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!lIed hjärtligt iack till alla kära gifvare.

Att din ri(( //Id l!lifN/ källd
Itedllil1gm' dill "a/~~'//ct. Ps. 67: 3.

på jO/,{!cIl, i/JIallli a/la

S I iV I M S L A iV D.

Anmälan.

"Sinims Land
/~\issionsbrad för .svenska /~issionen 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.
För att kunna göra Sinims Land mera inne
hållsrik och omväxlande önskade vi gärna, att det
vore oss möjligt att redan detta år utvidga densamma,
så att den blefve dubbelt så stor som den varit un
der ! 896, utan att därför priset behöfde höjas. Ett så
stort steo' våaa vi likväl ej taga på en gång, utan måste
b
b
l
Sinims Land växa till så småning·om. \Ii hysa eme
lertid förhoppning om att detta år kunna lämna våra
läsare ett dubbel nummer (!6·sidigt) i hvarje kvartal,
detta dock endast under den förutsättning att prenu
merationen växer, hvilket vi hoppas skall blifva hän
delsen. Vi bedja därför att fortfarande få påräkna
vå ra vänners hjälp. Måtte Herren stärka våra händer
i arbetet på Guds hus!
Sinims Land komm er att under ! 897 liksom hit
tills innehålla ledande artiklar, öfversättningar af mera
framstående författare på missionsområdet, skildringar
fr å n missionsfältet, bref, artiklar och notiser från mis
sionärerna samt porträtt och illustrationer m. m.
Tidningen utkommer med detta nummer i ny ut
styrsel, med nya, tydligare kartor å första sidan.
Angeläget vore, att missionsvännerna gjorde sin
prenumeration å postkontoret så fort ske kan.
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 missionen.
Profnummer sändas på begäran .
Adr. Lästmakaregatan 30, 4 tL, Stockholm.
Stockholm i dec. ! 896.
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träda in uti det nya, och å andra sidan framhåller
den utveckling af Guds verk uti oss, som vi alla så
som Guds sanna barn ifrigt måste åstunda och utan
hvilken det ej är oss möjligt att förhärliga Gud. Och
ej heller skulle vi kunna tillönska hvarandra något
bättre, än att Gud må göra oss skickliga i allt Kodt
verk, till att göra !tans vilja, z/erkandc uti oss hvad
täckeligt är z'7tjör honom. Får nu fridens Gud bringa
detta till fullbordan uti oss och genom sin Hel. Ande
förverkliga det i våra lif, hvilken vinst skall då icke
detta medföra för missionen, för våra bröder, för Gud
och för oss själfva! Visserligen skall då det år, som
vi aå att möta, bli fva för oss ett godt nytt år, ja
ett bnådens och vederkvickelsens år ifrån vår Gud.
Detta veta vi alla, och vi önska säkert ingenting
hellre, än att det måtte ske så, men att önska är ej
detsamma som att äga . Det hufvudsakliga för oss
måste fördenskull vara, att vi verkligen göras skick
liaa i allt godt verk till att göra hans vilja. Men
h~ru skall det komma därhän med oss? ]0, fridens
Gud skall själf utföra detta hos oss, enligt hvad apos
teln säger. Detta är också den enda vägen, ty icke
gar det genom egna ansträngningar och försök, huru
allvarliga och kraftiga dessa än må vara. Den vägen
är alldeles tillyckt. Vi hafva således å vår sida intet
annat att göra än att öfverlåta oss själfva och i tron
omfatta löftesordet, och Herren å sin sida skall giira,
verka och gifua. Vi äro leret, som skall låta sig
formas af Mästaren; vi äro det tomma kärilet, som
skall låta sig uppfyllas af honom .
Så låtom oss da, käre vänner, helt öfverlåta oss
själfva åt Herren och omfatta hans löften, som äro
ja och amen i Jesus, så att vi må kunna emottaga
de rika välsignelser han har i beredskap åt oss och
vill gifva oss detta nya år. Det kan vara vårt sista
ar - Herren allena vet det - och huru angelägna
och ifrig'a böra vi då icke vara att lefva inför hans
ansikte, i hans kraft och till hans ära, i allt sökande
hvad täckeligt är inför honom. Gud välsigne eder,
I af Herren älskade vänner, och må han i rikt mått
välsigna våra gemensamma bemödanden att föra evan
gelii segerbudskap ut till Kinas folk!
j11m Gud vare tack , som gZ)'ZJO' oss siger1l gmO//l
vår .Herre Jesus KristlIs.
Dä7för. mil/a älskade
brijder.. 'uaren faste, orubblig'e, öj'i /ojlödallde z" HareJts
'ucrk alltid. '(,letande att edert arbete icke är flifiillgt i
r/aren .

Kära missions vänner !

JIm ji'idms Gud, kuilkm f r/m de döda har åter
fört dm, som geuolll ett c"igt förbu/ldsblod ä1' dm store
hcrdm för fåren , vår /{erl"e Jesus, !tall göre edel"
s!..-ickliga i allt godt (.'('rk, till att göra hans vilja.
verkande kz'ad täckeligt är in/ör IWllollt) gmoIIi Jesus
](rz"stIlS, hvill,::cll vare ära i c'i,igltdcrs evig/u t! A/IlOI.
Ett godt lI)'tt år manar Herren oss att tillönska
våra kära medarbetare och vänner, och då det alltid
;11' god t att hälsa hvarandra med ett Herrens ord,
synes det ofvan anförda oss synnerligt lampligt till
ett sådant häl sningso rd, enär det ii ena sidan visar
oss hän till det eviga förbundsblod, genom hvilket vi
- trots' den synd och brist som vidlådit oss under
det gångna året - få sasom heliga och ostraffliga

på

till sinnes, som oc1\ Jesus I(Fistus ilaF,:;:

I Fil. 2 kap . säger aposteln: "Varen så till sin
nes, som ock Jesus Kristus var.» Och därmed hZlr
han st~U!t Herren Jesus personligen och omedelbart
framför våra ögon , att vi sku lle efterlikna honom.
Det är mycket vanligt i var lid, att människ or söka
likna hvarandra. Ibland finner man nAgon märkvärd ig
männis],a, henne ser man upp till och försöker efter
likna, och henne söker man så mycket som möjligt

* Fö:edrag af mi ssion:ir E. Folke. hKllet vid sp1rböss etöm.
nin gen i kyrkan vi d Florngntan i jnn. 1893 .
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tala, handla och göra i likhet med. Men Herren
sjalf synes visa oss i sitt ord, att det icke så skall
vara. I Ebr. 12 säger aposteln uttryckligen. att vi skola
»se på Jesus, trons begynnare och fullkomnare».
Aposteln Paulus tyckes äfven för sin personliga del
taga honom till siu förebild , ty när han på ett ställe
säger: »Varen mina efterföljare », tillägger han omedel
bart därefter: »såsom ock jag är Kristi ». Endast
så vidt som jag är Kristi efterföljare, vill han säga,
skolen I vara mina efterföljare. Detta är en viktig
sak för oss att beakta, vi som lefva i en sådan opå
litlig vädel. Må vi icke fästa vår blick på något
annat än endast och allenast på Jesus och hafva ho·
nom allena till vår förebild!
Jag tänker särskildt på vår broder Chang. Jag
samtalade med honom på en resa i Kina just om
denna sak, och han sade då, att vi såsom människor
äro så benägna att se på något annat, i synnerhet
på det som lyser och ser märkvärdigt ut, att vi
glömma, och icke blott glömma, utan ofta känna oss
mindre tilltalade af den kors fäste och uppståndne
Jesus. Detta är en stor sanning. Paulus säger också
i 2 Kor. 3: 18 , att vi, som med aftäckt ansikte skåda
Herrens härlighet i en spegel, varda förvandlade till
samma bild från härlighet till härlighet, såsom af Her
rens Ande.
Det är märkvärdigt att se, hurusom, när två
bröder eller två systrar eller man och hustru äro en
samma ute ibland hedningar, så att säga isolerade,
de blifva Iwarandras fullkomliga afbild. Det är delta
Herren Jesus vill göra med oss. Han vill ställa oss
isolerade med sig, antingen vi nu lefva miclt uppe i
kristenheten eller ute bland hedningarna, på det att
vi m~l blifva förvandlade till samma bild som han.
Därför är det nog också, som Paulus så siirskildt
uppmanar oss, at t vi skola tänka som Jesus och hafva
samma sinne som han. O, huru viktigt är det icke,
när vi arbeta för Guds rikc, att det får ske med
samma sinne, som Jesus hade, när han var här nere
och frälste syndare. Jag har så ofta ute bland hed
ningarna tänkt: »Ack, jag kan icke försaka det och
det, jag kan icke gå så och så långt », och så har
den egna bekvämligheten börj at ställa sig meHan
Herren och mig själf. Men därpa har jag al ltid för
lorat. Vidare kommer så ofta den egna viljan och
vill taga ut sin rätt: hvad jag vill, hvad jag tycker,
hvad jag anser behaga mig bäst . Det är sa frestande,
så grufligt frestande att följa det egna tycket och den
egna viljan. Och sedan kommer den egna äran, som
vid alla tillfällen vill blanda sig med, och säger: » N u
har du åtminstone visat dig' vara e n trogen tjänare.»
Och så blir man helt annorlunda till sinnes, än Jesus
Kristus var. Måtte Gud välsigna oss i kväll. när hvar
och en frambär sin offergåfva och det han har afsatt
för Herren, att det må blifva i Jesu Kristi sinne,
samma sinne i hvilket han kom ned från himmelen
och offrade sig för oss, på det att vi skuJTe b lifva
frälsta. Och blifva dessa lned el framburna med Jesu
Kristi sinne, är det alldeles säkert, att det skali bli fva
lika stor skörd af den sådden, som när Jesus Kristus
sådde sig' själf på jorden. Därför säger han också:
»Utan att hvetekornet faller i jorde n och dör, blifver
det allena, men om det dör bär det mycken frukt.»

Så var det med Herren Jesus, när han sådde sig
själf såsom det första hvetekornet här i världen . Och
tänk, när den första skörden, den andra skörden och
den ena skörden efter den andra spirade upp! Tänk,
hvilken härlig och stor skörd dtt har blifvit af det
hvetekornet! Må nu Gud gifva oss nåd i afton att
så oss själfva; det må vara ett litet eller stort korn.
Men om det har evigt lif i sig, skall det bära frukt
äfven i Kina. Det är väJsiS"nadt att tänka, det hvart
enda litet korn, som sås här med Jesu Kristi sinne,
aldrig kan blifva ofruktbart. !.VIå vi aldrig förgäta
detta I Om vi lämna en aldrig så liten gåfva med
Jesu Kristi sinne, är det alldeles säkert, att den skall
blifva välsignad tusenfaldt. Vi kunna aldrig mäta
det själfva.
Jag läste för några år sedan om en fattig kvinna
i Skottland, som sparade tillsammans en liten summa
och sände ut till den bekante missionären Livingstone,
för att han skulle skaffa sig en tjänare och sa blifva
sparad onödiga mödor. Genom detta lilla offer räd·
dade hon för 30 år Livingstones lif i detta land. När
Livingstone vid ett tillfälle öfverfölls af ett lejon,
lyckades nämli gen den tjänaren vända rofdjurets upp·
märksamhet pa sig och afvände så faran. Den, som
skref detta, var den bekante A. Pi ers on, som säger:
»H vem vet, om icke fru Mc Robert och Livingstone
tillsammans skola träda fram och taga emot lönen
för de 30 årens arbete.» Det var en välsignad tanke.
Hvem vet, om icke den, som offrar 5 öre eller hvad
det vara må, en dag skall få gå fram och taga emot
lönen, som kommer från Kina eller andra missionsfält.
Det sinnc, Jesus hade, var ett märkvärdigt sinne.
Här står i vår text förut, att han utblottade sig själf
och sedan att han ödmjukade sig själf och bIef en
tjänare, lydig ända in i döden.
Den sanningen blef mig särskildt klar för en tid
sedan, att med att bära Kristi kors menas, icke blott
att korset är svårighet och motgång utan att det är
ett uttömmande af s ig själf, ett utgifvande af sig själ!
i döden för världens frälsning, såsom Jesus utgaf sig
själf för vår frälsning. Alla vänner förstå hvad jag
menar med att utgifva sitt eget lif, för att syndare i
världen, hedningar därute och namnkristna här hemma.
som gå främmande för Gud, måtte blifva frälsta. Det
är att bära Jesu Kristi kors. :\trätte Gud få välsigna
mig, att jag må bJifva villig till ett sådant offer. Jag
är alldeles viss därpå, att när Gud gör en villig', blir
det icke bedröfveJsens ämbete, ty det var det icke
för Frälsaren, utan ett fröjdens, glädjens och hugsva
lelsens ämbete. Det skall icke blifva bedröfvelsen s
ämbete, utan ett Ijufligt och god t lir, ett välsignaeit lif.
Det var en af våra bröder och tjänare, hvars
namn nämnes af både kineser och europeer med SIO~
aktning. Han dog för ett par år sedan. En missio
när skref i en engelsk tidning och omtalade, att han
träffat en kines och frågat: »Har ni någonsin hört
evangelium 0111 Jesus? » »'\fej , det har jag icke », sva~
rade kinesen. » men j ag har set t det», tillade Il an.
Han hade icke hö rt utan sett det. När missionären
frågade honom, huru han sett det, talade han 0111
denne vår broder , huru ban för~ akat sig själf och gått
omkring i cljup fattigdom för att bringa hjälp åt andra
nödlidande.
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Några kinesiska kristna berättade en dag för mig ,
att han kommit till en församling där i trakten . Under
vägen hade han blifvit öfverfallen af röfvare, som
anhållit och hotat att taga hans lir. Då sade han till
c1em: »Mina vänner, jag har inga pengar.» De frå·
gade då: »Hvem är ni?» Han sade sitt namn. »För
all del», sade då röfvaren, Hör honom ej. » Så kom
anföraren och gaf honom 200 cash och sade: »Jag
har ej mer.» När vår broder kom fram till försam·
lingen, sade han: »Så fingo också röfvarne vara med
och främja Guds verk. »
Det var Jesu Kristi sinne, som uppenbarade sig
hos denne lärjunge. Och när Jesu Kristi sinne fick
uppenbara sig, smälte till och med de förhärdade
hedniska röfvarnes hjärtan.
Gud har välsignat många bröder dä r ute till att
på detta sätt gifva sina lir. Och vi kunna säga, att
därigenom är det oss möjligt att predika evangelium
i det stora landet Kina.
För någon tid sedan, nii.r Kina icke var så öppet
som nu, var det en ung broder, som jämte en , äldre
kamrat reste till Honan. Dessa två drogo ensamma
omkring i J'andet, tills den ene dog. Men den andre
ville ej öfvergifva faltet utan fortfor att resa omkring
och predika. H vad han fick lida, vet Gud allena.
För några år sedan blef han sjuk. Han utgaf sitt lif
för Herrens skull. Och ända till det sista - han dog
J 89 2 låg Kinas och Honans nöd på hans hjärta .
Han dog, men hans arbete har icke varit utan frukt,
ty flera församlingar hafva bildats, och mänga missio·
närer hafva sedan predikat evangelium där. Detta
var i en af Kinas hårdaste och otillgängligaste pro·
vinser. En annan broder verkad e i 6 ärs tid såsom
en simpel arbetare för att vinna inträde bland folket.
Ofta, när han gick ut igenom ena dörren, gingo fien·
derna in genom den and ra. Men Gud bevarade
honom. Svårigheterna voro dock så stora, att han
efter 6 års tid dukade under i Kina. Han st~d trogen
på sin post, tills han dog. Och det sista han gjorde
var att bedja för den provinsen. Det skall l>lifva en
härlig frukt af hans arbete .
Det är också välsignad t att se, att Guds evange·
lium verkar hos de troende bland kineserna, så att
de få något af Jesu Kristi sinne. Det har ofta upp·
muntrat mig och mina medarbetare, att de själfva
blifva villiga alt g ifva sina lif för Jesu skull. Vi sågo
icke endast under år J 89 I, att tvenne utländingar
beseglade Jesu Kristi vittnesbörd med sitt blod, utan
det hände äfven för icke länge sedan, att två tjänare
till vår broder, mr Poihii Turner och hans hustru,
när pöbeln fordrade deras lif och ämbetsmännen frå·
gade, om kineserna ville taga emot stryk för missio·
närens hustru, svarade: »Ja.»
Och detta var så·
dana kineser, som icke länge varit kristna, De sleto
af dem kläderna och piskade dem, tills blodet sipp·
rade ut på deras kroppar. Och de ledo detta, icke
för att de voro tvungna utan för att rädda missio·
närernas lir. När tvenne engelska systrar i början af
iir 189 I j en stad blefvo Nverfallna af en pöbelhop
och lyckades fly till rådhuset i staden för att söka
skydd, kastade en officer ut dem bland pöbeln. Ett
förfärligt öde väntade dem då. Men i denna pöbel·
hop funnos två, som hade hört evangelium och trodde.
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Och dessa kom mo fram och räddade dem. Häraf se
vi, att vi icke skola förtröttas. Nej, låtom oss bedja
Herren att få mycket mer af detta Jesu Kristi sinne,
att det må lysa ut ifrån oss ibland hedningarna . Och
när det lyser dit ut, så få många af Kinas söner
känna Jesus Kristus.
..
Jag har ofta i mitt lif tänkt på detta : Ar det
möjligt att jag offrat mig på det sätt jag bort göra,
så att det verkligen var ett oJfer? Det händer, att vi
så växa in i våra vanor och seder här hemma, att vi
tro, att vi offra oss, ehuru det icke är ett oJfer. Ofta
händer, att man gifver af öfverfiöd, och när det bäst
passar och är lämpligt, och icke när det verkligen
är ett offer. 1\1 å Gud välsigna oss, så att vi gifva
oss själfva, såsom Paulus gjorde. Han gaf sig själf
såsom ett offer och utgöt sig själf såsom ett drick·
offer. Må Gud, genom det ordet vi hört i afton, få
välsigna oss, så att vi, som tro på Herren, må offra
oss själfva icke för vår egen skull, utan för Jesu skull,
icke för någon utsikt i världen, utan för Jesu skull.
Då skola vi i sanning blifva välsignade. Amen.

if ål'
Af

fJ:1äIsnin~s ~ud.
Andrew Murray.
:-Jin själ väntar e nda st llpp11 Glld,
ifrån hono m kommer min frä l5 ning (e ng.

öfvers.). P s. 6 2: 2.

Om frälsningen kommer från Gud och helt och
hållet är hans verk, lika väl som skapelsen \'ar det,
följer däraf nöd vändigtvis, att vår första och högsta
plikt är att vänta , att han skall utföra detta verk så,
som det behagar honom . Att stilla bida efter Herren
ä r således den enda vägen att få erfara full frälsning,
den enda vägen att lära känna Gud som vår frälsnings
Gud. Alla de hinder, som hålla oss tillbaka, hafva
sin orsak i bristfällig kännedom om Gud och försum·
melse att stilla bida efter honom. I·I vad vi såsom
Guds folk behöfva göra, att hans makt m'å blifva
uppenbar i världen, är att återvända till den ställning,
som i sanning tillhör oss, så väl i skapelsen som i
återlösningen, nämligen till en ställning af fullkomligt
och oafbrutet beroende af Gud, Låtom oss sträfva
efter att se hvari denna välsignade och oundgängliga
förbidan efter Herren består; det skall helt säkert hjälpa
03S att uppWcka skälen, hvarför vi så litet tillgodo·
göra oss denna nåd, och lära oss känna hunt oänd
ligt önskvärdt det är, att Guds folk till hvad pris S0111
helst må lära denna välsignade hemlighet.
Detta djupa behof af stilla fcirbidan efter Herren
ligger så väl i människans natur som i Guds väsende.
Gud såsom skapare gj orde människan till ett kärl, i
hvilket han kunde uppenbara sin makt och sin godhet.
Människan skulle ej i si g själf hafva en källa af Ii r,
styrka och lycka; den evige och allena lefvande Guden
skulle hvarje ögonblick vara gifvaren af allt hvad hon
behöfde. Människans ära och lycka s kulle icke vara
beroende eller. oberoende af henne sj älf, men beroende
af en Gud, oändligt rik och kärleksfull. Människan
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skulle hvarje ögon blick hafva tillgång till Guds full
het. Detta var det saliga i hennes tillstånd före
fallet .
Då människan affallit från Gud, blef hon ännu
mer beroende af honom. Det fanns ej det minsta
hopp, att hon skulle kunna befrias från sitt dödstill
stånd annat än genom Gud, genom hans makt och
barmhärtighet. Det är Gud allena, som i Jesus gifvit
oss återlösningen; det är Gud allena, som fortsätter
och fullbordar den hvarje ögonblick i en troende själ.
Till och med (en på nyttfödda människ a n äger ej
någon kraft i sig själf till helighet : hon har och kan
ej hafva någonting, som hon ej mottager hvarje ögon
blick. Stilla förbidan efter Herren är dä rför lika ound
vildig och måste vara lIka fortsatt och ostörd som
andhämtningen, hvilken underh ål ler det naturliga lifvet.
Det är således, emedan de kristna kfva i ohm
nighet om sin fullkomliga fattigdom och hjälplöshet
i förh å llande till Gud, som de ej känna behor af ett
ständigt och oafbrutet beroende a f Gud eller få erfara
välsignelsen af att ständigt bida efter Herren. ;\1 en
då en troende börjar inse sin rätta ställning och sam
tycktr till, att han hva rje ögonblick måste af den
Helige Ande emott ag a det, som Gud skall verka
hvarje ögonb lick, då blir förbidan efter Gud hans
enda hopp och största fröjd. Då han förstår, huru
Gud, just såsom Gud, såsom oändlig kärl ek, älskar
att meddela sin egen natur åt sitt barn så fullkomligt,
som han kan fa göra det; då han först å r, huru Gud
aldrig ,. tröttnar pa att meddela honom lir och kraft,
ja, då förvånas han, att han någonsin tänkt sig Herren
annorlunda än som en Gud, af h\'ilken han ständi g t
och oafbrutet får bero . Gud såsom den ständigt gif
vande och verkande, ban s barn såsom det ständigt
förbidande och e mottagande : Detta är ett saligt lif.
»M in själ väntar allenast efter Herren ; från honom
kommer min frälsning. » Först förbida vi Herren till
frälsning, sedan lära vi oss, att frälsningen endast för
oss fram till hon0111 , och så förbida vi honom för hans
egen skulL Då finna vi, hvad som är ännu större,
att stilla ro i Gud är i högsta och egentligaste mening
fräl sning-. Därigenom tillskrifva vi hon0111 äran att
vara allt i alla och få själfva erfara, att han är allt
för oss. Må Gud lära oss, huru välsignadt det är att
stillhet förbida hon0111.
»i\Jin själ väntar allenast uppå Gud. "

fIngående för-blifvandet.
A flIu dso" 7i1y/or.

för några år seda n behagade Gud a tt i inre Kil1a
friii sa cn agnostikcr - så kallas pa det ve tenskap liga s prå ket
en man som hå ller före, att människan ej ka n veta n[lgot om
Gud eller det öfverna turliga och Gud l-are 10 1', att h an
friiIsat flera så,lana han kan ibland am-ända till och
med ut trycke t i våra ansikten för att utan or,1 öfvertyga
dc m. Det f'i n nes ingen bev isförin g, ln-ilken så öf\'ertygar
som ett för änd rad t li r, och jag tror, att vi alta önska att n
vara hjii l-tan och IiI' så fö ränd rade, att elc mi't tala fö r Her
ren . Då denne man upp manades at t bedja, Cörakta,le han

den tanken, emedan den sy ntes honom oförn uWg, Ha n \'ar en
skicklig ma n , som talad e med tala ng . »Om det finnes en
Gud » , sade han, » är ha n alltför stor för a t! akta på min a
böner, och för res ten först å r ha n sitt verl< bäst själf. » ::-'Ia n
s,'a rade hon o m, att om han g inge hem och bad Gud att
ge nom sin Ande öp pna han s ögon, s kulle h an finna ~ ya
T es tamentet vara en ny bok. Ha n a fböj de d etta, men mis
sionären sade till bo nom : »!\i vilt icke bedja fö r ed er själf,
men ni kan icke hindra mi g att bedja för ede r. Jag skall
bedja för eder, at t Gud må öppna edra ögon, ocl:. ni skall
få se, om ick e den boke n ändå skall fö r eder blifva en ny
bok. » Han g ick hem och kiinde sig myc:,e t underli g till
»Här », sade han för s ig själf, »kommer nu den na
mods.
' utländska djäfvuJ', so m jag aldrig sett förr , oc h tror , a tt
hans böner skola gö ra en bok, som j ag icke bryr mig om,
intressa nt för mig. » Han spisade kvä llsvard, men kunde icke
låta bli att tän ka på d enna besynnerliga ide . p,Iissionärc rna
bådo under tid e n Gud at! för ä ndra hj ä rtat hos denne
man, hvilken hade stort infly ta nde i trakten. E fter kvä lls
varden gick han till sitt bibli otek oc h tog fram 1'{ya T es ta
me ntet, lade det åte r ifrån sig men tog så upp det ige n ,
ty han kun de ej motstå begä ret att läsa diruti ; oeh se,lan
han börjat, fort sa tte han därmed till efter mi d natt. p,Iis
sioniiren måste liim na orten, men Gu ds _'\nd e läm nade ej
de n ne man. H a ns intresse v,ar n u fiin gs lad t af ordet ; h u'ru
I'älsignad t är det icke a tt blifva inta gen a f Gud ! Han
läste boken, Gud ga f honom ljus, och han blef så uppfy iid
af viils ignelse och kraft, att han börj ade predika pil gatorna,
lwilket var något mycket märkvärdigt för en kinesisk her re 
man i ha ns ställning. Kom så borg mästaren för att göra
allvarsamma fört:s täll ningar . " Att ni, en herreman :> , sade
han, »och därti ll en litterä rt bildad m an kan ta ga er för
att hålla tal för pöbeln och predika de nna utliindska lära:
Att ni inte skäms ' ;) Mannen svarade: »Jag predikar just
dä rfö r , att jag in te kan tiga. Den liiran ha r gjort mi g så
g lad . » Ha n fortsatte a tt med kraft pred ika eva nge lium för
bo rgmästa re n, tili s denne va r glad att få kOl1l1na un d"n
och gick till stadens littcrii ra öfl-erhufvucl samt sade: >: Gå
ni och se ti ll lwad ni kan g öra, ty i stiil!e t fö r att blygas ,
började ha n predika och försöka a tt omvända mig. il D enn~
lärd e g ick nu också till den fo rn e agnostikern, och ä fven
ha n fick h.öra elra ng eliulTI. Inge nting kunde hindra de nn e
m an a tt förkunna eld glada budskapet om Jesus.
Ett sådan t nit ii I' jus t hl-a d vi äro i behof af.
\ 'i
behöfva så u ppfy llas med Guds Ande och så bemäktigas af
Guds sanning, at t vi ej kunna ti ga därmed, emedan drt
hjäl·ta flödar öt\'er. Dett a är en möjli ghet. Herren icke
blott till fred sställ er den törstande själen och fyller den hung
rand e med sitt goda, utan han kan oc ks?l göra hjärta ts
bäga re öfvernödande.
" Den so m tror på mig, af hans lif
skola t1y ta strömmar a f lefnll1de va tten.»
Lefl'tlllllc 7'111
tm är /iörialltle rat/clI . Yatten som hindras a tt rinna blir
s na r t icke Icfl'a nde. Om vi vilj a lefva e tt öfl-ert1ödande
lif, måste vi fo r ts ä tta att dricka d et I'atten , so m J es us g er,
och de t skall nöda öfver. Vi ko mma icke tillsamma ns blott
för a tt mott aga I:älsig:lelse ut a n äfve n fö r att gifva.
Denne kä re man i Kina, som vi här tala t o m, var en
dag ute och predikade på stadens gator, och den elakaste och
sä mst kii nclc ma n in o m !lera mils omkrets rå kade hä nde lse
vis att passera; han s t ~illd e sig bakom predikanten och hörde
honom tala om full frälsning. Hv a rför predikade han om
full frälsning' T y han hade sjiilf funnit den . Han sade
till fol ket:
" Det lö nar sig ic ke att u pp mana spelaren a tt
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icke speb han kan icke hjälpa det lusten a tt speb
ä r ha ns herre ; det lönar sig icke att uppmana opiumröka
ren a tt icl<e rök a - han ka n icke hjälpa det. ~l e n jag
vill säga eder, att Jesus Kristus kan rädda 11\"arje syndare
fr ån hvilken syn,i eller frestelse som hels t. Ha n Iwn bort
taga pipans och spelbor,iets makt , lustans makt oc h hvarje
synd, hvilken det \'ara må. » Hvarför predikade han de tta ?
Ty han kände det, han visste det. Och den illa kä nde
mannen började att darra och tä nkte:
»Jag undrar , om
denn e Frä lsare kan rädda en sådan som mi g: » Han kände
s ig vara all tfö r usel att frälsas, men då han hörde mer
oc h mer om samme Frälsare, suckade han:
,) 0 , att han
vi lle friil sa en sådan som mig~ }) Slutl igen gick ha n fram,
oc h seende den talande rätt i ansik tet sade han: »::\i kän 
ner mig och mitt IiI'; kan eder Frälsa re riid da 1/!1;!i' .c» da ,
han ka n " , var svaret.
»::\är och huru: » " )lu och fö r all
tid. » Predi kanten förde diil'l'id mannen afsides , bad mcd
honom och förklar ade fö r honom ännu ytterligare evange 
lium .
De t var tidi gt på dagen: och mannen , som bodde ha lf
anna n mil fran s taden , gick direkt e till s itt hem , som var
ett \'erkli gt spelhel\'ete, sam t dre f ut en skara fa llna In:in 
nor och män, siigande:
»Detta hus förb li r s tängdt, ti lls
h varj e rum är rengjordt, och då det öppnas ånyo, skall
det blifva för e\' angeli i predikan. » [-bn kunde haf,'a föl"
tjänat 50 dollars i \'eckan såso m sin del i spelvins ten: men
nej, h an viiie hel lre \'ara en fattig ma n med Jeslls Kristus.
J ag har själf predikat i denne mans hus. Ha ns fa milj blef
inom kort omvänd och den föriindring som skett var u ppen ,
bar för all a, ty där HelTen J esus Kristu s komme r in, kan
han ej förblit\'a dold.
Huru skola då vi komma i åt nju tande af en liknallde
välsi g nelse? På samma siitt so m min ki nesiska \-:in, genom
att tro Herrens ord mena h\'ad de t säge r, ja genom att
helt enke lt lita dä rpå. l hafven hört , att }) trofast är han,
som har gif\'i t löftet " . Om \.- i
erfara detta ords k raft,
kunna vi i sanning vara glada. Vi hafl'a förr plåga ts af
onödiga omsorger, ty \'i voro ej fullt frä is ta, eller blott
frälsta till hiilften eller inte alls. [ stälie t för att ,'ara mer
ii n segcrvinnare hafl'a vi gång på gang blif,'it öf\'e rvunna;
skall det förf1utna uppre pas i framtiden' Det behöf,'er icke
så vara. I\lå vi så liimna oss åt Herren J esus, att han
får i oss utföm de t som han önskar, _och \'i skola få erfara,
att ha n skall gi[\'a oss hnld hans ord lof\'ar.
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Fl1c111 missionsr&ltet
V åra stationer.

Islti·. ~Ii ss ionä re r: .-\nna J a nlo n , Ebba Buren.
In födde med a rbetare: J oh .
Fältet om fa ttar : I,slfi och Oan ,chuan .
.Jlc,ti,cltCII.

Missioniire r : Fredr. Hallin , E . .-\ndersson.
In födde medhjälpare: Liu-T' su n-ren.
Fältet omfattar : Ping-Iu, Rui,ch'eng, Lins -pao, Cen 
hsiang (Hona n).
T Ol/g, r/I CO.
Missio närc r: r\. och A ugus ta Berg, T.
och S . Sand berg, ..\. E ri kson, E. Sandberg.
[n födde medhjälpare : Fann Sien-scng .
F ä ltet omfattar : Tong,cheo (hufvudstatio n). Cei-nan
(bis tation), Hua-in , Hua -cheo, Chao-I, Pu-eheng, Ch'cng -hsin ,
Peh-sh ui.

./fi1ll,rlt'ellK (ä n nu ej öppnad annat iin som o pi umasy!) .
:\'Ii ssionii rer: R. och D. Bergling .
In r. medhjälpare: Ren, Chen g .
Fältet omfattat-: Han-cheng och Ho-ya ng .

Sill-all'/lsim (Honan uts tat io n). lnfödda mcdhjiilparc:
l<i \Ven-hsiå, Iang-T'si-tien.
fiilte t omfatt ar : Sin,an : Icn-ch'i, Honan,fu etc . 13 stä,lcr.
[Jei' lIall. Infödde m e dhj~ilpare:

Hai,cheo
styr 6 städer
))
l"lI,cheo
6
10
T'ong-cheo
"
Honan-fll
10
(Lin g-pao L- en-hsia ng)
Shan-cheo
»
3
Ue i-nan
Summa 36 städer pil vårt fä lt.
Såsom synes af of\'ans tående förtcckning, ha fv'a sysko
nen en liten skara inföd(le me,ihjälpare, som del taga med
dem i arbetet på de olika stationcrna. Af dessa ha f\'a dc
flesta si tt u nde rh å ll af missionens medel. T dl underhrrlIas
dire kt från S\'crige, den ene af cn missionsförening och den
andre af ensk ild person.
Trenne bibelkvinnor underhallas äfl'en frän några \'ii n
ner i hemlandet.
Underh ållet fö r 12 barn i f1ickskolan i Cin-che ng be
strides likal edes af föreningar och viil~ n e r i SI'erigc .
Önskas underhåll tiil !1era inföd ,le medhjälpare samt
till lärjungar i goss- och flickskolorna .

Yang-ch au den 14 no,'. 1896.
,facken Herren , ly ha ns godhet varar
evinnerligen...

[/;/l,(It 'I'l~~" .

r..li ssioniirer: Erik och .-\nna folke: _\xe l oc h
Anna Hahne, Carl Blom, frida Prytz.
I nfödda med hjälpare: Chang-Chi-heng, Chao Can-fai.
Fältet omfattar: .\n,I, Hsia,hs ien och Hona n .
Gosskola, flicksko la.
I7.7/,dICO .
Missionii rer : R. ocl.. l li ll11 a Tjiider, IL Lin der.
[nfödda medhjälpare : C ang,l."ang-shui, Chang.
F iiltet omfattar: Ha; -cheo , l'u- cheo , Liu-tsin, Yong-ho
och O-hsia ng .
Opiumas) l.

hang, [(i o.

2 Kr . 20: 2 [ .

frid'
Så iiro vi nu i Kina. Den 20:de oktober anlände \' i
till Shang-hai, där I' i blef,'o hjärtligt viilkomnade a f omkr.
40 missionärer, som för ti ll fäll et voro där.
Vår rcsa \'a r mycket go.:! : oeh vi förnu mmo, att viin
ne r illllglwmmo oss i förböner: .;let \' ar visserligen mycket
hett , iifl'en stor mig t ibland , men Herren styrkte och uppe ,
hö li o oss, så att vi dagli gen hade gemensa m bi bell iisni ng på
f. m. och bö nemöte på e. m. Det var en sto r godhe t af
Herren , att han gal' oss . plats och til lfälle diirt ill, ty på en
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sådan resa iir lifvet stundom mycket oroligt, h vilket iiI' helt
naturligt då de f1era hundra passagerarne lwar på sitt håll
söka tillt'redsstii lia si na njutningar, och \'i \'01'0 endast få
troendc.
På många platser 1'01'0 vi i land', emedan missions vä n
ner mötte oss och inbjödo oss till sina gäs tfria hem. Vi
tacka HelTen rör all de n godhet \'i ha åtnjutit Afven se
dan \'i kommo hit, hafva kärleksfulla hjiirtan varit öppna
för oss. Den 26:te fortsatte \'i resan hit till Yang-chall.
Detta hem iir m ycke t godt; tiderna för stu'dier, bibelläsning,
bönemöten etc. äro utom ordentli gt \'äl ordnade. Och fö r
öfrigt är hemmct så gOd t, som det någonsin kan bli.
Vi
hafva iinnu Icl,C några siirskiida erfarenheter att berätta,
men vi iiro glada och lyckliga. Kineserna blif\'a mer och
mer kära för oss, och det iiI' en sådan stor fröjd att böra
dem sjunga om Jesus. Vi Ici/lg/a efter att " kunna » in
stämma med dem på deras eget språk. Här finnas näm
ligen några tl'oende, men ack, huru få af stadens 3jO,OOO
i!1\rånare.

l lördags mOl'se dog ett litet gossebarn, hvars mo
der var troend e, men fadern var en affälling. Först var han
så \Ted och sade, att hustrun hade dödat barnet, men Her
ren besegrade honom, ty före begrafn ingen ångrade han sin
vrede etc, och kom åter till Herre n , Då aOade han ett sådant
skönt \' ittnesbörd , och han \'a r så tacksam och glad aH på
nytt få hvila \'id Jesu hjärta.
Som (;tt yt terligare bevis på Guds trofasthet nämnes
en guml11a, SOI11 kom hit i förgår från en by långt härifdin
och ville höra /liera om Jesus, Hon hade nämligen hört om
honom för 15 år sedan, elå hon var i tjänst ho s mr Hud·
son Taylors förra hustru. Det visar, att ordet icke åter,
kommer mfängt, och ilr en uppmuntran för oss, Lofvadt
vare hans namn. Yi afsluta med en hälsning till vä nner i
Herren att ih ågk omma oss i silla böner.
Sällt cict folk, hvars Gud Ilerren är.
Systrarna
Aglles j ;i;rssPt.'i'.!{,

bergsgrottorna

Jläria Pclll'rsStJ11.

Shansi,
,·\ug. 1896.
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. ty

mörkret

förs vinner och det
I Joh, 2: S,

sann:1 ljus et skiner redan.'

Kära missionsvän:lcr !
Stor \'are Eder frid I

I femte kin esiska månaden \'a r d et min tur att fara
t ill I' \"c ileo-fu för at t andra söndagen i må naden tala
Guds ()rd för de troende och "sökarne " , Jag glad,ie mig
åt denna resa, då jag ju skulle få tr(iffa mina gam la dn
ner fJ'ån \'is!elsen där på våren, då vi hade »möte » i två
dagar, och då en ;) församling» af sökare bildades, som
hyrde en liten lokal för sina sammankomster, Sedan e\'an
ge lis tell rest hem, hade jag då många sköna stunder \'id
Guds ()nl ti!l~ all1ll1a"s med dem, ()ch jag skulle !lU åter m
träffa dem och se, huru de gat t framiit i Hel rens skola.
~len at t " allt kött iii' hö» och att CIIdas/ det, som iii' födt
af Gud, kan öf\'cl'\'i nl1 a \'iirlden, nck jag en ny påminnelse
0111 I'id min ankomst.

j \ T D.

En officer från liigret höll sig med glädje tillsamman
med oss på våren och var äf\ en bland dem, som läto upp
skrifva sig som »sökare " , Då han sedermera fick order
att kommendera en silfvertransporttrupp till Tai-Ven -fu, me,i
sände jag på hans begäran bref till Dr Edward, däri jag
bad denne afvänja honom från opium-medicinen. :\u fick
jag höra, att han \'arit nästan afvand, då de gamla kräm,
porna började komma tillbaka, och då kom pipan fram igen.
An mera ledsen blef jag, da jag fick veta, h\'arför han nu
ej var ibland oss, Hans mor hade dött, och den äldre
brodern, en ämbetsman i Tai,Ven-fu, hade kommit ner för
att vara med om begrafninge n, Dc hade nu kallat bud
distpräster, som på måndagen sk ulle komma och läsa mäs
sor m, m, (fö r att befria själen från lidande i Hades) , och
vår vän hade nu så brådt med tillrustningarna, att han ej
kunde komma,
Detta \'ar en stor missräkning, en af dc
många, som missionären möter i sitt arbete, och jag kän:le
den som ett hård t slag, Jag vågar dock ej döma dr vän.
Någon har sagt, at t individen j Kina kan med skäl liknas
vid kuggen i ett hjul. Att tänka sig, att han på eget be,
våg skulle företaga sig något nytt eller nagot som hittills i
samhället eller släkkn vore okändt, är för kinesen lika
orimligt 50111 att tiinka, att kuggen skulle \'rida 0l1lk ri1g
hjulet, i stället för atl det är hjulet, som vrider omk ri ng
kuggarna , l synnerhet har delta sin till ämpning \'id en
sådan hände lse som en begrafning, som allmänt betraktas
vara en vik ti gare sak, än då en människa födes till
viirIden, SInilIe vår vän ha nekat göra, hvad som s tod i
hans makt, för att gil\'a sin vördade moder en hederlig
begrafning (från kinesisk synpunkt), så ,'ore detta detsam
ma som att för alltid blifvJ skild från sin släkt och sina
niirl11a ste vänner och det behöfs mycken fostran af Her
ren, innan ma n iiI' beredd taga ett sådant steg. I alla
händelser skulle han ej ha makt att gifva sin mor en krist
lig begrafning,
.-\f de ärriga sökarna syntes ej heller mera än ett par
tre.
De hade alla brådt med skörden, sades det. "id sc
nare besök, då skörden va r slutad , hade de f1esta ej helle r
in funnit sig till gudstjänsterna, och myc ket synes ty,ia på ,
att det synliga resultatet af vårt »stora » möte, da de alla
rycktes med af vår evangelists \'äItalighet, betydligt redueerats,
Herren påminner oss därigenom om den stora principen
för hans rikes utveckling: ifrån det ringa och obe tyd li ga
till det S0111 mer är, ifrån ett senapskorn till ett träd, ifrån
dc fattiga och ringakta,ic till dc stora och ansedda, Diir
kristendom en slår ner i storhet och makt utan ntt sj iiif ha
up podla t och plöjt sin mark, diir har man allti,i stora skäl
att misstänka dess äkthet.
Fastän sålunda fiendcn triumferande mötte mig vid
min framkomst, fick jag dock före min afresa sld l att
tacka Gud. De tvii, hv ilka jag hela tiden ansett som pelare,
en barberare och en landtbrukare, stodo fasta oc h gåf\'l)
mig mycken g lädje, Båda åto förut opiummediein, men nu
på söndagen kom la nd tbrukaren in i ett ganska medtaget
tillstånd, på grund u ta f at t han för fl era dagar sedan lagt
bort bruket aJ opiumpillerna; förtröstande på Herren alt
bli opiet kI'itt.
»Tänk efter, hr Hu » , saele han till mig
på e. m.
»O m \'i ej iiro uppriktiga' För a tt fil vara med
0111 sOl11marmötet i Uin ,ch'eng hyrde v'j tvft i'agn och satte
bort så oc h så m[mga dagar från vår t arbete. Tror ni
I'i skulle gjort dessa uppoff,'ingar, om vi ej hade varit
uppriktiga
våra hjii rtan' "
\-i hade trå möten till
samman. På e. m. fingo vi böja l.;nii med en annan
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En tripp till P'u-cheo-fu.
barberare, som kom till lokalen för att höra den nya
läran. l\Iå Herren äfl'en få frälsa honom. Bedjen med
;,Prediken evangelium för hela sbpelsen.,
oss för P'u-cheo. Staden skulle såvär behöf\'a sin egen
missionär, men ingen är ledig att taga denna teg. !'Ilitt
Hai-cheo d. J8:de aug. 1896.
arbete är och kommer troligen att bli i Hai-cheo, och iif
För kort tid sedan beslöto vi att besöka vara vänner
ven de öfriga syskonen ha livar och en sitt.
i P'u,cheo-fu en gång i månaden. E\'angeiisten Vang, Hugo
Herren har myCket uppmuntrat oss vid våra besök i
Linder och jag göra detta nu i tur och ordning. I lör
byarna där rundtomkring; Hai,cheo har ej mindre än 96
dags den 15 :de var det min tur att fara dit. Herren lät
sådana i sitt distrikt. "i bruka om söndagarna (e. m.) be
oss icke förgiifves predika ordet där under. den stora exa
söka dem och gå då i tre afdelningar: syskonen Tjäder
men förra våren.
Utom vår kock, som då blef förd från
gå åt söder, c\'angelisten med någon kamrat åt norr och
satans makt till Gud, äro några där intresserade för evange,
jag med någon medhjälpare åt \'äster. Jag har då alltid
lium och komma nu till gudstji'insterna. Staden P'u,cheo-fu,
fått röna den största \'älvilja. Både kvinnor och män kom
beliigen sex sv. mil väster ut från Hai-cheo oeh oml;:ring
ma ut på gatan, då de få höra oss sjunga, och bud siin
en mil fran Gula Floden, är ryktbar i Kinas Ilistoria. Någ
de, till anhöriga och vänner längre bort vid gatan att
ra af kejsardömets förnämsta statsmän från S\'lll1na dagar
komma ut. En svårighet är, att högst få kunna läsa, men
föddes inom dess murar.
vi bedja dem l;:öpa böckerna och bedja någon annan Jäsa
För en vecka sedan utspriddes ett ryl<te, att Gula Flo
för dem, och \'i ha stUt ganska bra, I en by, diir lwar
den stigit Mver sina
enda familj heter
bräddar och att P'u
Ko, kom en gammal
cheo-fu var starkt
pa tient och kiindc
hotadt. Ryktet be
igen mig. "isade
sannades, dåjag hiir
sig myeket tacksam,
om kvällen an kom
sfL t. ex. gick han
dit.
genast hem och ko
kade te samt bar
ut bord och pallar
som denna flod så
åt oss. Vi skildes
triiffancle blifl'it kal
sedan som de biista
hd, hade ånyo spridt
viinner. Guds ord
död och förstöreise
behöf\'er tid för att
omkring sig.
kunna slå rot i dessa
söndagsmorgonen
förmörkade själar.
besåg jag trakten
Vid viigen till denna
från västra stads
by sågo vi ett pap
muren. (lIver 200
persaltare
fastsatt
tunnland åker iiro
på ett triid och en
ö f\'ersviim made.
man komma med
Bomullen, majsen,
o ffergå fvorna
(ett
hirsen och diverse
stycke fläsk, några
andra produl;:ter ha
bröd m. m.) på en
bli t\rit
förstörda.
bricka. De syntes
bättre
har
Dess
o\'illiga att offra,
förrän vi gått förbi.
endast ett fåtal män
Gata i Tali-fu, Hunan.
niskor omkommit.
Vi begagnade dock
., tillfället att tala oln Jesus: son1 hör våra böner och vill
'I' attnet hade ät'ven inträ;1gt genom västra stadsporten, så att
frälsa oss utan några sådana offer, som äro alldeles utnn
en del af staden Iiings ut med muren står under vatten. Förr
nytta. De hörde snällt på, men offrnde nog, så snmt vi
i tiden har Guia Floden \'crkligen t1utit förbi P' u,cheo. För
gått.
»H\'ad de offra, det offra de åt onda andar. » Ack,
ungefär tdl hundra [Il' sedan tog den sin nuvarande mera
att Herren ville rikligen använda oss att bidraga till mörk
västliga riktning.
rets skingrande!
::'Ilen hÖI" nu vidare lwad jag nck reda på i samband
Jag slwlle iif\'en \'ilja ber~itta något från var marknads,
med öf'versvämningen. En dag hade en gosse under lek
resa till Liu,chin, där vi predikade i tältet, men mitt bref
varseblifvit i vattnet i portIwalf\'et en liten orm, hvars huf
äL' redan langt, hvar[ör jag får vänta diirmcd till en annan
\'ud stack upp ofvan \'attenbrynet. Genast antog man detta
gång, kanske.
\'ara en uppenbarelse af flodguden, och inom l;:ort 1'01'0 både
!'lIed varmaste hälsningar till aHa dem, som älska oss i tron.
den högre mandarinen (prefekten) och den lägre (hsien) på
" Och han har dött för alla, på det alt de som lefva
tilibcdja
viig i sina bärstolar med all sin s\'it för att icke mc! a ma le[\'a för sig själl\'a, utan för honom, som
ormen. Hvad synes eder, \'iinner, en högt uppsatt
för dem har dött och uppstått. "
.fIJamlilr/n /;//het(ja mk
1'11 o nll.
Eder i Herren L. IE. Linder.
Hädanefter ~ir adressen:
AnElnda till platsen stego deras excellenser ur stolarna,
P/o c. 1. :\<1. ]I./lllk(n~' ~ China.
11\'arpå de framför ormen nedsatte en bricka, bebgd med
gult papper och på hvilken tre brinnande rökelsestickor
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tvenne bekanta var på I,äg till en ,berömd vallfä rd sor t för
\ o ro placcrade. l'vIandarinen b ugade sig nu och bad »Hans
a tt diir till bedja. Platsen dit de ämnade sig li gger u ppe
:\Iaj estä t Tai-uang», hl-ilket är den in billade g udomlighete ns
på ett närbeläget berg hete l', O - Zlloji:/~t;· och har många
namn , a tt v-ara god oc h komma upp och taga plats i bär
tempel. Tusenden besöka under innevarande månad ,ietta
stolen. Ormen hopp ade då sjiilf upp på brickan, påstå r
ställe. Genom ett knä fall eller två , några bugn inga r , rö
man, och tog plats i prefektens bärstol. Tåget satte sig
l<else och e n obetydlig penningegåfva tro dc sig med säker
nu i rörelse mcd sj ögudens temp el till må l. Man,larinen
het kunna påräkna synda för låt else och gudarnas sy nnerliga
själ f fN/dc Iftcr /Jtirslt1lw Iii! .f01". Officiella orde r hade
bed.genhet och hjälp, enhvar i si tt kall. Då jag bland
redan utgå tt till de sex di~triktso111rådena, som lyda u nde r
annat sade herr ' Lo och ha ns vä nner: » Om I begifl'en eder
denna prcfekt u r, m ed begäran 0111 ett teater-sällskap från
dit up p för att se 'på utsikten etc.
hvart och ett af de m. Sådana anlände, och därefter spe
lades och blåstes na tt och dag i fyra dygn på pukor , cy m - 
böjelI dock. ej cdu! IUlfi'lIt/ .för rI(/! gllu'm.
baler oc h trumpeter under sång och dans och alle handa
ty miinniskan är at' allt för hög t värde för att börja sig i
ges ter a llt för at t förnöj a guden och rörm il hon o m att
tillbedjan för ler och trä», sinålogo de och sade sig ej alls
åte r föra floden i des s va nl iga fåra. - V i,l » a llmänna guds
ha blifvit förn ä rmade, tilläggand e at t h varje la nd har sin
tjänstem) i Kina saknas aldrig feste r.
o lik a gudsdy rkan. Vi lj en I icke äfl-en bedja, att sanningens
Drl » civilise ra,le" och ); u pplys te lärde }) , folkets domare
pil måtte träffa dessa sorglösa I-ärldsmiinniskors hjiir tan :
och styresmän, ii ro så full a af vidskepelse oc h I'a nt ro, lwad
kan man då I'iinta al' det okunniga folket? Afven de
Kort efter mörkrets inbrott komm o I'i hem till fbi
kristna ha i många fall svårt at! bli fri a frå n vids kep li ga
cheo. Min älsk ade maka mötte mig hä r. Hon ha de gåt t
föres tä llni!1ga r. Så t. ex. tror man fullt och fast, att d ra 
in tiLl stade n från vå rt lilla somm arstii Ile, bcstående at 3: ne
ken (Long) I-erkligen finnes till i skepnad af
svala gl'ottor, belägna i en liten tiick by vid berge ts fo t.
HI'ilken vä lsignelse att af Herren ha fått ett hem i detta
01 ;'/ild,:'~' 0/'/// /Ilet! No/' O{/I i '///0,"(71',
aflägs na la nd och CIl II/ii/p i gliidje och sorg. I Hai-cheo
som flyger genom himla rymderna OC ll ä r i s tånd at t visa
håller nu ka pe llets iordningstäl ianci e på att fullb o rdas, och
sig och i niista ögonblick förs\·inna. Endas t Glids Andc föl'
omedelbart diiret'te r vidtaga repa ra ti onerna i opi umasyl en.
mill- skingra a ll den vi ll fa rel se OCll heJnas tyggelse, so m upp
Inom en månad hoppas vi v, G_ få börja räddn'ingsarbetet
fyller Kina och Iwarifrån de troende såsom sagd! är ej all
i denn a senare. Finnas viii några, som vilja käiilpa med
(IS.I i biil/m för opiislafvarna' Ui to m oss ej/tj}irijllas att göra
tid ä ro fria.
!vlen låt mig nu beriitta, hl1l'u I'i tiil bringade Herre ns
det goda I l\,Iin hustru förenar sig med mig i hjiil'lliga
dag i P'u-c hco. De få föl' evangeliu m intresserade , som diir
hälsn ingar t ill missionsl-ännerna.
finnas, hafl-a på stora östra gatan hyr t en mindre bod, där
Eder i J esus tillgi fnc
de sa ml as , då de hafva någon som lede r gudstj änsten.
c. JIm/'/!. J)'iidf /'.
Här hällo l-i först ett möte vid middagstiden. :'Iin text va r
]{om. 3 kap. Sex at' dra I,änner 1'01'0 nii n-arande , bland
dem en döpt troende med tilln amnet {.lang, en rt f de tl-å
so m döptes här för tl-ii å r sedan af den nu hädangångne
Gro tt byn Tschir-ling l O Ii söder om Hai-cheo
mycl(et omtalade pastor _iJ.~i.
På e. m . vo ro vi å ter sam
den ~3 a ug usti [896.
la de på den lilla sa len, då I"i samtalade om Herrens godh et
och had e bö n OCll så ng . J ag gjo rd e också ett besök på
rakstu gan hos l>arbcl'al'l'///{7slari'l/ L/I! en stund , och gladdes
jag att höra , huru han, så snart tilll'älle gafs, bekänt/c sill
11'0 Pft 7(.',"//.1' .fÖl' kltluk/'lUl. J ag vid rörde något, aH han
/ill/'t!e

s/tinga '?!lii'rfl/ f d

E.ft/TC//S
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hvilket han redan sade sig ha tänkt på . Ko mmen ih åg
denn e I'år broder vid nåd astolen; mitt hela intryck iiI', a tt
han iiI' en uppriktigt sökande sjiil, som Gud liingtar få fö ra
u t i sin nåds fu lla Ij us.
I l"u-chcodistriktet l-ar också den i m itt förra bref
omnämde f
,/. rtldijrCJI li."lIli, som för !lera år sedan blef
vu nnen för Herren u ppe i Kiang-cheo-trakten genom -ar
evangelis t L;ang, hvilken då l-ar sta ti onerad diirstii des . Han
I'isar tydliga li fs tecken. l'vIå Gud få ingj ut a mera a f silt
lif oeh sin Ande i hans sj iiI !
I går morse den l 7 :de a ug. a n trädde jag i min för
hyr,ia vagn återfärd en till drt kära Hai·cheo. Värmen är
mycket tryckande nu, oc h cliirför an såg jag det klokast att
resa på de t ta Säl t.
Cngefär halfvägs mellan 1:"'\[·cheo oeh Ha i- cheo ligge r
staden [\illl~\·. Här rastade l-i, intogo för fr isk ning och
fodradc m ll lan . Jag saml11antriiffade hä r med en herr
läg re mandarin fran Hai-cheo, och Ilade med h Ol1 om ett
samta l, hvaruncier jag fick veta , a tt haD tiiisammans med

r",

~ 'Herren, 5tark oc h m:lktig:
lle rren , mäktig i str id. ,
Ps. 24: 8.

K iira viin ner!
Cta n tvifvel ha r Iwa r och en af oss i någon mån er
fnr it s\-aghetens nedslående inflytande. Om detta är fa lle t
under I-anliga omsUin:li gheter , huru mycket mera , då '.-i
bjudas spetsen a f en kraftfull motståndare i Väl den, som
då kan med Jc rcm ia ropa: » Herren iiI' med mig , S{lSOI11 en
väldig hjälpte.» S tr ide n mellan ond t och god t sk ulle ej länge
behöt'va vän ta på sin utgang, di"ires t icke det godas urkiilln
s tä nd igt förnyad e den kraft, som dess kämpar förbrukat.
Ja, godhe ten själ f I-ill komma oeh med si na outtömliga för
råd besä tta oss fö r att låta sin k raft u ppenb aras i vår
svaghe t. Diil' så är, kan ej annat iin sege r bli resu ltatet,
och diirför är detta hl'ad vi bchö fva . Det är segerfursten
själf, som maste st rida för oss, ty huru skola vi annars
bestå: 0, måtte dra hjärtans po r ta r öppna sig vid!, pa
det att härlighetens konung , h ii rskarorn as Gud, må tå ga in I
\"a l' strid härute iii' ickc af det slaget, att ticiningsrc
ferenter äf1as om, 11\'cm som skall bli ele n första att mcd
dela nyhc ter diirom . Den lItkiimp as snart sagdt obemä rkt,
oeh dess viil d igaste d rabbn inga r s tå i de t fö rdolda , da någol1
själ uttages fran mörkrets vidcl c och försii ttes i Gud s illsk
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lige Sons rike. Detta förändrar ej gången a f de nn a värl
dcns politik, men det åstad kom mer fröjd bland Guds änglar
i himmclcn samt upplifvar och stärker hans tjä narc bland
män niskorna. En sådan seger i1r ,'ärd ett IiI'. Lyckl ig de n,
so m får se m ånga.
Nilg ra s tora fra mgånga r har jag cj at t tala 0111 , men
jag har set t Hcrrens \'erk föras framåt något och i min
lilla mån fått bid raga till att sp rida ku nskapen om han s
hiirli ghe t. Sommarvär men har ju efte r \'anJ igheten hindrat
arbetet i ej ringa g rad, men samtal md giister, pred ikan
vid teat rar och på gatan samt besök i by a r, ,liir kristna
och int ressc radc finnas, ha fått utgöra mit t bidr ag ti ll d en
d irekta \·erksamheten.
En gång smakade jag pa , hur det
känns att gå mcd pase . Huru apostol is k t detta sätt att
fä rd as iin må \'ara, och huru gärna jag än skall göra om
cxperimentet, om det bli r af nöden, så tror jag ej , att det ä r
det biis ta för oss här i Kina å tm instone. När man ä r kropps,
li ge n trö tt, iir man niimIigen sälla n språksa m, men det iiI' språka
man måste, om ma n \'ill stå dl hos fo 11<c t och ffi dem ,
s om lyssna t eller komma a tt l:r'ssna ti ll predil<a n, att följ a
med och söka förstå hvad som siiges. Emellertid hjälptc
Herren vä nncn Uang OCll mi g at t under dc tV?l dagar na
pred ika på fcm ställen (offentligt), siLlja för något hundrata l
casch af böckCt-, vittna lö r många personer ensk ildt i vädds 
hu s oc h pft vägen samt dessutom med pase n på ryggen gtl
scx mil.
E n troende m an från en församling norrut öpp na dc i
fjol en opiumasyl ett pa r mil från ()in,ch·c ng.
Då jag
var bo rta hos en kristen, bosatt ej langt fr ån platsen , diir
jag hört asy len sl{Uile \'ara, beslöt jag a tt resa dit fö r att
liira kiinna mannen och se, huru han hade det. TiD min
ledsnad fanns han ej diir , ut;.ln hade re st ti ll sitt hem för
att skö rd a h \' etet, men grannarna giifvo unde rrät telser om
\'crksam he tc.n. Han hade under dren a fvan t något tiotal
opium rök are, höll daglig andakt i asy len, då han predikade
Guds ord, hade äfven talat om hv il odagens helgd och tyck
tes hal\'a fört ett IiI' i öf\'crensstiimmelse med sin p red ikan.
Det kändcs ljufligt at t samtala med dcss a , som hade någon
kännedom. om gudoml iga t ing.
Det V al' på liknande sätt
församlingen i Judecn till väx te cft er den förs ta förföljelsen.
J ag minns ej, om jag för u t talat o m de n man nen, so m
hört evangc li um a f en bokspridare från L'in,ch·eng. !-Ian
taladc \' id sin hemkomst om h\'a,i ha n hö rt för sina a n
höriga, och dessa enades o m alt sä nda honom t iit oss för
at t t aga reda på läran mera sam t siittet att tillbedja Gud.
S å berättadc han för oss å tmi nsto ne, m en huru mycken
upp rikti ghe t det fanns ä r ej god t att säga . Ha n har ej
komm it igcn . T ä ltpredi ka nde t, som jag tagi t del i, ha r
af andra bcskrit'l'its, så att jag ej behöfver upptaga tid
med det.
Nog a f, Herren synes bekiL nn a sig till de n verk
sa mh eten, IlVilk.;n ju ocl,så iir synnc rligen ägnad att vid t
s prida Herrens kunskap, pil samma gå ng den gel' intresse
rade ti llfiille a tt \-inna undcr rätt else r om dj upgående frågor.
Här u ppe på berget ha Hugo Li ndcr och jag ä f\·' en
gj ort besök hos några grannar, bl. a. i en sko la, diir v i
mottagos mycke t förekommande . Läraren [,tc rgiildade be
söket här om dage n och lyssnadc då mycke t villi gt till mina
försök att fram s tält a e\'angelii grundsanningar. De böcker
han fic;k \'i el vår t besök hade han !i i ~l och var myc!<et glaci
att få fle ra. Att för sådana jämförelsevis inteltigen ta m än
förkl ara lä ra:1 är ganska lätt, äfv en om deras fördomar i
l'issa a fseenden äro starka re ä n d c obi ldades. Dessas slöhet
ä r doc k näs tan oöf\'en'inne li g. Så \ 'al' en granne inne u nd er
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morgonbönen i dag, då Hugo Linder talade om den trånga
porten, som man måste passera för att komm a ti ll himlen .
Han förstod orde n rikt igt n og, men kundc ej fa tta iinda
målet med a tt klämma sig genom en po rt så trång, att
man ej kunde taga me·j s ig någonting.
" Hvad skall jag
ti ll himlen och göra? J ag har ingcnting dä r a tt beställa " ,
sade ha n ett pa r gå nge r. J a, de t iiI' så . Hell-etet ha ,le
reda pa mycke t bra, \rcta tiil och mcd, a tt dct iiI' förde lad t
i J 8 våningar; men himl en och dess än d am å l veta de föga
om . i\ låttc Herren snart få sä nda ut många t1era budbä
rare med fräl sn ing till detta la nd, a tt okunnighetens och lik 
nöj d hete ns mör ker må skii1gras och syndens \,älde ny rör
evangeiii klara lj us I
» l3e.:ljen utan åte rv änd o " att vi so m red an äro i s tri
den måtte alltmer besjälas a f Herrc n Jesu kä rl ek och hans
:\ndes kra ft, på d et att vå rt at'bcte cj må bl i fHäng t
Herren I
er kärlek oc h edra förböncr.
I nneslutandc mig
Broderligen i Herrcn :

el/r! Blom.

I-shi .
Hiirifrån mcJ ~e la r Emilia Sandbcrg :
" Jag har en stor hjiilp i :\\a,ta,sao, en krist en kvinna,
som bor hos mig. Hon ii r ri ldigt snäll och gudfrukt ig
samt l[ise r för mig hvarj c ,lag. Vi hal\'a till~a tl1tl1 ans !:is t
igenom de fyra c\'-angelierna och hat\ra nu bö rjat pa .-\postla 
gärningarna. Hon är en förs t ånd ig kvinna och gör riktigt
goda framsteg.
Det iir så rörande att sc hen ncs kä rlek till
mi g och kiinna hennes deltagande.
jag i morse satt
ute på g~irdcn och skref ctt brcf ti ll bro d er _-\lgot och diir 
vd ofri villigt fiillde ni\gra tårar , kom hon och fr ågade mig,
h\-arför jag grä t.
In nan jag han n' s\'ara, sade hon till en
Gnl1a n kvi nna, som satt bred\'id mi g : Du l1laste skynda att
o n1\'li ncla dig, då Kiao, shi har lii m nat röriLld rar , syskon,
s liikt, \'änner och alla som hon iilskar och ko mmit den långa
\'ägen hit för att lära oss klinna den sanne Guden. Ser d u,
hon grFLtcr, då hon skrif\'er till sitt land och om talar, att
vi icke vilj a omvända oss. Det kund e ick e fall a hen ne in,
att jag g riit af något annat skä l, ä n att dc icke ville omv ~i nda sig.
Ja, jag får blygas så 111ånga gan ger. >;

Da

I ett bre l' till cn enski ld viin berättar hon o m t\'en ne
andra kl'inn or fö ljande : '- I da g kom en k vin na, so m bor
om kring en hal f svensk m il härifdn, hit för at t höra
om Jesus.
De t \'ar i sa nning ro ligt att sc den gamla
60·år iga kl'i nnan . Som hon hade gåt t så långt mcd för
krymp ta föt ter, förstodo vi, att hon måste \'Ma mycket trött,
och \'i bj ödo hcnne dä rför ;.lt t hvila li teL mcn detta hade
hon lwarken ti d eUer lus t till. Hon bad att få berät ta för
mig så mflllga af s ina synder hon kom ih å g, och ho n ville
höra , om hon kunde få någon hj ä lp ge nom den lära vi
förk un nadc, om hon kunde bli fri från s ina många syndcr.
"De [iro fö r färli ga", sade hon, "de fijr följa mig dag oc h
natt, och jag kan ej blif\'a dem k\· iit. Det fi nnes ingen
u tviLg för mig", och så griit hon . O, ln'ad ,iet va r sal igt
att få berätta fö r henne om Jesu kärlck och frälsningen i
honom ~ Sedan j ag ta la t med hennc så godt mitt li lla o rd
förrad medga L OCll \'i tillsammans pä \'å ra knii n bedit, sade
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gumman: " Du har öppnat en ny Ij us väg för mig. Om
den Jesus, o m hdlken du talar, kan taga bort synden, så
vill j ag tro på honom och tjäna honom med hela mitt hus ".
Då I'i skildes, gick hon sin väg glad och prisade den le f
va nd e Guden.
En anna n g u mma, 80 ar gammal och härifrån staden,
h I'ilken jag en gång besökt, kom äfl'en i dag och berättade,
att hon beclit ti ll den sanne Guden med sådana ord , som
jag hade lärt henne; att då hon gjo rt detta, hade den värk,
som hon ha ft i sina armar, alldeles försnmnit, hvarefter
hon tackat den san ne Guden så godt hon kunnat.
"Då
jag beder till eder Gud, så får jag frid", sade hon, "och
då glömmer jag äfl'en, att min slii l,ting behandlat mig så illa."
Hon iiI' mycket enfaldig denna ga mla kl'inna, men
jag tror, att hon är uppriktig. \'i hafva mycken glädj e
och uppmuntran uti I'årt dyra a rbete . Prisen Herren med
oss och lå tom oss samfälclt upphöja ha ns nanH!:
Senare,

Cin-ch'eng d. 3L aug. 1896.
• Den fromme haller sig fast vid sin
väg, och den som hafver rena hände r
blifve r diiraf än starkare. » .lob . 17: 9.

Dyra syskon i Jesus !
Frid ärver eder:
Vi älska ede r inn erli g t och bedja, att Herren måtte
göra eder rik:t och öfl'ert1ödande i kiirleken till Iwarandr:t
och till oss, T aCk, kiim viinner för edra fö r bö ner, hl'ilka
förvisso neclk:tllat myeket af den I'älsignelse, som j:tg red:tn
fått mottaga både för min egen själ och i arbetet för min
l'dästare .
Det är nu en he l mån:td sedan j :tg lämn:tde mitt kär:t
arbete i I-sh·i.
Det kitncles ganska svårt a tt lämna kl-in,
norna, då jag såg deras tårar oeh hö rde deras u pp re p:tde
böner och försäkringar , att om j ag stannade kva r, så
sku lle de on1l'ända sig oeh t ro på Gud » med hela hjärtat».
Herren kaU ade mig dock till an nat a rbete här, och jag I'ar
lycklig att få gEl med glädje. Det iiI' så många slag af
missionsarbete, äfve n i Kina, och jag hoppas innerligt, att
ingen syster kommer ut med den in~kränk ta tanken att hiir
g ä lle r endast att predika. Xej , här h a fv:t vi att i Idrlek
tjiina Iwar:1J1dra och vara villiga :ttt göra ii fl'en den ringaste
sys sla för Herrens eg na.
Och m ånne icke äfve n det hör
ti ll att offra sitt lif för Jesus? Här i den » stora staden»
hafl'a vi frid på aIia sieIor, och vår lill a syskons kara är
sa ml11 a nknuten med fri de ns och kärlekens band . V i lefl'a
dock ännu i de » l'iixlande tider » och snart ha fl'a I'i att
bryta upp och gå enhvar till sitt arbete. Bröderna Folke
och Blom ämna föret:tg:t en resa till Honan, Teodor ti ll
Shensi, och sys ter Frida skall börja skolan.
Om mig själf
ka nske jag får berätta nästa gå ng.
går då F'rida och jag hade I'ari t ute och besö kt
några församlingsmedleml11:tr, gi ngo \'i med tungt hjärta
hem.
Vi fingo niim Iigen höra af cn kvinn:t, so m i öfl'cr
10 år bekän t sig tro P~l Gud, at t ho n än nu lefi'er i osämja
med sin man, hl'ilken oeks[l bekänner sig \':11':t ol111'ä nd.
En annan historia hafva I'i ä fl'cn få tt höra i dessa dagar,
0111 et t gammalt par, som i nem å r tro tt på den sanne
Guden men ännu icke låt it friiIsa sig frå n sin I'rede. Hust
run kom hit och berätta,:ie, att henne s man nera g:lnger
En orsak därtill lär I'ar:t, att he nnes
misshandla t henne.

son, Il\'il ken i många år va rit förlorad, nu hemkommit )
sj uk och fattig, u ta n vänne r och m åste a nlit a sina fattiga
föräldra r fö r sitt up pehälle, och s tyffade rn tycker, att de
ha fva sl'årt nog att försörja sig sj älfva. hg vi ll lägga
dessa på ed ra hjärtan. Aek, hjäl pen oss att bära dem till
den läkaren, som kan bota hjärtats sjukdom och hela alla
sår.
?Ilen j ag har icke blott dessa nedslåe nde erfarenheter
a tt meddela rörande arbetet utan också glädjande. I går
hörd e jag en a f våra troende kl'innor berätta om sin »ch'ih»,
hennes mans äldre brors son, som bor i henn es by och som
sed:tn han var en liten gosse varit förfärligt elak. Och all t
efter han växte upp utvecklades han äfl'en i ondska , så
att han till slut I'a r en riktig fasa för sin a g rann ar. För
en tid sedan var han hos br. Tjäder i Ha i,eher och vande
sig från opium, sedan kom han ut till oss i I, clfi , då vi
förstodo, a tt Herren taladc till hans hjärta. Sedan har han
blifvit mer och mer förändrad. S ina troende släktingar,
hvilka han förr hatat och gjort allt för att nedsätta,
besöker han nu, och det tyckes I'a ra h:tns glädj e att fii
vara md på deras bönestu nder. Det ä r i sa n ning kärt att
höra honom bedja till Gud och taeka för sin a synders för
låt else. Vi tro, att han är uppriktig. Ack, bed för denne
man, att han må bli fIra bevarad i s:tnningen och :ttt Herren
måtte få göra honom till et t skinande ljus för sina lands 
mä n I
En dag ko m en annan troende kvinn:t och bad
mi g om förlåtelse för det hon vis:tt sig stolt, då j ag för
manat henne . Hon sade, att hon ieke ku nd e få frid i sitt
hjärta, så länge hon icke ödmjukade sig. Och jag behöfl'er
väl icl,e säga, huru kärt det I'ar att få försäkra henne om
Sedan bådo I'i tilIs:tmmans, och efter del~
mi n förl å telse.
stunden hafva \'i älskat Iwaranclra innerligare än någonsin
föru t. Så hjälper Herren oss, lofl'ad t vare ha ns namn.
\-i äro alla fr iska och lyckliga. :\fu en hjärtevarm
hälsning ti ll all:t, som bedja för oss och arbeta med oss.
Gud I'iilsigne eder med allt godt, SOI11 han kan och I' ill
gi fva, beder och önskar edert lyckliga siindebud i »Sinims
land "
Emilia SOi/dbo;iC,·.

Förarbete i Han-sh'eng.

Hall·s!t'clIS' har brode r Bergling gjort t1era besök un der
vål"en och sOlllma ren. Ha n har. fått predika evangeli u m,
del a ut och sälja böcker och traktater till fo lket, men något
hus för missione ns räkning h~r det ej Iyekats honom att
erh ålla . Dock känner han sig Iller hemma på denna pla ts
ä n annorstädes, och han hyser god t ho pp om att Herren
snart skall gifl'a honom en bostad i denna stora st:td, så
att h:tn må kunna öppna en regelbunden verksa mhet. Br.
Bergling har gjort t1ere l'ids tri'tck ta resor i dis triktet, 11I'ar
unde r h:tn besök t m ånga s tiider, ett stort antal köpinga r
och hu ndr:tta ls byar, där han fatt predika elrangeli um, sälja
böcker och del:t ut traktater. S tundom h ar h:tn haft in
född:t brödcr mcJ sig, och ibland har han vari t allena med
sin tjänare, 11I'ilken är en snäll oeh g ud fruktig nw n och
därför har varit honom ti ll ej ringa hjiilp.
I ett nyligen an ländt bref skri fve r br. Bcrgling: " Det
gladde mi g mycke t att under mina resor finn~ , att mån ga
ägde dira sk ri fter och ä fven hade hört om oss och den
lära I'i pre,iika. På m ånga platser 1'0 1' 0 de f1est:t a ffiil's
män, me d hviIk:t jag samtalade, förtrogna med den tiilt
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\'erksamhet, som utöfvats vid de stora marknaderna i Hai
cheo, och ganska många kände till Tjäder såsom ledaren
för denna verksamhet. Några studenter träffade jag också
i Ho-yang, ej så långt fdn Tong-cheo-fu, h\-ilka under sin
examen därstädes besökt vårt hus och sålunda liirt känna
•:"'ug. Berg .
På ej få platser, där j ag rest fram, har det ropats
till mig från den mängd opiumslafvar, som i så stort antal
finnes öfverallt och särskildt i Ho-yang och Han-ch'engdi
strikten: " Kom hit och öppna en opillmasyl! Hvarför kan
ni ej komma hit och befria oss från denna tyrann?" Då
jag svarat dem: "Jag iir villig att komma och skall kOl11ma,
blott jag lyckas få ett hus", har jag ofta sHt en ljusning'
i mångas ansikten, och mer än tio hafva samtidigt utro
pat: "Hus ~ Jo, det är en lätt sak att anskaffa hus." :'den
då jag därpå rikt ade elen fragan till någon viss bland dem:
"ViU ni gå i borgen för mig" , då har sI-aret dröjt en god
stund och den tillfrågade stått elär för,-irrad. I hans an
siktsuttryck bar man med lätthet kunnat läsa bans för
skräckelse, då han tänkt på mandarinens \Tede, rå dhllsbe
tjäningens käppar och stafvar samt fängelsern as tortyrred
skap, och slutligen har han framstammat: "Jag vågar icke."
Så är det också. Funnes ej denna fruktan för mandariner
nas vrede, så l.;:unde man lwrll<en dag som helst få hyra
hus, hnlf man behagade. Det är därför niistan med ve
mod man begär deras hjälp, ty man vet, att det kan för
orsaka dem lifslå ng olycka. Kära \'änner, glöm men diirför
ej att bedja för dessa, h\-ilkas hjälp vi nödgas anlita.
~äf Han-ch'engs portar skola öppna sig för oss, så
att vi kunna bosätta oss där, vet Herren allena. Gifve han
oss blott nåd att i tro, kärlek oeh tålamod arbeta och för
bida honom. Han gifve ock eder nåd att icke tröttna att
förböner hålla upp våra armar, ty segern är \'i5s.

Tong-cheo-fu d. 2+ sept.

1896.

J esus vår frid.
Då jag i dag öppnade min bibel, föllo mina ögon på
Jobs 15: Il: },-~r dig Guds tröst för ringa? » Huru \-iil
vi behöfva pröfva oss sjiilf\'a inför dessa ord. Det finnes
många slags sorger i lif\-et. Att den, som ej lefl'er mcd
Herren, går miste om hans tröst, då bekymren möta, det
faller af sig sji.ilft, men hur är det viii me loss, som be
kän na oss vara Jesu egendom? Värdera vi alltid Guds tröst
såsom vi borde ? Ingen kan' trösta såsom var himmelsl<c
fader. Annu ljuder hans ord » trösten, tröstcn mitt 1'0110> _
Hjiilpe han oss att i tron taga löftena i besittning '
HI'arje dag det är vackert viider gå vi ut till byarna.
Det finnes e~l hel mängd sådana, till hvilka vi kunna gå
och kOl11ma hem P:"l en dag. Där vi ingen hafva som
kiinner oss, kunna vi ej stanna öfvet' natten. På dessa
våra vandringar få l-i röna bådc förtroende och misstro.
Ofta, då vi komma fral11 tiLl en by, som på afst ånd såg
stor ut, finna I'i nästan bara ruiner, endast några enstaka
familjer bo här och diir i dem. Dessa byar ha ej blit\-it
uppbyggda, sedan muhammedanerna för årtion den sedan för
störde dem. I går var jag ute till en sådan by, men trii f
fade bara en enda kvinna. Ett par andra tittade ut i sina
dörrar, men åtenriinde strax, siigande att de hade bradtol11.
Saken var nog helt enkelt den, att dc ej vågade komma i
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min närh et. :'Ilen om också bara en I,vinna fick höra
evangelium, hvcm vet lwacl godt kan komma däm f?
I en annan by , dit jag sedan giek, blef hela gården
full af folk. Några af männen hade \-arit hos oss i staden
och fått böcker. Vår uppgift är att sii i tid och otid;
Herren gifl-er växten .
Just nu är Teodor Sandberg här. Så fort vi få det nya
huset, skall han nytta sin familj öfver från Gin-ch·eng.
Emilia kommer äfven hit, .hon kan dela rum m ed mig en
iiten tid. Vi skola då besöka de mera atlägsna byarna .
Det är alltid godt att vara td, niir resan gäller sii,lana plat
ser, där vi ej varit förr. Bedjen om ,-älsignelse öfver drt
arbete: Vi ha bättre hopp om landsbygden iin staden.
Dessa dagar har det varit stor marknad här, så att ,-i ha haft
mfl11ga besökande, som kommit för medicin. Vi äro alla
frisIw och krya, Gud ske pris ~
I morgon tänker br. Sandberg att resa till Cei-nan på
några dagar. De troende där iiro mycket glada åt den
hjälp de få härifrån. Ack, om vi finge ett hus så stort,
att vi kunde inrymma en niekskola hiir ~ Bedjen med oss
därom ~ I C ei-nan-distriktet nnnas några, som \-ilja hafl·-a
sina tlickor i sl<ola, och här kunde \' i nog få några alt
komma.
Xu är dct viiI tid på att siinda en julhälsning, om
den ej skall komma for sent. Jesus har kommit, på det vi
skulle hafn1 nog och öfvernog.
I Jesus tillgifna
A 111M EriliSSI)II.

rIlla17da~slif i en ~inesis~ s~ad,
P'ang! Vang! I den tidiga morgonstunden atlossa de
gamla kanonerna ett par skott, tiJI tecl<en på att en ny dag
ingått oeh att portarne till staden skola öppnas. Från I-akt
husen i norra, östra, västrl\ och södra delarne af staden
komma portvakterna ut, sömniga , gnuggande ögonen, och
\Tida om nyoklarna i låsen. Sakta öppna sig de massi,-a,
järnbeslagna portarna , och från landet kommer en skara bön
der in med sina grönsaker oeh andra lifsförnödenheter. De
ha redan väntat en god stund utanför. Här kommer en,
bärande på en stång t,'å korgar fulla med de skönaste apri
koser, där en melonf6rsiiljare, där en annan med lök, ldl ,
spenat, diir en körande In-ete o. s. \-. Gående, åkande och
ridande trängas om hvarandra. De i Kina alltid förekoill
mande tiggarne börja ock Utet senare att tåga in friin sina
utanför staden i jordkulor befintliga boningar. 0, huru ,le
se ut ! Vi må tacka Gud, att vi i S\'erige ej haf\'a deras
likar. Vatten och kam äro för dem lyxartiklar. :'I[cd tof
vigt hår, fullt af ohy ra , med en af opiumrökning och sl"Cilt
utmärgl ad kropp, ofta saknande kläder och med en dast cn
gammal säck kastad öl\-er ryggen och bitar af en dylik
bundna om benen, bÖlja de sin l-anLlring med en lerskål i
handen, från butik till butik, från hus till hus. !\Ien hur
ser det ut i staden ? Vid gathörnen rå,ler redan lini g kom
mers, och butikerna, alla öpp na ilt gatan , öppnas den ena
efter elen andra. l\Jatförsäljarne koka sina soppor och väl
lingar på gatan och ropa åt de för bigående: " ](0111 och
drick min goda \-iilling~ 4 cash skålen! » »Fiirskt ån ga,i!
)} Köp köttbullar ~ Köp köttbullar
bröd I .3 cas h styeket ~ "
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6 cash för en. O, hoj! " Så där ropas och skrikes det
om In'artannat. Snart är fruk os ttimme n inne. \ ' id små
bord, som stå utanför Hcstaurationerna », slår man sig ned .
En skå l ris\'älling, litet lök Q.ch b röd eller annat liknande
smakar godt. Då skålcn tömts, h,ättas (') den ge no m att
torkas med en gr;l tra sa, pinnarn e stryka s af ett tag med
fingrarn e, och så får nästa kund dem som »rena".
I b utikerna köp as \'aror , men fort går det ej. I Väs,
tern viirderas » ferm exped itio n o,c h bestä mda priser». Hiir
råder precis raka motsatsen. Du kommer in i en buti k och
\'ill kö pa några fot tyg . Först bjudes du sitta ned, så
sen'eras pipa (o m du röker) elle r te, och så säger du elitt
ärende.
»Om de ha': J o , jo men !)) »Hvad kost ar det?»
" H\'ad det l{Ostar? Ah, vi ii ro ju vänn er, vi våga ej be
gä ra för myck et , elle r hur: ;)
Och de långa, s ma la, med
långa nagl a r försedda fingrarne löpa hastigt öfver kulorna
pa de ras räknemasldn. »Detta tyg - vi äro ju \'änner, oc h
här begä ra \'i al drig för mycket det allra billigaste vi
ku n na sälja det till iir 300 cash per fot. » (Här be gärde
\'år » gode vä n » kanske jämt dubbelt så myc ket som han
visste han bo rd e ha.)
»A h , ni pratar~
300 cash! Jag
\'ill ej bed raga er, men mer än 120 cash kan jag ej ge! »
» O l11öjli gt~
Det kostar mycket mer i inköp . Får g?l för
28 0! .
» 130 cash !,)
» ~50!»
y,:'\ ej, nu bjuder j ag för
sista gånge n o m ni vill antaga det eller ej : 1 50 cas h!»
»A.lldeles oll1öjligt~ »
),]a, adjö då », och så går kun den .
K om me n et! stycke utanför butiken ro pas han tillbaka:
), Tag det, tag det, dct betiicker inte inköpsprise t. men I'i
äro ju vänner! Huru många fot ön skar ni ?,
Och så ,
efter en lång stunds ordand e, har m an köp t 11\'ad so m i
S\'erige kunde vara expedieradt på 10 minuter. Detta är
orsaken 11\'arför kinesern a måste använda så många bi
träden. Afl'en en lit en butik reder s ig ej utan 3 il 4. l\len
vi g å ut på gatan ige n. Det börjar lida fram e mot m idda
gen . Här spe las tea ter, l11idt på ga tan, på en u pphöjd trä
s täll ning. A ll a de upp trä d ande äro män, grofl-a, simpla,
smu tsiga . D ~l de skola föres tälla k\'innor maskera de s ig
ganska bra.
Vanligtvis spela de hä ndel ser, so m tilld rogo
sig för nera hundra eller tu sen år sedan . .Å.skådarne , män ,
k\'innor och barn af alla sa mhällsklass er, s tll nedanför
oeh deltaga med synbart intresse i lwad som för en eu rop e
för efalle r barnsligt. Ej lang t från de spelande, dif r han kan
påräkna få litet mcd af deras publjk, predikar kanske en
missioniir, biträdd af en o n1\'iind kines. Det finnes de , som
tyc ka dct ä r lika roligt att se och hö ra på utlänliingar so m
att beskåda tea terfolket:
»Oj, oj, oj!
Uu, u h, uh ~ Aj ,
»!-h'ad är det' ,)
En begrafning: Där kommer
aj, aj: ,)
kistan, öfvertäckt kanske af Iw itt tj'g eller papper, dragen
på en \'ag n. Så en procession af m än , k lädd a i fo tsida
roc kar af 11\'itt tyg , med höga , hvita mösso r på hu L'udet
och h\'it a skor på fött erna. Så kI'i n norna, likadan t k lädda ,
men med ett h\'itt flor för an s iktet, åka nde och oup phö rligt
uppg ifvil nd e hjiirtslitande skrik. l en åker u tanför s taden
nedsiittcs liket, en kulle uppkas tas , rökelse brännes, och det
hela är ö fve r. Är det ett lit et barn som dö r, kastas det
ofta ut på iikern eller köpes det en bastmatta, h \'ari den
lilla kroppen insys och d e t kanske nedgdfves, men ej dju 
pare iin att hundar na niista dag kunna g räfl'a upp det.
Vid Elidd rtgs t kkn få r man ofta se bitriic!e n<l i buli k cma sitta
och ha lfsofva , hui\'udet nickar och nickar, tills mattiden
komm er. Dii bli r det IiI" l butiken, in nan för disken, nyttas
fram ett bord. och på det fr ams ätt as skåla rn a me d de sed 
vanliga mjöls trim lorn a u ti.
HviLJ,:et sörplande ~ Den ena
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skå lens in nehå ll försl'i n ner efter den andra, svette n porlar
ur porerna, men till sl u t ii r det ö f\'er, och de äldre rök a
sina \'at tenpipor of\'anpä allts a mmans.
Pa e. m. kanske man kan få se »lao-ie », det är man
darin en eller stadens borgmästare, komm a i sin biirstol, bu
ren af fyt'a män. I·'öre gå en mängd hyr-:la pojka r, iklädda
röda pappmössor med tup p fj äd rar oc h bärande rödmå lade
stora träbrickor , så kommer en man med en uPFspänd röd
siden paraply, dä refter mandarinen och eft erå t kanske någ ra
personer ti ll häst. Men dagen naU,as sitt slut, landtfolket
beger sig hem , ga torna blifva tomma, och hvat'je b utikägare
so pa r rent utanför sin d ö rr. De slå ut \'atten, för de t ej
skall ryka, sopa, s låss med hundarna, som i a fskriidet leta
efter föda, taga ned sina lösa skyltar, tiinda olje lamporna och
sätta luck orn a för bu tik e n, ty i Kina sii ljes ej efter mörk
rets in brott. F rå n de fyra portarna myllra nu siwrorn a ut,
ti ggarniO med s kålarn e fu lla, en knippa bränsle på ryggen ,
opi um för natten s beho f och kanske några cash dessutom.
Lan d tmii n nen ha fått sina produkter sålda och utb~ tt dem
mot olja, salt, tobak , rö kel se till »ia,ia » (afguda rna) , oc h
»p' ang, p' an g » smäller det igen, och
d å solen gåt t ned portarne till stade n stängas .
Så tillgick d et i den g råa forntiden, och så går det
än nu till i Kinas land år '189 6.

]1U!lU

~inese!lna bedja om !le~n.
.:\f B ergl~ llg .

Under den na so mmar har det \'ar ovanligt hett
i Kina, Icke blott utlii ndinga rna utan iifven l<i neser na och
djuren hafva niisia:1 försmäktat af hetta, och nere hafva dött
a f solsty ng. För hva rj c dag, som g ick inn an regnet kom,
stegrades kinesernas if\' er att rop" till sina gud ar om regn ,
och de medel de am'ände för a tt bli f~'a bön hör,ia blefl.'o
allt n ere och underba rare. Se här ett a f d em , som äro bruk
liga här på o rten:
Representanterna från en stad eller by uppsUiLlas där
inom i led, med fö ra nde trummor , cymbaler, »gå nggongar»
och månghanda blF\sinstrument sa mt fa nor, naggor och
sky ltar etc . l ledets front slå r regn gudcn, so m bäres jämte
det dekorer ade hus, hvari han sitter, af 4 , 8 , I (j eller l1ere
perso ner, beroende på storleken. Framför guden går en man ,
som påstås haf\'a en underbar ande, och diirom iir för öfrigt
ieke mi ns ta tl'ieve!. J ag tror , efter all t Iw ad man sagt
mig o m ho nom , att han i biblisk m en ing är besatt. Vid
sidan af denne stå lians båda \'apendragare med sto ra dragna
sviird. På tecken af honom stittes tiiget i rörelse under för
färligt trumm a nd e, larma nde oeh den l'ildaste fäkt ning a f
\'apend ragarne: Den fantastiska hopen, som gå r barfota,
s tyr nu kos an ö f\'er de sandiga, s teniga oc h törni ga vägarna
hän mot nagon beryktad käll a, där ledaren skall fylla den
l1aska med vatte n, han bär i sin barm, och föra den till
baka och ut ömma den på de n plats, h\'arifrån de utgingo,
och därmed har den platsen fön'ä r l'vat s ig rätt till regn.
Detta kan ju synas vara ett jämförelsevis liitt siHt att
räddas från torka och hunge rs nö d, m en Jet 11:>. t' dock sina
sdrighcter: då tåge t sättes i rörelse mot kiillan, störta
gud arna från )-:ringliggande bya r ut, al la beslu tna a tt taga
l1asl,an frA n led aren och hiimta vatten från källan fö r att
försill\r(l sin egen by om reg n eHer, om d e tta ej lyckas,
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~yn på hvad vi

äro skyldiga Herren:':

.-\f :\1. Giverholr.

Hva d \' i l,ristna behöfva är en alldeles ny syn på h\'aci
\'i äro skyldi ga Herren, Det är ett stort fel med de f1 es ta
af oss, att vi mera tänka på oss själfva än på Herrens sak,
och fastän Herren ha r gifvit oss i öf\'ert1 öd, så offra vi dock
så föga dära f för Guds rike. l'v len då Herren riitt filr visa oss
djup et och höjden af sin kärlc1-:: till oss, då skola \'i blifva
dlliga att icke blott dela med oss till Herren utan att ställa
oss själfva me d allt dl rt till hans förfogande. O, at t hvar och
en troende på allvar stälide den frågan ti ll sig själf : 11IIo (
s/or tid (If !IIilla iI/kollis/er Kifrt'l' jag /ill (;I/(!,' ril:ts be,
jj·dllljalldc. c Du skulle då blit\'a förfä rad öfver huru föga Gud
har mottagit af dig. Huru mycket användcr du icke däremo t
till onyttiga eller obehöt1iga ting, till lyx, tilt öfvertlöd i mat och
dryck, i kläder och husgeråd m. m. I Huru kunna vi til låta oss
allt detta , då vi ve ta att u nd er de t \'i lcfva i öfvert1öd dö Iliil,
liol/rr Iledlli/~r;ar odl S/;;r;Cl lied i kris/I/slös t raj, (!Iledan ;:i
i(ke Ililfz'il If/stim!t IJ/ldbt'iran: /dl dC/II. c - Hvilken skriande
anklagelse mot kriste nheten I I30rt med all de n girighet, den
nj ugghet, som finnes äfven bland de troende i fråga o m
g if\'a ndet till Herrens sak ~ Då Kristus lär,le sina lärjungar
bedja, sade han : bedjen sålunda:
Fader vKr, so m är i himlen:
Hd gnd t varde di:t namn;
Till komme dilt rike;
:)~,e din \:ilj.e såso m i himlen
sn ock pa Jorden;

och de t \'a r fö rst eft er dessa böner, som våra personliga
behof skulle framläggas; först nu kommer den ansp råks lösa
bönen:
g if oss i dag vå rt dagliga bJ öd,

\' ända \'i icke ofta om denna ord nin g'
Tänka och handla icke ofta kristna så som om de t
vo re angeläge t för dem att biirja med: ,; g if oss vå rt dag
liga bröd », sedan and itktigt sllI/a1llle med: ,) när det skett,
så må ditt namll helgas»; och läses icke ofta ~Iatt. 6: 33:
» söken först Gu ds rike och hans rii ttl'är,iighet, så skall allt
detta därjämte tillfalla edep, til l och m ed a f kristna så :
söken först alla rlt.'.'>'" til(f (klä,ier och föda , hii isa, rikedom ,
bek vä mligheter m. 111.) och srtlall Guds rike och hans rätt
l'ärd ighet ! I stället [ör a tt hedra ho nom med det bästa af
vår tid, vår person, drt jordiska, iiro v i ic ke, månn c, nöjda
med att offra å t honom det som blir öfver , sedan alla d.ra
eg na, inbillade beho f äro ti llfredsställda' När \'i på detta
sätt ne ka att bringa tionde i hans för råd skammare och dä r
m ed försöka honom, k unna \'i då un,lra på, att han icke
öppnar hi mme lens sluss a r och öfveröser oss med den full
het af viilsignelse som vi triingta e fter. I-h'ill, c n \'älsignclse
skulle icke tillt1y ta den tro ende, o m han stiillde all t till Her,
re ns förfogande I Ingen bl ir fa tti g af att git\'a till Herren,
mcn vä rldens guI-i har gjort mån gen fa tti g för evigheten;
ingen gifver så,iana rän tor som Herren, aktierna i ha ns ri ke
förlora ald ri g i \'ärdc ut a n gifva dagl ige n ny ersiittni ng i
fri d och glädje i den helige ,-\nde. O, bröder och sys tra r,
Herren är niira, låtom oss skY'1da oss att ställa allt till hans
fö rfogal1de ~ :Millioncr hedningar, so m i dag vandra i mörk,
ret och äro niira döden , ro pa till dig a tt fiin'aka, slaFIl
1.7,], ,!(1i'!l af ditt timliga goda, på det a tt -ieras i.'i'irlii'l md/k
r/idllas .
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Har du lämnat all t tii! Herren och är du vi llig a tt
förn eka d ig själfi allt, på det att m än niskor måtte frälsas,
~å gifver Herren dig ett ännu större uppdrag: att b,:tljll
jör delil. l\1an hör ofta Illycket tal om att bedja för rl:'.; s
sion cn, men förh ållandet är att dd i z;e/'kll;glldC/l bedes fö..~·a.
Det är ej så att, när d u icke \'ill gö ra något annat för
missonen, så kan du dock bedja. )lej bönen skall icke
vara i s tället för d itt offer utan å tfölja det oeh g ifv a å t
offret dess rätt a viirde och den rätta vä lsignelsen. Offer ftt
missio nen utan bön för hecl ninga rn e är ett dödt offer, men
bii/{ If till/. sjdlj)OrsakdsCIIs o/Ii:/' iiI' d/ jillt I~)'(klcl'i.
Gif först, inn an du beder !
Hvill,en motsiigelse att på sina knä n bedja Gud hjälpa
hedningarne och sända dem Guds ord och på sa mma gång
själf si tta inne med stora kapitale r!
)lej gif fö rs t, så skall din bö n hafva kraft med sig.
Den som icke gifver r iklig t i förhållande till sin för,
måga Id/' i(ki.' !teller i silt kallImare bt,(ja ,~ I'III/(:rll;R'(ft/. 1111'(,
kct för Ilfduillgllrllr: dessa två tin g ä ro os kiljaktigt före na~l e.
Hvad vi sakna i missionsarbetet ä r illdnliga Im/ja/'( ,
rop fr ån hjärtan, so m äro he lt på Herrens sid a. Vi be
höfva få upp ögonen öfve r vår stora likgiltighet oeh ljum,
het i detta afseende, så att vi miltte uppdckas till brin,
nand e böner, hvilka skulle föra med sig strömmar af viiI,
signelse till hedningarna. Nlå vi icke glömma, att En glands
stor art ade mission har sin u pprinn else från de ringa biini!'
m ii!l'IIa i )lottingham; och sa mm e G//'el' , som från denna
krets utgick såsom den förste missionii'ren, talar iinnu till
oss j dessa tros fr imod iga ord: » beg iir stora ting af Gud
och våga stora ting fö r ho nom . » 0, hvad haf\'a icke bö
ner, fulla af tr o, uträttat! Intet är omöjligt för den som
tro r, och Herrens löfte är a tt gifva oss allt hvad vi bedja
om i ha n<; namn. Sjiilf har han Iiirt oss den riitta mis
sionsbönen: Skörden ä r stor, men a rbetarn e iiro få, /Jaljell

tldlfär skijrdellS H irrc, a/t 11<711 Ii/säl/dcl' arbeta/'/! i sill skörd.
Herren kommer sna rt, lå toll1 oss dä rför skynda oss
a tt utföra ha ns sista befallning. Låtom oss gå ut, Hitom
oss sä nd a u t, låtom oss för saka oss själfva och kämpa
med trO:1S bön; snart skall då intet folk liingre sakna friils
ningens ku nskap . 0, huru mycke t har ick e fci rsUl11mats
och huru myeket återst å I' icke än nu a tt göra I Här är ingen
tid a tt förlora.

Litteratur.
Människoätare vunna för Kristus. Berä ttelse om
en missionärs faror och segrar på Tongoa, \'.\;a J-Iebri dcrn a, .
af missioniiI' 0,,1..'177' J]liclldI'CiI, öf\'ersatt af A~'ll,y j'~i.lll.
Pris hiiftad l: 25 , bunden i klotband 2 kr ., då boken
rekv . pr jii rnv äg eller efterkra l' från fa iJl'ikör G. j j1ol11lldc1',
ÖrdJl'iJ.

En kinesflickas historia med iil us tratione r. äfve r
sä ttni ng från engelskan af H illllil Biil.-.iC,\ii/{ . Pris 5 O öre ,
Boken siiijcs tilt förmån för missionen
Kina.

Stoc:":c'olm, P. Palmcl'lists Aktiebolags Boktryckeri,
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åtminst_o ne under återfärden få dricka ur flaskan, De arma
vOopendragarnes förtviflade fäktnin g afser följak tli gc n at t hålla
gudi\ rne på afstånd fdl n flaskan,
Skulle ledaren falla på vägen och vattnet helt eller
,lelvis uttömmas eller l1askan sönderslås, så bC I'isas clii rm ed,
att vapendragarne ej fäktat väl, och de få då dyr t plikta
för att de 'låtit andra gudar röfl'a deras vatten , samt afg ifva
löfte att göra sin sak bättre vid nästa tillfälle,
Lyckas däremot allt väl och har vattnet blifl'it uttömt
på tillbörlig plats, så uppstår ett stormande jubel.
Då emellertid regn ej kommit på några dagar, bö rja
ansiktena åter att mulna, och lcdaren eller trollk arlen efter
skickas. Han har då alltid en för alla nöjakt ig förkl a ring
till hands och lofl'ar att så snart en » lyckl ig ') dag inträffar
komm a igen, då försöket förnyas.
Sådana ting existera midt i dct »upplys ta Kina », man
hör ej ens, att den visas te ibland de I-ise ler däråt. Är
icke detta bevis nog för Kinas behof att lära känna ho nom ,
so m allena fö rmår att rädda och frälsa ur all nöd_ Böra
icke \"i, kä re missionsvänne r, gö ra I'årt y ttersta fö r att i nå 
go n mån tillg odose detta bcho r.
Mcn nu exem pel på

Tidigt en morgon för nå go t öfl:er en vecka seda n hörde
I"i ljudet af bjällror från hästar OCll [tsno r samt bullret af
l-agnar, hl-ilket tillkännagaf, att något alldeles siirskildt var på
färde' Jag frågade genast, Iwad det var, och t'lek till sl' ar:
"Det är i dag tacksägelsefest för motta ge t rcgn.» Något
senarc ser jag ut genom porten och finner d å, att gatan,
som leder till östra stadsporten strax här bredvid, är till
trängsel fylld med folk, so m k ommit inifrån landsbygden
för att åse festligh eterna. Kort därpå ger den larmande
musiken till känna, att festen börjas, Läraren i sko.lan,
tjänarne och ät'ven jag skynda ut på gata n för att se på,
och jag för mil: del äfven att utfråga, Iwad som icke
kunde ses, Jag tror nä ml igen, a tt det är en missionärs
plikt att sil noggra nt som möjlig t taga reda på allt, som
försi ggå r omkring honom , i syfte att seda n göra bästa bruk
af den kunskap han fått.
F estp rocession en , so m sattes i gång fr ån ett i stadens
mi d t tillfäll igt uppbyggd t, dekoreradt torn, slwlle tåga ut ge
nom öst ra porten till ett tempel, so m ligger på en höjd
omk ring 15 minuters väg nordost från staclen, det s. k,
}) Tien·Shen-i\ liao» (Hi mm elska Gudens temp el). H[ir hade
redan ett större teatersällskap Ord nat s ig på den upphöjnin g,
so m för sådant ändamål iir uppförd fr a mför hufnidguden
i hl-arje större tempel. Sina roller \'ä ntacle de att få spela,
snart processionen anländ t oeh tagi t pla ts inne i templet.
:-Ien sc ~ Diir vid östra porten komr.-.:r ju redan
processionen. Som vanligt gå fanor, standar och naggor
i spetsen. Efter följa dc tungbl ås ta och tungarbetade in
strumentcn. Och Iwad sedan! Jo , en nicka, som l-andrar
i luften och är klädd i en gra nn, storblommig sidenldäd
ning. Ja, så synes det för oss; men huru hänger detta
ihop) Diir vid hafl- a I'i (tU ej tid att dröja, ty här Iwmmer
en annan fram geno m porten och höjer sig 10 {l 15 fot
öfver fo lkma ssan och bär öfve r sin I"änstra axel något, i
Iwars båda ända r hänga korgar med frukter oeh blommo r,
och i högra handen håller hon en sol fjäder. Knappt hafl"a
r i hu nn it se en skymt a f henne, förr än en tredje kommer.
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Hc nnes kl iidn ad iir a f annan färg, .och hon bär på armen
en papperskorg med alleha nda ra riteter afsedda för g uden.
Se där: Ku först å vi saken. Den fjärde uppenbarar
sig, och dän,icl kom folkmassan a tt öppna sig, så l-i fil
ny ckeln till hemligheten: En bår bäres af fyra män, därpå
li gger en man lutad på vänstra armbågen, sträck andc högra
handen högt upp i luften, ehuru den synbarli gen hvilar
på ett stöd, l hvilkct en lin j ä rn spira är fäst och på
hvars spets nicka n sitter. U tan t vifl-el är hon bunden vid
någon iindamålsenlig ställning, som driiktcn fullk o mli g t skyler
och på grund hvaraf hon iir i stånd att göra sådana
rörelser, som ge den aflägsne åsk ådaren dct intryckct, att
hon helt enkelt vandrar i luften,
:\äppelig'cn hafva vi hunnit sätta oss in i verkliga
förhållandet, förrän en femte fr amträd er. Men 11I"ad få vi
nu se? Jo, den krafti ge mann en på båren höjer upp sin
spira med en vuxen dam på dess spe ts . Me n ej no g där,
med.
I da me ns upplyfta I-änstra hand se r man ock en
s pira, på Iwars spets ett litet ba rn, kanske 6 år ga mmalt,
sitter.
Majestätiskt skrider nu modern fram 15 fot öt\-er
marken med ba rnet 10 fot öfl'er sitt hu fv ud.
Om en liten stu nd synes ej mindre än omkr. :20 så
da na !u !h"a ndra re,
Det l-ar sä rskildt de s må, som tilldrog sig vår upp
märksa mhet, och vissheten om, att de cj blott j (jrcskilltll',
u ta n ,'(Jn) 7'rrkli:;'tl barn , upp\-äck te hos mi g en kä ns la af
med lidande; synnerligast so m deras färd räckte l1era tim
mar.
Onekli ge n va r dc t ganska intressant a tt åse det stora
tåget, som inberäknad t åskåda rne uppgick till några tiotal
tusen, då det så sakta sk red fr a m mot tem ple t. Diirinne
fortgick sedan teat ern tiLl pttföljande morgon.
Blott m by af de må nga hundra här omkring, som
under torkan itnviinde allehanda kne p för att förmå gu
darne att siinda reg n, har deltagit i omkostnaderna för
denna festli ghet.
Då jag hörde det, och blotta anblicken
af festen sadc mig, Iwilka sto ra summor den måste kosta,
tänkte jag:
.-\ck, at t de troend e hemma I-O I'C lika \'illiga
att frambära liknande tackoffe r pit Hcrrcns altare för de
nåde bev is, de stä ndigt fa röna ~ Huru fyllda skulle då ej
de skilda missionskasso rn a vara, oc h huru m ånga , som täres
af liing ta n därefter, skulle då ej med lättadt hjä rta få löpa
ås tad, pa h vilkas a nsök,1 n sva rats:
» ~ej, kassan tillåter
oss ej att utsända flera, »
;\Ilen en f;ak till: så Snart regnet fall it, anställdes
fes ten. - Så bo rde äl\-en du, mi n läsare, och jag ha ndla,
Vi ha fl-a ingen tid att förlora.
:-'Iånga tä nka pil. att fra m bära tackoffer, jag \'et det,
me n ack, det komm er' IIldrig till u tförand e. \ iljen ie ke I,
som befinncn eder bland dessa och , om ej i ord, sa dock
i tanke n, lo fl-a t Herren n:tgon offergåfva, se till , om 1 ej
redall i t!1~( kUlmen betala honom edert löfte) Och 1,
som iinnu cj tänkt ecle r s tå i nagon skuld ti l! Hen'en,
viljen I ej göra en undersökning, om I icke ha fv en mot
tagit ill/giill I'äl giirning, so m borde mana eder att göra mer
än bl ott utsäga ett , ta ck» .
Hotsin i sept. 9 6.

