låt oss nu tänka på orden »under denna gene
ration». 

Jag. önskar, att vi alla förstode, att vi stå i ett 
särskildt förhållande till de människor, som samtidigt 
med oss lefva på jorden . Liksom en familjemedlem 
har större sky ldigheter till familjens lefvande med
lemmar än till de dödas minne, så hafva vi särskilda 
förpliktelser till dem, som bo under samma blåa hvalf 
so m vi o ch tillsammans med oss lefva i våt· F a
ders hus. 

N u kommer den frågan: Ar det möjligt att i 
denna generatiqn kunna evangelisera världen? Det 
beror PZl oss .. Harva vi tillräckligt med arbetare: Om 

af de 40 millioner nattvardsberättigade protestanter, 
som finnas, 1 på hundra ginge ut, så hade vi genast 
en arbetsstyrka af 400,000 man. Du tycker kanhända , 
att detta är för mycket. Gud bar genom praktiska 
exempel visat oss, att för en helgad församling ligga 
sådana resultat ej utom möjlighetens gräns. Se på 
de böhmiska bröderna; med mindre än 30,000 för
samlingsmedlemmar hafva de 500 missionärer ute på 
hednafaltet, d. v. s. en på hvar 60:de medlem. Och 
huru rikligt har ej Gud välsignat deras arbete. A n
talet omvända på fältet är 3 gånger så stort som 
medlemsantalet !'lemma. Och så hafva de bland de 
omvända där ute fått en arbetsstyrka, som är större 
än den, som finnes hemma. Och detta haf\'a dessa 
500 missionärer från denna lilla församling uträttat. 
Fastän de äro en af de fattigaste församlingar, gifva 
de ej mindre än 1,314,000 kr. om året för dessa 500 
missionärers underhåll. Jag känner nlig förödmjukad. 
hvar gång jag tänker på dem. Om de troende blott 
ville följa detta lilla avantgardes exempel, skulle de upp
repade gånger kunna evangelisera världen under en 
generation. 

Om de penningar, som erfordra, för ett sådant 
företag, viLl jag blott säga, att om de ofantliga rike
domar, som finnas hos dessa 40 millioner protestan· 
ter, ihopsamiades, och en tiondedel däraf gå fves åt 
missionen, skulle detta belopp stiga till ej mindre än 
1.440 millioner kr. eller 3,600 kr. till årsllnderhå ll för 
hvar och en af de 400,000 missionärerna. Säga vi, 
att vi ej kunna göra det, så ljuga vi inför Gud. Det 
finnes öfverflöd af penningar och en tillräckligt stor 
skara män och kvinnor, men Jesu lärjungar hafva ännu ej 
ställt sig själfva och sina penning'ar till Herrens tjänst. 

\ i må äfven komma ihåg, att ännu en sak fat
tas. Det måste finnas ovillkorlig lydnad för Herren. 
Mina vänner, det är ej blott entusiasm vi behöf\'a, 
utan lugn, uthållig lydnad. Jag vill gifva mera för 
en lydig själ, som i ljus såväl som mörker sträfvar 
framåt med blicken på Jesus, än för 10,000 människor, 
eldade af hänförelse . Kommen ihåg den orientali ske 
fursten vid Tigris, som med 500 man tågade mot 
kalifen; huru han, då en härold utsändes för att säga 
honom: ), Med 500 krigare kan dLi aldrig intaga sta
den », svarade: »Jag kan uträtta mer med ri,1inu 500 
än kalifen mecl 50,000.» Vändande sig' ti ll en af sina 
krigare sade han: »Kasta dig i floclen », och till en 
annan: "Stöt dolken i ditt bröst ,) , hvilka befallningar 
de ögonblickligt åtlydde. 

Därefter vände han sig till härolden och sade: 
"Omtala för kalifen hvad du sett ». Samma natt in
togs staden. Om Herren Jesus hade 500 män, redo 
att utan ett ögonblicks tvekan göra allt had han ville, 
och vissa om hans ledning äfven då det gällde Cltt 
möta döden, h\'e111 kan väl säga, hvad han skulle 
kunna utföra med sådana kämpar! 

Då jag tänkte på huru man ska.!l gifva, genom
gick jag 2 Korintierbrefvet för alt se hvad Gucls ord 
säger. Låtom oss lyssna till hvad Paulus i 8 och 9 
kapitlen säger om gi(v,lt1det. Men 11ltorn oss först er
känna, att vi ej hafva något , som rätteligen tillhör 
oss. Du gör intet berömvärdt, då du gifver Gud det, 
som han g ifvit dig som lån. 

D e två kapitlen innehålla 7 paradoxer, som helt 
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och hållet öfverändakasta våra föreställningar om fri
kostighet. 

I. Öfverflöd kommer ej fran rikedom, utan från 
fattigdom, 8: 2. 

2. I sant gifvande verkar villigheten förmåga, 
ej förmågan villighet, 8: 3. 

3. Det villiga sinnet gi fver mer än hvad som 
begärts, 8: 4, »bedjande oss med mycken enträgenhet». 

Det finnes en berättelse i bibeln, som visar, att 
ä fven före denna tid Guds barn täflacle om att få 
g ifva. Det var, då tabernaklet byggdes. När mate
riaiierna voro hopsamlade, »upphörde folket med sina 
sammanskott, ty förrådet var tillräckligt för allt det 
arbete, som skulle göras, och d;irutöfver ». När skall 
bland Guds folk en sådan täflan åter uppstå? 

4. Den största gåfvan först, sedan den mindre, 
8: 5, »s ig själfva gåfvo de först å t Herren ». Hviiken 
lärdom gifver oss ej den 50:de psalmen. Gud samman
kallade sina heliga, som slutit förbund med honom 
om offer. De hade trott, att de ge nom sitt offrande 
gjort s ig Gud bevågen, glömmande att allt tillhör 
honom. De troende måste förstå, att det är en för
mån att få gifva, och att gåfvan måste helgas, innan 
den offras. 

5. Gåfvans värde uppskattas efter hjärtats villig
het . ); Ty där hågen ä r för handen, så är han väl
behaglig i mån af hvad han äger, icke i mån af hvad 
han icke äger. » \~ i värdera oftast gåfvan efter be
loppets storlek. Men Gud säger, att intet med ett 
villigt s inne är bättre än allt med knot. 

Det Yill säga, Gud anser, att du g ifvit det, som 
du viii gifva. Om du af misstag nedlägger en en
krona i missionsbössan i stället för en tvåkrona, till
räknas dig tvåkronan. Men om du lägger i en två
krona, då du velat gifva en krona, får du endast en
kronan räknad dig tiil godo. 

6 . »Den som sår sparsamt, han skail ock skörda 
sparsamt, och den som sår med välsignelse, han s kall 
ock skörda med välsignelse » 9: 6. Om du samlar 
för att sjä lf behåila, förlorar du. Om du samlar för 
att g e ut, far du själf behållning genom att gifva. 
Du så r ut, och det mångfaldigas. Du häller tillbaka, 
och det förminskas. Du kan antingen använda de 
medel du erhållit tiil vä lsignelse, eiier också kan du 
samla dem på hög, bils de blifva dig en snara. 

7· Sanna g'ifvare anse gifvandc S0111 en afunds· 
v ä rd förmän, ej som en tung börda (9: 7). 

Vill du ej gifva Gud det bästa han g'ifvit dig 
att förvalta? V iii du ej lägga ned ditt lif såsom en 
gåfva för hans fötter) 

Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med eeler alla ! 

FI1åI'[ missionsfältet. 
Axpiock fran T'ong-cheo-fu. 

Juli den 13:dc. 

Så ilro vi nu åter hemma igen eft er en mflllads borto
I'aro: Yi , d. v. s..\ugusta, lilla Henrik och jag, kände oss 
i behof af hvila och trodclc oss kunna erhålla sådan i Cin
ch'eng, i syskoncns krets och fria från alla omsorger. Vi 

blefvo ej heller besvikna. Syskonen Erik och Anna Folke, 
hos hl'ilka vi bodde, gjorde aHt för d.r trefnad, tiden för
gick fort , och innan \-i hunnit riktigt sätta oss in i förhål
landena, stod ånyo en l-agn utanför porten , men denna gång 
för att föra oss bort från Cin-ch'eng. 

Dagen innan vi lämnade Cin-ch 'eng inträffade en för
fiiriig händelse , ehuru dock så I-anlig i detta land . 

Vid två tiden på natten väcktes vi med begära n, att vi 
måtte skynda oss till en förnäm familj , hvarest tre unga 
flickor förtärt opium. Erik och jag skyndade oss dit, och 
vid vårt inträde i ett af rumme n, hvad funno vi? Jo, tl-en ne 
slaff1ickor ' om II och l 7 års ålder, ligga nde på golfvct 
döda; och i rummet innanför s~tt på en säng den 14:åriga 
dottern i huset med vidt uppspärrade ögon , halft medI-ets
lös. '-åra bemödanden riktades ju nu på henne , men utan 
synbar t resultat. Vi maste förklara sa ken hjälplös och 
flngo bevittn~ de sedvanliga österliindska scenerna, hjärteskä
rande skri, vridande t af händerna o. d. Genast rann mig 
i minnet orden hos Jeremias: "Det är Rakel, som gråter 
ärver sina barn, och hon har icke l'eJat låta trösta sig, 
emeda n de icke mera äro." 

Påföljande morgon kommer ånyo ett bud ;; med andan 
i halsen" och ber oss komma dit , ty flickan tycktes vara 
bättre. Vid första påseendet syntes det ock så, och I'i lilmnade 
dem med god t hopp, men blot! för att några timmar efterat 
få höra , att iifvcn hon af1idit. Det hela var ett högst be
klagligt skådespel att bevittna. Diir på golfvet lågo de båda 
tjiinstllickorna , kalla, stela, med en halftömcl skå l af upplöst 
opium bredvid sig, och uti närliggande rum kiimpade dcr~s 
" fröken", ung, frisk och vacker, med döden, som ock be
segrade henne, och så voro de några timm~r förut lefnads
fri ska J1ickorna nu all~ stcl n~cle lik. 0, du som Iiiser detta: 
"Z,chij/i'C/' fl,.'illa t:nll/gdillll/ dit!" idtt' .: " 

Och lIVa/fil/' bcröfvade nu dess~ tre flickor sig lifvct? 
Då vi först sågo den gråtande modern, kände vi medlidande 
med henne, men då ,-erkliga förhållandet kom i dagen ut
byttes det mot ol'jlja; förloppet l-ar följ~nde: en opium
pipa, I'ärd 8 eller 9 kronor, sakn~des, och frun , som miss
tiinlde flickorna att hafl-~ undanskaffat elen, tillfdgade elem 
därom. .-\ll~ förn ekade I'etskap om saken, hva rpå hon 
slår elen iildsta ~ f sIarniekorna och grundligt liix~r upp sin 
dotter, mcn tillägger: "Denne sak iir ej. slut iinnu. I mor
gon skola d ytterligare talas vid hiiro m. " De tre barnen 
rådgjorde nu sinsemellan 0111 lwad som var att gör~, ty 
de \'isste, att stryk, mycket stryk väntade dem af den för 
sitt häftig~ lynne kiind~ kvinnan. Sa kom tanken på opi
umet. En bihustru till herrn i huset hade, ocksa till följd 
af den ä ldre hustruns lynne, beröfv;Jt sig lifvet genom opi
um året förut, p?l så(\;)nt fanns det ju riklig tillgång i den 
stora krukan därborta i hörnet, och så, utan att vidare 
tänka på följderna, upplöste de opium i vatten i så stor 
kvantitet, att efter tre timmar t;rå af dem voro lik och den 
tredje följde dem snart efter. Aldrig komma I"i, som be
vittnade detta, att glömma de intryck vi ftngo 

I Hai·cheo, hos syskonen Hilma och Henrik Tjäder, 
tillbringade vi ock några dagar. Dc h~fva nu godt utrym
me, en goel evangelist och god t hopp [ör arbete ts framgång. 
}\fven där inträffade ett opiumförgiftningsfall. En gammal 

. '" Mandariner och iit\'cn förmögna primta personer köpa unga 
nickor för att hafva dem dels ti ll sällskap ilt sina hustrur och 
döttrar, dcls till tjlinarinnor. Vinna de sin herres gunst, knnlla de 
blifva hans bihustrur, i annat fall gifver han bort dem till hustrur 
,lt någon sin viin eller tjänare. 
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gumma hade nämligen för någon tvists skull intagit detta 
slags gift. Tack Irare insprutningar under huden af apomor
fin, a.tropin och stryknin, (hvad tro nu väl herrar läkare där
hemma om oss! l) blef hon, Herrens Ilamn till ära, räddad 
i elfte timman. D~t var Henrik Tjäder och Hugo Linder, 
som behandlade henne. Dagen efter det vi kommit hem, 
kom på aftonen vår granne med sin 14-årige springpojke, 
som på f. m. tagit opium, "på lek", sades det. 

Det var emellertid ingen "lek" , att rädda honom, men 
med Guds hjälp lyckades det dock. Således fem fall på 
några dagar, som kommo till z:år kännedom' 

Redan innan I'i kommit tillbaka till Tong-cheo-fu, hade 
genom bref den underrättelsen nått oss, att dir gamle he
derlige lärare, ofta omtalad i våra bref, bli fl'i t beröfl·-ad sin 
litterära grad, den största skymf, som kan tillfogas en per

betade afhandling, tillkallade honom t. o. m. en dag och 
frågade, om han själf eller "de" (utländingarne) författat 
den, och l-ar mycket vä'nlig; men så kom svaret, som med 
några ord utströk honom lII' akademien, af hvilken han 
så många år varit medlem. .Hi'cm som nu egentligen var 
orsak till detta , blir nog aldrig uppenbarad!. Att det l-ar 
en förföljelse för Jesu skull är visst, och glädjande är det 
att bevittna, huru gudfruktigt gamle Fann bär sin pröfning. 
"Det gör ingenting ", utropade han vid underrättelsen. "Den 
krona Herren Jesus skall gifva mig kunna de ej taga ifrån 
mig! " Och sedermera ändrade han sitt förnamn (kineserna 
göra det ofta) till "Täh-sh'ih" efter att förut haflra hetat 
"Tji-fång". "Täh-sh'ih " betyder" den frigjorde". "Jag är 
fri från mina synder, fri från några, som kunna befalla 
öfver mig" , sade han jublande till mig. l\Iina ögon fylldes 

T. Sandberg , H . H"hn e, ~ E. Fol.ke, G. F olke. A. Berg, C. Blom . H. Lin ,ler , ro Tjäder R Berglin g . 
S. Sl\l1dbel'g, Anna Hahne. Anna. Folke, T. Folke, A . . Jan.on, F . Hallin. H. 'Ijlidel',' . 

E. Sandberg , F. Prytz , E. Burun, D. Be.rgling. 

son i hans ställning. Kineserna uttrycka det på så sätt
att de säga: "Hans knapp är borttagen" eller "hans grad , 
beteckning har beröfvats honom . " Orsaken var följande: 
Vid den stora examen, som i 5:te månaden pågick och då 
censorn , en mandarin af hög grad, var närvarande, passade 
vår käre Fann - alltid ifrig att vittna om Herren -- på 
att till honom inlämna en af honom författad afhandling 
om Confucianismcn och Kristendomen, begärande hans exel
lens' utlåtande. Att på detta sätt till ämbetsmän, militära 
och civila, inlämna vare sig petitioner eller andra handlingar 
är i Kina ett allmänt bruk . 

Svaret, som äfven är skriftligt, upphänges efter någrtl 
dagar på en tana utanför hans exellens' bostad. Censorn 
genomläste noga gamle Fanns med mycken omsorg utar

med tårar, och tryckande hans hand, bad jag Gud välsigna 
honom. Helt visst skall det genomgångna eldsdopet rena, 
pröfva och stadfästa hans tro . 

Gubben iV!'a , en af våra .sökare' , har I'arit hos oss en 
I-ccka. Jag har nämnt om honom i något af mina förra 
meddelanden. Allt emellanåt besöker han oss och stannar 
då vanligtvis några dagar. Det är glädjande att kunna 
säga, att han går framåt. 

Just återkommen från Dei-nan, hvarest jag tillbringade 
lördagen och Herrens dag. 15 forskare i läran finnas bland 
männen, några kvinnor dessutom och 7 döpta. Två af de 
pålitligaste anställde jag som bokförsäljare. Värmen just nu är 
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mycket stark, ibland + 40 grader C. i skuggan. Människor 
och djur dö af hetta , men oss har Herren nådigt bevarat, 
ehuru vi ej kunna undgå att känna, att värmen tar på krafterna. 

Kao kom in från sin by i dag, och då jag inbjöd ho
nom att få gå ut och sälja böcker, var det riktigt roligt 
att se, huru glad han blef öfver detta tillfälle att få \' ittna 
om Herren. I nästa vecka hoppas jag kunna utsända fyra 
bröder, 11'.1 och två, med Guds ord i hjärta och i skrift. 
Må de få komma tillbaka med glädje. AugIIst Berg. 

Hai-cheo d. 27 juli 1896. 

Älskade missionsvänner ! 

Han har dött för alla , på det alt 
de w m lefva icke mera mn lefva för 
sig sj iilfva, utan för honom , som för 
dem har dött och uppstått. 2 Kor. S: IS. 

Låt ej i mig dem komma på skam, 
som förbida dig, Herre, Herre Sebaot ! 
Ps. 69: 7. 

I dag visar termometern 40 gr. C. i skuggan. Vär
men är nästan outhärdlig. Herren vare lof, att vi ha så 
kallt, godt dricksvatten i Hai-cheo ~ ,:vIidt på dagen håller 
man sig helst inomhus, där luften är litet sIraiare. Besö
ken i byarna blif~-a få denna tid till följd af den starka 
hettan . Till Hai-cheo-distriktet höra, utom staden, 96 byar. 
Om Gud \'ill och vi lefva, hoppas vi efter hand få predilw 
evangelium i dem alla. Kågra ha vi redan besökt, och åhö
rare ha aldrig fattats. 

Henrik och j ag bruka följas åt till lanc\tborna, och där
igenom få både män och kvinnor litet undervisning ; men 
säden tyckes ofta falla på \'ägell eller hälleberget och kan
ske ännu oftare ibland törnen, ty denna världens beky m
mer och rikedomens svek utöfn, ofantlig makt öfver kine
serna. "Huru mycket 's ilfver' får jag, om jag tror eder 
lära", är en mycket vanlig fråga, som göres oss. Som I 
måhända I'eten , användas här större och mindre silfverklul11
par, ln'ilkas värde beräknas efter \'ikt, i st. för mynt af 
denna metall. Ts'ai-shen , rikedomens gud, dyrkas t1itigt af 
hög och låg. 

I början af maj kom en änka från byn San-kia-chuang, 
15 li härifrån, med ko och kärra för att hämta mig till 
sitt hem. :\-lin man hade nyligen botat hennes dotter, som 
haft värk i en tå, och nu ville modern visa sin erkänsla. 
Tjänarinnan och jag togo plats i åkdonet bredvid vår nya 
vän. Färden gick lyc~ligt och I,äl. Om ett par tre tim
mar voro I'i framme och mottogos vänligt af de hemma
varande. Den IS-årige sonen, studerande, var i sy nnerhet 
förekommande. Han framsatte mat, bjöd oss att dricka 
o. s. v. Efter middagen samlades byns k\'innor omkring 
oss, och vi talade länge med dem om Herren . I skym
ningen nek jag vittna inför en skara ynglingar om Guds 
frälsande nåd. En förvånande stillhet rådde ibland dem. 
Alla stodo upprätta hela tiden, och de t1esta tycktes sluka 
lwarje ord. Min själ glödde af nit att föra dem till Jesus. 
Då jag slutat tala, satte sonen i huset sig ned på en stol 
och suckade tungt t1era gånger. Jag tänkte, att det möj
ligen var syndens börda, som tryckte honom. 

Följande dag på f. m. reste vi hem efter samma sl{juts, 
åtföljda af värdinnan, som förde oss en omväg till en an
nan by, där hon hade sitt föräldrahem. Äfven här fingo 
vi tala Guds ord för många sj älar . 

Den lilla söndagsskolan fortgår, och barnens antal växlar 

mellan 5 - 12. De små ha lärt sig »Fader vår» samt 
några bibelverser och sånger utantill. En söndag helt ny
ligen hade vi det särdeles 11l1igt i klassen. Fyra främmande 
gossar voro med och visade ett märkligt intresse . Flera 
gånger framställde de frågor till mig rörande Jesus och de 
eviga tingen , och då jag gaf dem en tryckt sång hvar, be
mödade de sig på allt sätt att lära första raden. Ingen af 
dem kunde läsa. Då de eftersagt orden : »Alltid förtrösta 
på Herrens beskärm ,), frågade jag den ena, om han trodde .. 
att » templens gudar " kunde beskydda honom. Han såg 
litet förbluffad ut, men svarade genast: » Det beror på ödet, 
om man har lycka eller ej.» Kineserna tro på ett blindt, 
obevekligt öde. 

Här slöjdas och muras nu om dagarna. Kapellet är 
i det närmaste färdigt. Vi ha redan haft predikan där 2 :ne 
söndagar. Må det snart bli fullsatt med jrä/s11in,.rrssiikande 
män och kvinnor ! Såsom exem pel på huru föraktadt Jesus
namnet är äfven här, vill jag nämna, att på vår stora in
körsport, där åtSkilliga texter äro uppklistrade, har )>le-su » 
allestädes blifvit öfversuddadt till oigenkännlighet och bokstaf
ligen smutskastadt, troligtl'is af någon, som funnit det vara 
en stötesten och förargelseklippa. i'vIidt i smärtan häröfver 
kan jag dock ej annat än fröjdas, ty det bevisar, att detta 
namn äger en förborgad kraft. 

!I·lidsommardagen företogo Hugo L. , Henrik och jag en 
utt1ykt till bergsluttningen sydväst om staden ,och fingo er
fara \'älsignelsen af Jesu ord: Kommen afsides och hvilen 
eder något litet. Vi gingo till fots, ty det är blott en fjär
dingsväg dit. Kocken och springgossen buro matkorgarna 
åt oss. Då vi gått en stund och voro trötta, satte vi oss 
ned und er ett skuggrikt träd och stämde upp en sång. 
Lätta skyar gledo just förbi solen, och kocken anmärkte 
dän'id: » Vår Fader spänner upp parasoll åt oss.» Vår 
förre kock är numera i Din-ch' eng i skolan och utbildas v. 
G. till evangelist. Den vi nu hafva blef frälst under tält
missionen i P\l-cheo i fjol. Så långt människor kunna se, 
lefver han i innerligt umgänge med Herren. På lediga stun
der drager han sig unda n i ensamheten och beder. Kär 
han drar spisel bälgen, läser han alltid högt ur nya testa
mentet. Om Herren får behålla och fostra honom, kommer 
han kanske längre fram att användas mera direkt i evan
gelii tjänst. 

Men jag har nu alldeles kommit från ämnet. Anlända 
till bergsluttningen, som är bevuxen med doftande cypress
skog, funno vi efter något sökande en ypperlig plats att 
slå läger på. Vi hade där en vidsträckt utsikt öf\'er dal 
och höjd, och en liten insjö, utgörande midtelpartiet, satte 
kronan på verket. Ett stycke längre bort tät1ade trenne 
glada bäckar i dans och sorl. Ofvanför våra hufvuden reste 
sig ett storartadt tempel, byggdt åt »ädelstenskejsaren ». Där 
inne bodde en familj, som hade tempelvården sig anförtrodd. 
Jag hade ett långt samtal med hustrun, som i det längsta 
påstOd, att ädelstenskejsaren är den sanne guden. Slutligen 
tycktes hon en smula rubbad i sin tro. 

De sista dagarna ha vi varit öfverhopade af sjukbe
sök. Ack, att dessa arma lika ifrigt sökte själens hälsa . 
Det är här som hemma, då människan är i nöd, söker hon 
Gud, men när nöden är öfver, glömmer hon llonom. 

Vänner, hällen våra armar uppe i striden! ~'lin dyre 
make förenar sig med mig i de hjärtligaste hälsningar till 
eder alla. Eder ringaste vän 

H/lilla 7)'iider. 
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Ki Wen-hsiå. 
.\f Ca;,1 BloIII. 

l'orts. fr. föreg. nummer. 

Någon tid efter denna tilldragelse \'andrade dr vän 
[tter hemifrån. Denna gång gälide resan Shensi, där han 
iimnade uppsöka Lio samt för honom omtala Herrens un
derbara ledning och själf mottaga litet mera undervisning i 
ordet. De båda viinnerna träft~'lde~ efter önskan, och Ki 
ikk ät\-en göra ett par engelska missioniirers bekantskap. 
På vägen dit hände sig en dag, att han, när det började 
skymma, ej hade hunnit fram till någon by, utan mås te 
taga sin tillflykt till ett tempel bredvid vägen. Det är vanligt, 
att fattiga vandrare sofnt på dylika platser, så att han väntade 
ingen sl'årighet där, men då ha n korn in, fann han före sig ett 
par män, som genast började utfrilga hvem han var och hvar 
han kom ifrån. Ki svarade hötligt pa alla frågor samt sade 
sig ämna stanna i templet öfver natten, så \'ida ej de, som voro 
där före honom, hade något däremo t. :vlen de t var just hva,1 
de hade. De v ille på inga villkor tillåta en "Honanesisk 
hund" att 50fl'a tillsammans med dem. " Jaså, men kunde 
ni då inte göra en god gärning och I'isa mig vägen ti ll en 
by, där jag kan ra natthärbcrge '" - » \-i äro ej sådana 
som göra goda gärningar här, utan äro onda. Går du till 
vår by. så får du stryk där, och gtu' d u inte kvickt häri
från, 'så skall du få hjätp att kOJllma ut. » Detta I'ar ju ej 
särdeles giislI'änligt, och stackars Ki hade ingen annan ri'd 
än att paeka sig i väg ut i mörkret. Hungrig, trött och 
sömnig var han, men så rädd för vargarna, att hall ej vå
gade sätta sig att hvila. Hade han vetat, å t lll'ilket hått 
han skulle söka den by, som männen i templet nämnt, så 
hade han nog gått dit i trots af det mottagandc, som före
spåtts honom , men han kände ej titt traktcn och fick där
för gå på i det hoppet att Herren skutte leda honom rätt. 
Sakta gick det emcllertid och uncler mycl<en bön till Gud 
att snart låta honom komma till en hvi loplats. 11an kan 
tän ka sig, huru glad han då blef att omsider framemot mid
natt få se ett ljus framför sig. Samlande sina krafter skyn
dade han fram titt gården, hvilken genom sitt utseende och 
sitt läge antydde, att den var en nybyggares bostad. 

Det var en Shan-tong-man, som bodde där, och han 
tog mycket vänligt emot Ki samt bjö honom på mat, då 
han hört, huru länge det var, sedan han ätit. Emedan 
gården låg så afslcildt , måste dess ägare hålla noga vakt 
mot tjul\rar. Den natten hade hundarne varit särdeles oro
liga, liksom om någon smugit omkring gården, och ägaren, 
som blifl'it I'äck! af deras skall, hade, för att visa att han 
var på sin vakt, gått upp och tänd t det ljus, som ledde 
Ki dit. Nu kunde han visserligen ej härbergera sin giist 
öfver natten, men då han fått 'eta, att denne I'ar en kristen, 
sände han sin son med honom till en närbelägen by, clär 
cn kristen Shan-tong-familj bodde, hos hl'ilken elen trötte 
vandraren fick 11I'ila ut. Detta var ju ett nytt bevis på 
huru Herren har vård om sina barn och för dem låter 
allt samvcrka till det bästa. 

Vie! besöket i Shensi hade det uppgjorts, att en af de 
ofl'annämnda missionärerna skulle resa till Honan för att 
på Kis egen födelseort döpa honom såsom ett vittnesbörd 
för folket i trakten. Dessa skulle dock dröja ännu några 
månader, och under tiden tog sig Ki för att göra något, 
som han efteråt djupt ångrade, men hvilket i alla fall blcf 
honom en god läxa. Förr i världen var han en förskräck, 

lig spelare och proccssare. Detta I' ar det sätt , hvarpå han 
skaffade sig sin utkomst , ty något ordentlig t arbete kunde 
han aldrig göra. :\fu föll det honom in, ait han skulle ha 
ett parti kort till; bara ett enJa för att af;luia med. Herren 
kunde viiI ej räkna så nogn. mej honom, då han ii nn\l ej 
var döpt. Denna ta nke finner man ofta hos sådana kincser, 
som just äro i öfvergångsstadiet från hedendom till kri~ te n

dom. Emellertid förlorade han på det partiet alla sinn. kon
tanter samt blef skyldig 14,000 l<asch, unge fär 3j kr. 

Här insåg då Ki, att Herrens hand I'ar öfver ho nom 
för hans synd, och han lorvade att aldrig mera röra 
vid kort. Men ännu en liixa hade vår vän att liil'a, oeh 
det var om processande . Jag minns nu ej, hl'ad anled, 
ningen var till rättcgilngcn, men säkert är, a tt han väntade , 
att domen skulle utfall a till han5 förmån , och trodde, att 
Herren ej skulle taga det så hårdt, eftersom han ju iindå 
ej var döpt. Förut hade sällan någon kunn at I'inna en 
riittegå ng mot Ki, men denna gång icke blot t förJoraJe han 
målet, utan bIer äfven dömd att slita spö. Det I'ar hårdt 
men gjorde godt, ty nu I'et han Guds \'ilja i det afSCcl1det 
och söker hålla sig ur dåligt spel. 

I sinom tid kom mr Sharrock t iJl Pii -tjiang, och Ki 
döptes i en förbi fly tande å. Sedan (less har han burit ett 
godt vittnesbörd om sin Herre och mästare samt synes till
växa i nåden. 

Några uf hans motståndare anklagn.de honom inför man
darinen i staden, n1'n denne sade: "Kejsaren oeh mang:r 
af hans höga ämbetsmiin äro goda vänner mC(l uiliinc!in g' 
arne samt till åta dem att utbreda sin Iii ra . HlII'u siwlle då 
jag ku nna straffa en man, cJiirför att han trott den' Om 
han gjort något· ondt, så skall jag sk ipa riittvisa, annars 
må hl'ar ocl, en sköta sitt." 

Förra året \'ar han här två gånger med ett kort mel
lanrum och besöl,te drt ät\'en sina vänn.::r i Shcnsi. Föl' 
närvarande arbetar han för Herren i Sin,nganhsien, diir han 
omsider fått ett hus till opiumasyl och ä fl'en några patien
ter. Änn u tör det väl dröja, innan detta a riJete få r n[tgon 
större utstriickning, men Herren för bcreder I'id un de r tiden 
såväl arbetaren som dct verk ha 1 ska ll intriicla uti. 

Bedjen Gud för Ki \Ven ,hsiå , att han må blifva ett 
kärl till heder, och för oss, att vi må kun na handleda 
honom, så att hans förmögenheter blifva rätt utveck lade och 
komma till elen användning, som mest skall förhärliga vår 
gemensamme !vlästare. 

Försäljning 

till fönnå n för 

Svenska Missionen i Kina 

anordnar sy föreningen för denna mission onsdagen den 9 
dec. i Landtbruksakadcmiens lokal, 43 iVliister S a l11uelsgatan, 
2 tr. och hålles bönestundcI' å följande tider : 

Kl. 112 l l f. m. pas tor Hylander. 
» l midcl. herr J. Hdengren. 

6 e. m. kOl11mittetedamöter. 
S <:lI1g \'id alla bönestunderna af herr J. HeJengren. 
Gi'tfvO r mottagas tacksamt fl förs äljn ingslokalen dagcn 

fö re försäljningen kl. 4-6 e. m. 

Stockholm, P. Palmquists Akliebolags Boktryckeri, 1896 . 

http:anklagn.de

