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S I lV l jll S L A N D, 

En läl!d tun~a. 
.\ f C. H, C. J/(/(.'!u ,!;'OJ'. 

» He1'l'e/!., ]-[erI'Ol ILar gifvit ml~!{ l'It lärd tllliga, 
att jag skulle fiirstå att stärim den b-ötte med ord. 
.flan ?Iäcker kilar morgon milt öra, att jog må 7/ora 
uppmärksllm såsom lärjulIg ar, » Es, 50: 4. 

Af alla gåfvor, som vår älskade Fader tilldelar 
sina barn, är det kanske ingen mera eftersträfvans· 
v~ircl än förmågan att med framgång bära vittne om 
Kristus. Den lifligaste önskan hos hvarje hängifven 
kristen är den att kunna vinna själar. Och detta är 
naturligt. Ty när Kristus har blifvit så mycket för 
oss själfva, n;ir han har fyllt våra lif med välsignelse, 
uppstår det hos oss en innerlig trängtan, att andra 
skola få åtnjuta samma välsignelser som vi. 

:Ylen under det att alla önska denna gåfva, huru 
få äga den dock! Många hafva blifvit nästan miss
modiga, därfbre att de sakna den, Till alla modfällda 
arbetare i vingården kommer denna text som ett ljus 
i mörkret. Den visar oss orsaken till att man miss· 
lyckas. 

Esaia säger oss, att han för sitt verk som pro· 
fet måste blifva särskildt beklädd med kraft. Ingen, 
om än aldrig så uppriktig, iimkan blott å hans sida 
var tillräcklig att göra h0110m till en framgångsrik 
arbetare i Herrens vingåre\. Kraft till att tjäna, kraft 
till att vittna säger han oss, kom till honom såsom 
en gåfva från Gud. Så är det äfven med oss, J-I vad 
du och jag behöfva för att blifva framgångsrika själa
vinnare är »en lärd tunga». 

1. 

]-[vad elstadkulltllles gel/om iigmuld af t/<lllltl gå/~/a 
Iws ell mäli1liska,~ 

Jag tror, att den gifver henne en trefaldig kraft: 
I. Den gifver henne kraft attfällgsla miilllziskors 

uppmärksa71z1Ie/. Den man, som talar med denna 
tunga, saknar aldrig åhörare. Han är i verklig me
ning en populär predikant. Omkring Herren Jesus 
Kristus samlades sa stora skaror, att de trampade på 
hvarandra, . l'auli ankomst var tillräcklig att sätta en 
hel stad i rörelse, och de största själavinnare, såsom 
\Vesley, \Vhitricld, Finne)', Spurgeon ägde makten 
att fängsla människornas uppmärksamhet. Och i en
ski1clt samtal är förhållandet detsamma . Men med 
kraften att fängsla uppmärksamheten är också gifven 

2. krajien alt öfuerbe'visa OIJl synd. Tag t. ex. 
två predikningar, som hållits samma dag. Bedömda 
efter mänsklig måttstock äro ck mycket lika. Läran 
är densamma, språket i mycket detsamma, framställ
ningssättet detsamma. Likväl uträttar den ena ingen
ting; elen andra kommer människor att vakna och 
för dem till Kristus, H vari består skillnaden) Den 
ene predikanten talade med »en lärd tunga», den 
andre icke. Vi behöfva noga komma ihåg detta. Fram
gången af ett tal i andligt hänseende, vare sig offent
ligt elier cnskiklt, beror icke på människor utan på 
Gud. 

Men ännu mera, i och med ) en lärd tunga» 
gifves 

3. kraft att föra miill1lisl.:or till Kristus; icke en
dast att öfverbevisa om synd utan äfven att peka på 
Guds lamm, som borttager världens synd. Vi se 
detta hos Petrus. När pa pingstdagen under hans 
predikan människorna vaknade och utropade: »1-3: vad 
skola vi görar " var han färdig med dessa ord: "Gö
ren bättring-, och hvar och en af eder låte döpa sig 
i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och I sko
len undfå den Helige Andes gåfva», 

II. 

Hilm/iire gif""'- Gl/d dmua g åf<}a: »('Il lärd 
t1t1Zgah, 

I. Jag tror, för att göra oss frimodiga att vittna. 
Gud behöfver vittnen. Men sanna profeters verk åtaga 
sig människorna icke villigt. Gud gifver denna tung-an 
i sitt folks mun för att utdrifva den stumme anden, 
I saknad af denna tunga skulle människorna icke 
vara nog frimodiga att vittna. Ty troget vittnande 
åstadkommer nästan alltid förföljelse . Ordet martyr 
betyder just vittne. En författare säger, att "de män
niskoklasser, som hafva rönt dålig behandling af sina 
medmänniskor, äro i hufvudsak tre: fiender i krig, 
brottslingar och profeter, och, tillägger han, »vi be
höfva endast läsa historien för att finna , att profeterna 
haft det svårast af dessa tre klasser". Det är svårt 
för en pastor att uttala en sanning, som han vet kan 
göra många i hans församling' till bittra fiender. Det 
är svart för en ung flicka att bekänna Kristus, när 
hon vet, att bon härigenom kommer att blifva smä
dad af hela sin familj, Detta utgör en svår frestelse 
till feghet. Och' för att öfvervinna denna frestelse 
och göra oss frimodiga som lejon, gifver Gud oss 
denna gåfva. Och hvilken skillnad besittningen häraf 
tlstadkol11mer! Utan dellna garva bäfvar Petrus för en 
Winsteflicka, i besittning däraf fäster han sin blick på 
Sanhedrin och kommer dem att bäfva inför sig. Och 
när denna g'åfva är vår, måste vi tala, vi kunna icke 
tiga. Vi känna med Jeremia, att Guds ord är såsom 
en eld i våra ben, och med Paulus: ve oss, om vi 
icke predika evangelium. 

Men denna gåfva gifves icke endast för att göra 
oss frimodiga, utan äfven 

2, för att göra oss visa, för att leda oss att tala. 
Då denna ledning saknats, har mycken skada åstad
kommits äfven genom ifrigt vittnande. 

III. 

/-Jltru slmll dcJUza g'({fim kmllla er/tållas ,J 

Genom dm .H l'ligi' Andes meddelande åt oss. 
På den Helige Andes närvaro i oss beror hemlighe
ten af att vi med framgång kunna tjäna Kristus. 
Vi kunna icke göra Guds verk utan genom Guds 
Ande, Emedan Guds församling har förgätit detta 
och i stället tänkt, alt andligt arbete skulle kunna 
uträttas genom organisation, ceremonier, verksamhet 
och nit, har bon misslyckats så beklagligt. Här är 
också hemligheten, hvarför vi 5[[som individer miss
lyckas; vi tänkte, att 'ui skulle kunna göra arbetet, 
under det vi glömde grundlagen för allt kristligt lif 
och arbete - »mig förutan kunnen I intet göra,» 
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»En lärd tunga » få vi genom att blifva beklädda 
med den Helige Ande. Men huru kunna vi blifva 
delaktiga af detta beklädande med den Helige Ande? 
Denna ovärderliga gåfva blir vår, då vi , helt och hål
let förnekande vår egen kraft, obetingadt kasta oss 
till Guds fötter och från hans hand mottaga hans 
egen gåfva. 

l\len det är två villkor, som vi måste gifva akt 
på. Denna gåfva kan erhållas af oss endast på det 
villkor, att vi använda den till Guds ara. Det är 
just här, som må nga begå misstag. De söka den för 
att ådraga sig själfva uppmärksamhet, på det att 
människor må säga om dem: >l Hvilken märkvärdig 
man! » Men med detta sinne kan den icke erhållas. 
Gud vill icke hjälpa till att befordra vår egen ära, 
och icke förrän vi, genom ett fullständigt öfverlåtande 
af oss själfva åt honom, låta hans vilja ske samt 
önska, att den sker, kunna vi göra anspråk på denna 
gåfva. 

Det andra villkoret är, att vi måste mottaga 
denna gåfva stund efter stund. 

Men hvilken kraft hafva vi icke, när Gud gifver 
denna gåfva ! l'l'Ied cletta gudomliga beklädancle skola 
vi kunna tala till människor, som sitta i mörker och 
dödens skugga, Guds ord i Guds kraft. 

lic: '[,.. M" l' v' " /,-,ilenS,,\a JY.l.1SSlOnen ,"\ma 

firade Kristi IIimmelsfardsclag sin ro:de årsfest i kyr
kan vid Floragatan. 

Efter den välkända psalmen: "Hela världen fröj
des Herren Tidigt och af hjärtans grund! " etc. ledde 
kommendörkapten O. von Feilitzen i bön och läste 
en del af den 92 Ps. samt yttrade några inled
ningsord . Under de tio år, som "Svenska Missio
nen i Kina » verkat, hade Herren välsignat arbetet, 
så att missionens vänner hade anledning att glädjas 
öfver Herrens verk och jubla ö(ver hans händers gär
ningar, ja, att tacka honom till tio strängars harpa. 
I Kina har Herren gjort stora ting och i hemlandet 
har han genom sin .'\nde väckt intresse för Kina
missionen hos många, som med g lädje deltaga i ar
betet. 

Härefter följde årsberättelsen, hvarpå pastor Karl 
Palmberg predikade ö fver Upp. 5: I - ro . 

Här visas oss, huru världsu tveckl ingc n är lagd i Kris ti 
händcr, och äl\'cn många andra sanningar siigas oss. l"den 
vi kunna sa mm anfatta dcm i tre hufnldpLlnktcr. [. Att 
allt, som skcr , sker efter en af Fadern fat tad pla n. ::. Att 
denna plans utrörande är anförtrodd å t Kristus. 3. Att 
deltagarne eller medarbetarne i planens utrörande äro stl väl 
i himm elen som på jorden. 

Det s tår här , a tt F adern, den allsv?ddige, satt på tro
nen och att han hadc cn bo k eller cn bo krulle, ih\'i lkcn 
va r skrifvcl bådc innan och utan. 

!-lva LI stoel då på bokrullen ? Jo, där stoel och diir 
står hvad som skall ske hä rcfter. Där stod huru det 
skall gå med rikena på jorden. Där stod huru det skall 
g'å med Kinamiss ionen, huru fort evangeliul11 ska ll tränga 

fram till hvarjc folk och sta t. Och allt skall tillgå precis 
som elet står i den boken . _-\llt hvad som sker hiir ii I' end ast 
en afkru. ning af det, som står i bok rullen, som ligger p;l 
Guds högra hand. 

Och Jiir stod framför GUcis tron ctt la mm . Dct haJe 
tva skcpnader: ctt lej ons och ctt lamms. Kristus ii I' lejonct 
af Ju da och han skall råda ö fvcr alla. FicnL crna skola 
först da rra och scdan gifva sig , och Kristus skall stå dä r 
seg rande. 

\.[en dctta lejon var ock e t lamm. Och, miiM äls
kadc , d~ir ett la mm ä r, diir är ingcn fara. Och här stod 
Guds Lamm mellan tro nen och dc fyra djurcn och mcllan 
dc tjugo fyra iilds te. Oc h S[I Iii nge Guds Lamm stå r dä r, har 
dct ingcn fara. Så lii nge det stflr där, kom me r GUcis ar
bctc på jorden att gå fra mftt. Alltsa ska ll hans rikssak 
hafva framgång. 

Detta Lamm hade något, 50111 icke andra lamm hafva. 
Det hadc sju ögon och sju ho rn. i\Ien h\-ad äro då de 
sju ögonen? Jo, de äro sju Guds andar, som äro utsiinda 
öfver hela j orden . Vi kunna s.l.ledes ingenting företaga, 
\' are sig godt eller ondt, utan att Lam mets ögon följa oss. 
Han ser in i hjärta ts mest gömda vink lar. Hans ögo n 
Iwila ilf\'cn äfvcr Kinas folk, han I'öljer vå ra iilskadc arbe, 
tare därutc med sitt trofas ta öga. Me n detta Lamm hade 
sju horn. H\'arför hade det då sju horn? Jo, det siw!! 
hafva ett horn för lwart och ett af de sj u ögone n, så att 
allt som ögonen kunn a uppfånga oc h so m icke iiI' bchag
ligt för Kristus, det stötcr han bort md hornen. Kristus 
ser huru du har ~l et. Och finner han något, 50m ilr d ig 
onytt ig t , sa stötcr han bor t dct med ett af horncn. 

Ja, Lammct har segrnt ' )lä r l(ris tus vnrd t fres tad af 
dj iifnIlen i ökncn och denne drog fra m alla \' ihldens rikcn 
med dess hiirl ighct , så din,le Herren Jesus icke ens ett öga 
diidt. mirl'ö r sjöngo dc ä ldste: Han har segrat , och han 
har köp t oss fr ia mcd si tt blod. Han är icke blot t värdig 
att vara utförarcn af Guds plan, utan han har ock rättig
het att vara dct. Ty han har besegrat honom , som är 
viirkien5 furste. 

Han har köp t oss å t Gud. Mcn de äldste säga äfven: 
l::Ian har köp t oss ur alla stammar och tungomål oc h folk 
och folkslag. Således se vi då, mi na ii Iskade, a tt intct folk 
iiI' undantaget missionsverksamhetcn. V i må på de nna hög
tidsdag uppmana hvarancira a tt del taga i dcnna \·erksamhct. 
Kan du icke g,l ut till någon af jordens stammar med e\'an
gcli i budskap, kan du dock bedja . Du kan \'a ra en god 
skaffarc, du kan alltid p[1 något siitt del taga. Och detta 
arbe te ha r hes tämda löl'ten med sig . t\lla tungomtd, a lla 
fo lk skola deltagn i el en himmclska lofsången en gå ng . In tct 
språk får saknas. 

Han har gjort dem, nämligen alla. stammar och folk , 
åt vål' Gud till ett konungadöm e och till präs ter, och de 
skola rcg ra p?1 jorden. 

l början af detta kapitel läste \'i om a tt Johannes 
grilt. Han låg prl sina kniin och griit, mcn de tjugofy ra 
älds te stodo där med strålande ögon. Johannes är bilden 
af alla missionärer på jorden, de äldsta iiro bilden af missio
närerna i himmelen. 

Dc ii ldstc hade lwar och en sin cittra. På jordcn kan 
dct vara många, som förlora sina cittror, men l himm elen 
hadc h\'al' och en sin cittra. och alla kundc mclod ien till 
Lammcts sång. Dc frii lstas sång rör sig om lam mct. 

Men de iikls ta hade iifvcn guLisk åla r, som de höllo i 
sina hiinder. J-lI'a cl var det då i sld lal'l1a ' Jo, dc vara 
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fyllda af rökverk, hvilka äro de heligas böner. När de 
troende sueka, gråta oeh bedja på jorden, stiga deras suc
kar, tårar oeh böner upp till himmelen och fylla dessa 
sk?l+ar, De voro dyrbara dessa kiirl, de I'oro af guld, .\f 
våra böner uppstiger ur de gyllne skiHarna ett heligt röl,
verk inför Gud, :\'Itl vi i dag bedja för Kina och dess 
folk, att en gyllene skål må blifva fylld , så att välsignelse 
må flöda ned från himmelen, så att det blir tordön och 
jordbäfning i många syndares hjärtan I Vare sig vi bedja 
för missionen eller för oss själfva, vårt arbete, våra gran
nar och vänner, stiga dra böner upp inför Gud och sam
las i guldskålarna, som de tjugufyra äldste hålla i sina hän
der, och hvilka de hiira fram inför Gud, niir de blifva 
fyllda, Ki\r missionärerna i Kina sucka till Gud och vi 
bedja för dem och deras arbete, börjar skålen för det riket 
att blifva öfverfull, och då bära änglarna fram den skålen 
inför GUd, och då flödar välsignelse ned öfver Kina, Må 
Gud välsigna eder, missionsvänner, som hafva Kinas gyllne 
skål att fylla, Varen ihärdiga i edra böner, att den snart 
må bli full, så att änglarne få bära fram den inför 
Lammet. 

Saken iir a fgjord, riket skall tillfalla honom den hög
ste. Huru detta i detalj kommer att ske kunna vi läsa i 
följande kapitel. :.\lå nu Gud \'älsigna oss, kära missions
\ränner, och må vi, medan ännu tid är, deltaga i Herrens 
arbete på jorclen. Hans är riket, makten och härligheten 
evighet. 

.~'i,.fven i år samlades till gemensam middag några 
vänner till Kinamissionen. Mellan 70 il 80 personer 
deltago däri. Sammanvaron val' fri och otvungen. 
Efter middagen hölls ett kOl'tal'e bibdsamtal, som in
leddes af doktor Karl Fries, 

Kl. 6 på kvällen höllos föredrag af doktoI' H. 
Berg öfver Mark. 16: IS. G/m ut i Ilela 'uärMen Oc/l 
predikell el,ange/ium liir /ida skapdst'll, och pastor 
Palmberg öfver Simsons seger öfver filisteerna. Till 
sist förenade hel'r Johannes Rinman missionsvännerna 
i innerlig förbön för missionärerna på fältet. 

Kinas ~'ltinnoJ:l. 
Af mrs Ccorgt! S. j-j(!)/J' . 

Forts . fr. förcg. 11 '1'. 

l{vinnor, som gifva sig ut för att vara besatta med »räf
eller varggudel1», hålbs i mycken fruktan och I'ördnad af 
kineserna. Jag frågade en gång en bcg?tfvad kristen [.;:I·inna, 
Su :-'[ay, om hon någonsin sett en sådan kvinna. [-lon 
svarade, att hon råkat mycket m, och de hade alla \'arit 
besa tta med »räfguden». Då hon var c!CI' i en a f våra kristna 
skolor, hade hon fått tillåtelse af husmodern - c\enna hade 
iinnu icke gifvit upp all sin hedniska vidskepelse - att be
vittna, huru en kvinna, besatt mcd »räfguc\en », skulle bota 
ett mycket sjukt harn. 

~'Iånga af skoIt1ickorna sl11ögo sig in i rUlllmet, under 
det cttt kvinnan f''''llllllllll1ll:ldc sin,~ besvitrjclser - - begrip

liga endast för henne sjrilf - och det dröjde cj liinge, 
innan hon ITedgael \'ände sig om till husmodern, förklnrande 
att hennes gud ingenting kunde göra i niil'\raro af så många, 
som trodc!c på ,Jesus-l iiran >"_ samt uppgaf sina försök och 

L A N D, 

gick sin väg. Efteråt förebrådde hon bittert elen kvinna, 
som fört henne till skolan, stigande: Ni skulle icke hafva 
fört mig dit. Vet ni icke, att jag ej har något att göra med 
människor, som hal\'a denna tro? » Hon förklarade, att bar
net måste dö, men det tillfrisknade trots hennes profetia. 

När Su May liimnade skolan , tog fadern henne med 
till gamla viinner, som hon ej hade sett, sedan hon I'ar 
barn. :Jästan alla kvinnor och bmn i byn samlades för 
att se t1icli:an med de naturliga fötterna, lwilken hade bli f
vit uppfostrad af utliindingarne, Su l'vlays uppmärksamhet 
drogs då genast till en hinna, som mycket piiminte henne 
om den meJ »räfguden » besatta. Denna inträdde i rummet 
på ett ormlikt slingrande sätt, sneglade med ögonen och 
vågade icke se någon rakt i ansiktet. Genom att krypa 
bakom andra sökte hon blifl'a obemärkt, men Su ~lay 
sade genast till henne: »Ni är besatt med en 'räfgud', är 
ni ej det? » 

»Förfärligt,» flämtade kvinnan, »Hur vet ni det? Ingen 
har sagt er det. Jag har gifvit akt på er. » 

»J ag har ett sätt att l{änna igen er », sade Su ",ray, 
»men jag vill ej säga er det. » 

)l Ar ni också besatt med en gud », frågade k\'innan. 
»Ja», sl'arade Su May, »jag har den sanne Guden 

inom mig. Han är alltid med mig. ;\1' er ' räfgud' mcd 
er? Låt honoll1 tala till oss genom er.» 

»Min gud har rest till Shang-hai», sl' arade kvinnan 
förlägen och smög sig så fort hon kunde ut ur rummet. 

En annan kvinna af detta slag besökte någon tid 
mrs Nevins' syskola, men hon förklarade, att hon ej kunde 
profetera inför kristna skolllickor. Den miirkviirdigaste de
len af Su Mays beriittelse var hennes försäkran, att alla 
besatta kvinnor, som hon känt eller hört, hade genast, då 
de hört Jesu namn, bekänt: »Han är sann. Han iiI' den 
sanne Gudens s·on.» Och under det andra kringstående 
kunde göra gäck af evangeiii predikan, var det fallet med 
dessa, att dc antingen lyssnade diirtill med \'ördnadsfull 
uppmärksamhet eller ock undveko den fullkomligt. 

De kvinnor, som hafl'a en »\'arggud », äro vildare till 
sin natur ocn tillrilcla grymma medel för att afvända olyc
ka eller bota sjuka. En mandarin, som bodde nära Che
foo, hade två hustrur men inga bal'll , i.\'lyeket bedröfvad 
häröfl'er tillkallade han en dylik kvinna och bad henne 
säga honom skälet till hans olycka. Hon var en friimling 
för hOllOIll och hans hustrur, så att det kunde ej vara groll 
eller hämnd, SOIll dikterade hennes föreskrifter. Hon sade 
honom, att han aldrig skulle få någon lycka, så länge hans 
andra hustl'll lefde. Hon måste ej blott bli skild från ho
nom utnn äfven dö. Den första hustrun sörjde öl\'er denna 
dom och bad mandarinen spara elen olyckliga kvinnans lif, 
men han var fast besluten att följa »\'arggudens )} råd. 
Efter att haf\'a beröfvat sin stackms hustru (med Iwilken 
han aldrig haft ntlgon osämja) hennes varma vadderade 
kläclcr, c!t'ef han henne ut i den bittra kylan, där hon snart 
frös ihjäl. 

De religiösa känslorna hos de kinesiska kvinnorna äro 
mycket olika på olika trakter, På somliga ställen äro de 
mycket religiösa, de besöka tempel , fasta, hedja oeh bemöda 
sig om goda giirningar för att skaffa sig belöning i en till
kommande viirlcl. 

I östra delen af provinsen Shan-tung iiI' dctta icke 
förhållandet. Kvinnorna där besök n i regel inga tempel 
och dyrka inga cnskilda gudar. Dc iiro uppfyllda af en 
mängd mörka, vidskepliga föreställningar. L;tarbetacle, lätt 
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förströdda och upptagna som de äro af det dagliga lifvets 
små detalj er, synas de föga eller alls icke tänk a på lifl'et 
efter döden, Vanligen tror man, att kl'innan efter döden 
skall förvandlas till ett svin - ansedt såsom det orenaste 
af alla djur - för att förs ona de synder, som hon be
gått häl' i lifl'et, sådana synder t. ex. som att hafl·a smut· 
sat ner rent vatten, förslösat föda, förolämpat s in Illan, för
tretat s in svärmoder etc. Från svin till kvinna , frå n kvinna 
till svin , denna sorgliga fÖJ'I'andling fortgår för alltid. Andra 
tro på fullk omlig förintelse , mcn dc nesta kvinnor afvisa 
tanken på det tillkommande med ett Likgiltigt »hvem vet'» 
eller den sorgliga förklaringen: »Jag fruktar intet kommande 
lidande. Min lo tt kan omöjligt bJifva värre i den tillkom
Illam\c världen än i detta lifvct.» 

Denna målnin g af den hedn iska kl'inn:lI1s lif skulle 
vara missledande mörk och dyster, om alla ljusare färger 
utelämnades. I sanning ett mörkt och bittert lif äfven för 
hedniska förhållanden slwiIe det vara, där aldrig en till
fällig s tråle af ljus någonsin trängde in. Ti llfredsställd 
hunger, en vedcrkvickande fliikt efter dagens hetta, värme 
under vin tern , In'ila och tak öl\'er hufnJde t om natten, den 
tvifvelaktiga glädjen öfver att hafva öfvervunnit en mot
ståndare eiIer hafva s luppit helskinnad undan fr ån ett het
s ig t g räl, detta utgör den ljusare ra nden på deras iefnads 
sl'arta moln, och om denna rand ocks?l ej är si lfverglän· 
sande, är den åtminstone ljusare än den förhärskande mörka 
färgtonen. 

Men vi må säkerligen kalla för Idart s ilfl'er ett oskyl
digt barns gbda skratt, den uppriktiga kärlek , som barnen 
g ifva och emottaga af s in moder, en frisk kropp, som ej 
l{(inner af några nerver, och den naturliga kärlek till lifve t, 
som är gemensam för alla skapade varelser. Om vi här
till lägga en viss, medfödd liknöjdhet , en förvån~lI1de bris t 
på afund mot de bättre lo ttade och det faktum, att et t 
gräl för den vanl iga kinesis ka hinnan iiI' blutt mat oeh 
dryck, så ha l\'a I'i en klarare inbliek i deras lif. 

?-.·Iånga hjält emodiga och uppoffrande handli ngar, om 
hvilka världen aldrig far höra talas, utförns Mven i hed
niska hem . 

I intet annat land ä r döttmrnas dygd i yttre men ing 
så bevakad som i Kina. HI'ad tankar och ord [lngar, så 
anses renhet diiruti mindre viklig. Ehuru ba rnen ej hysa den 
kärlek och vördnad för sina fö räldrar, so m kris tendumen 
liir, så bruka dc dock i regeln vårda sig om dem, då de 
äro gam la och svaga . 

Trots dessa förmildran de omständigheter iiI' det med 
en känsla af stor lättnad, som man liimnar ett hedniskt 
hem, alltför ofta_ uppfylld t med ett tydligt för nimbart mö r
ker, och intriidcr i ett kristet. Jag vi ll hiir beriitta cn his
toria. Ilå jag en morgon besökte en kinesisk k vinna och 
bringade henne evangciii budskap, afbröt hon mig med föl
jande frtlgor: »Lefver er svä rmoder ?' :>Nej." »Dricker er 
man'" »~ej. » »Höker han opium'» >J !\ej.» »Slår han cr' » 
,,)1cj», sl'aracle jag, »han har a ldrig slagit mig i hela sitt 
lif. " Det dröjde !lera minuter, innan hon kunde hiimta sig 
frå n sin för vå ning, och därpå sade ho n med djupt allvar: 
» Ni har talat till mig om himmel och hell'cte i en kom
man de I·iirld. Ert lif 1/1/ och mjtt tiro såsom himmd och 
hcll'c te. " 

Dc, som sett det röriindrade lifl'e t och dc Iycldi ga hem
men hos de umdnda kinesiska kvinnurna, kunna intyga, 
att intet annat än kristendomen förmått [lstaLlkomma sådana 
underverk. 

Ett a f dc ty,il igaste bevisen på en kr isten kinesisk 
k vinnas uppriktighet ä r, att hon upphör att binda sina dött
rars fötter. I S ha n-tu ng binda alla kvinnor, h vilkcn s täll
ning dc iin harva, sina fötte r med undantag af slaflfar .och 
prostituerade. Det fOl'dras s tort moralisk t mod hos en ki
nesk vinna att gfl omkring me,i na t urli ga fötter, emedan 
detta gör henne till föremål för nyfi kenhet , <1tlöje och ebb 
anspelningar af alla ho n möter. Föriindri ngcn intrii,ler dilr
för långsam t men säkert , tack vare de kristna skoloma och 
de föreningar mot fotbindn ing, som bildats, eller riittare sagdt, 
tack vare kristendomcns inl1ylande. 

En gammal gujsman i församli ngen i Chcfoo, Il\'ilken 
under miinga å r I'arit ett offer för opium, me n sedan han 
hlirvit fräl st öfvervunnit denna vana, brukade giirna he
rätta 0111 den fÖI'ändring kristendomen åstadkommit hos 
hans hustru. "Innan hon ble f en kristen ", brukade ha n 
säga på si tt milda, långsamma sätt, »hade hon det häfti· 
gaste lynne. Hon brukade gräla så förskräckligt, att vi 
alla voro rädda för henne, men seda n hon l lifvit en kristen , 
är allt så förän dl·ad t. Nu har hon ej ens den minsta frest else 
diirtill», slutade han alltid. 

I ett hedniskt land besannas kanske tyclliga re än eljest 
orde n: »;,\r deras frukt skolen I kän~a dem .» 

IlJIXploc~ hån T"on~-cheo-fu." 

}'orts. fr , förcg. n:r, 

PMöljande morgo n strax efte r fruko sten skulle jag g:'t 
in till grannen och undersöka en patient. Det var mol' i 
huset, en medelålders kvinna med ett behagligt utseende , 
som var klen. ; 'ldsta dottern, I j vå rar gammal, satt i 
de n lilla \'iifstolcn och trampade med sina smit fött er. Skyt
teln l1ög och » \aet " slog oeh danade. Yngsta sonen stod 
p?l lcrbiidden bredvid mamma oeh drog på sig sina små 
byxor mod förnöjd min, och fal' sjiilf lagade i ordning t; 
och kakor. All t såg så hemtrcl1ig t ut. Så satt jag där 
en stund, lyssnade på den sjukas klagomål, lot\' ade sända 
l11edicil1 med lämpligt bud och reste mig sli tipp för att gå . 
Dit pre5cntacle mor mig en blårutig, aj' iilds ta dottern 
viifd näsduk och ett par sidenbroderier till en sof l;udde, 
sådana "vi kineser· an vända. A,ro inte kineserna snälla' 
Bra under ligt fulk där hemma , som ieke kommer ut /11'1'17 

ii n de göra för att liira dem, l1I'ar den salln:l lyck an skall 
erhå llas' Niir jag kom hem till min \'iird, och frunti mren 
där sågo hvnd jag få tt , vi lle I'iil icke cle vara siimre, och 
följden bier, att jag tick iinnu en n~iscl u k, och sh kom man
nen till hustrun, där jag strax förut varit , med dadla r till 
p?l köpet, och (1<1 m?lsle de töm ma innehttllet af en korg 
med dylika, som de hade, i min påse. Ilet hjiilpte ej, atl 
jag protesterade, med skulle det, och att de vuru dyra i år, 
det skulle jag ock veta. 

f\U gingo vi till en två mil därifrån be lägen köping, 
som heter >!la o-t" å » = " g rotthufvudct» . f\aJllne t hiirIedel' 
sig för mo,lIi gen däraf, aU alla hostiiderna utguras af g rottor. 
.fng sk\llle dock vilj:1 kall:J I'lat~cn »flögn niis» till ri1ljd af 
dcn industri, som diir be,lrifl'es. ."\J1a möjliga slags ier
kiirl, f!'ån den tilla h:rgiiken till dcn sto ra I' attensån, till 
verkas diir . »Stc nl1lura l'l1a » 1'01'0 alla byggda af fe laktiga 
krukor, och vid första anblicken liknade dc ett batteri 
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kanoner, alla med mynningarna viinda utåt. På vägcn 
mötte vi en man, som köpt en åsnelast diverse lergods och 
hyrt en åsna, som sk ulle frakta dGt åt honom .i tdi korgar. 
Genom något felsteg hade emellertid åsnan ramlat omkull, 
och diir låg det sköra godset på marken, nästan allt i bitar I 
Agaren till åsnan och ägaren till lergodset sto do båda och 
kliade sig i hufnidet bredvid åsnan, som ej tyck tes taga 
n[lgon notis om det hela. Den ena I'ille skj uta skulden på 
åsnan, den andra på vägen. Hur det ändades I'et jag ej, 
men »en olycka kOlllmer siillan ensam " , och pHöljande dag 
hörde jag, att under natten va rgen rifvit en gris för den 
stackars mann en. !\propo s I'argar , så !lImes det ofantligt 
godt om dem hiir, och på en marknad i dessa trakter, då 
mycket foU; är församladt, mr ma n se än den ena iin den 
andra, Illra rs ans ikte blifl'it vanställdt af I'argbett. Ibland 
iiI' det rent af ohyggligt att se de stackars miinniskorna . 
Somliga sakna näsa och visa endast tv å s torn hål där 
näsan suttit. Andra ha inga läppar, endast tiinderna lysa 
fram, andra åter äro enögda o, s, v. Här skulle nu bli 
marknad påföljande dag. Värdshuset, som vi togo in på, 
va r dåligt, men det fanns intet bättre, Vi mås te sofva 
på den »allmiinna ka'ngen» (lerbädden) bland opii· och 
tobaksrökare, men det fanns ingen hjälp för det, och som 
mitt hufvud tål vi I det, bekom det mig ingen ting . ?\'lark· 
nads,lagen hyrde vi bord för dra höckcr och ställde oss 
bland de and ra » köpl11iin ncn », bjudande ut \'åra varor, 
samtalande, sj ungande och predikande, alit eftersom tillfälle 
erbjö,i sig. Att så dil l' »)I'id l'iigkanten " predika ordet för 
kommande OCll gående, då ingen ger sig tid till att h.öra 
den fullkomliga frilIsn ingspla nen fl///SItiJJt/l:~'I, har dock sin 
stora betydelse. Dels blir fo lket vant vid utländingcn , dels 
f[L dc litet begrepp om , att afgudarna äro falska, och den 
sa llna guden blott !'II 00 s, V., dels f~l ,le gen om sam tal 
sina frågor 0111 iin det ena, jn det an~lra bcs\'aradc samt 
oriktiga förestiillningar och begrepp rättade, Ej minst hopp 
och betyddse fästa I'i förs(:ls I'id de biickcr, som de köpa 
och taga med sig hem, I-h'ad \'i endast antyda utreda 
,lessa fullkomligt. l allmänhet r[ld er det den uppfattningen 
c! [i l' hem ma, att dc Ilesta af kineserna kunna Iiisa . Så iiI' 
dock icke förhållandet. Jag tror mig hafl'a sett en uppgift 
ni'lgonstiides, att cirka 30 proccnt af befolkningen kunna 
Iiisa, och det iir ju icke mycket ! Kinesen hyser stor vörd
nad och aktning för bildning, men af Ilera orsaker, af 
Iwilka fatti gdom iiI' den förniimsta, äro de, som lii ra sig 
Iii sa, få, Diirför, då I'i uppmana dcm att köpa en bok 
och taga med sig hcm, få vi så ofta höra dcm svara: 
»Jag kiinner ej till skloil'tecknen : De som kunna dem böra 
köpa, men jag iiI' blind:» " Ja, det iiI' sant sagdt " , instiimma 
elå Ilcra, »vi iiro bönder, fattiga och hafva bradtom, hafva 
aldrig haft tid att liira oss läsa.» » ~Ien dct finnes I'~il 

H<l,i';/Ji! inom er familj, som kan Iiisa?,) fr~ig-ar jag. S\'ara 
de »ja :; , s~l uppmanar jag dem att ilt honom köpa en liten 
bok , som ju iiI' så bi.Llig. Svara de »nej », frågar jag dcm, 
om det ela ej finnes någon i hela byn, som kan litsa, och 
då ii ro de fast! Dct iir dock långt ifr/in säkert, att dc köpa 
ä ndå . Kinesen kan spara, om någon kan, En afton kom 
det en 14-årig gosse till mig på I'ärdshusd och köpte en 
bok för 5 cash. Då jag ytterligare uppmanade honom att 
köpa en tvåcashbok, och han gjorde så, sade han: »Ja, nu 
törs jag då rakt intc köpa mer för mo r~ Hon kan inte mcd , 
att någon lägger ut en cash onödigt: » De oriktiga före· 
ställningar, ~om råda om I'iisterlanc!et , äro många, och ej 
underligt att så är. Huru skall man begära, att folk, som 

aldrig sett cn karta, som endast känner till ett rike, » micl
tens rike », som endast hört ofördelaktiga saker om » barba
rerna » , skall kunna tillerkänna oss ntlgot godt? Så små· 
ningom triinger ,10ck viisterIls inllytande inpå dem. et· 
liinclsk t tyg, tän dstickor , bleckslageriarbeten m, 111. kunna 
de sm:l och ringa nu ej und vara , och de stora tillgodogöra 
sig andra af västel'lls uppfinningar. )iamnct ,>Jesus », det 
dyrbaraste af alla namn, och det enda, i hviLket linnes 
fräls ni ng, börjar ock blifva kiindt. »Handlar det allt om 
Jesus: » eller »det handlar bara om Jesus ~» får man nu så 
ofta höra fdn folkets läppar, ett bevis på, att våra skrifter 
blifvit l!ista. 

Vi sålde och predikade, tills det led mot aftonen, och 
folket gick hem, Då drogo vi oss ocl; tillbakao Pil en 
marknad vid denna tid at' {II'et r"ld er en br[ldska utan ände, 
och a//" köpa ungeriir enahanda loaror, niimiige n valnötter, 
ljus, rökelse , pappersgudar, nya mössor, grönsaker, niisk 
o. s. I'" den kejserliga almanackan, full so m elen iir af 
I'idskepelser, ej till fö rglömmandes, Kär de så gå hem på 
kviillarna och hal\'a köpt kulört papper eller en bok , sätta 
dc det innanför lUtan , som de linda ett hvarf rundt kring 
hufnidet ~ Med påsen på ryggen och ledande sin åsna, 0111 

de ej rida !)a den, sprkia dc sig så åt de I11[lIlga kringlig· 
gande byarna fö r att om n~'igra dagar f1ra s itt nyår. 

Fr,ln la o·få styrdC loi kosan till staden C///ilc~··k.litil/, 

hl'arest ock markna,! skulle hållas, Diir skulle I'i bo hos 
en bckant till oss , en välodshusvärd I'id namn Ch' iang Pao· 
(ian, Vi tingo oss ett eget rum anvisadt, men under de 
tre dagar vi voro där , bIer det snöstorm och kallt viider, 
så jag föredrog att, då vi 1'01'0 hemma , hålla mig i gub· 
bens rum, där det fanns koleld och godt om miinniskol' på 
biidden, Dagen j ända I'ar det alltid I11ins t tre opiirökal'e 
på » k' angen », ocl! jag studera,k ganska noga deras liHtje, 
fulla , snusk iga IiI'. 

Vi börja d r dag på morgo nen, rh' framåt middageno 
Dä andra stig'a upp, ligga de och 501\'a, och niir dc Srl 
vakna fraI1lat middngcIl och f~l tt på s ig- kliid erna saI11t 
stuckit fötterna i skorna, som dc illltid kippa ned , gå dc 
ned från k'angen och ut till dörröppningen för att se pa 
I'iidrct , striicka p.l sig, gäspa oel! grl fl nyo in rör alt rökn 
s in I'atten pipa. Niir så det iir gjordt, s kola dc »kuå·jilJ:>, 
d, v, s, tillfrcclsstiilla sitt hegiir efter opium, och det tur 
rundlig tido li ncler det de ligga diir på k'angcn och öfl'er 
lam pl ågan torka opiuI11et (ju liingre tid de använda, dess 
s törrc blir njutningen, då de iincltligen få bolma i sig röken) 
kunna dc afhalh11a al'fiirel' med sina viin ller, som antingen 
ligga bredvid deI11 på motsatta sidan om laI11pan och röka 
eller s itta och röka tobak , Så komI11cr frukosten - middagen, 
och cfter densamma fö rriitta de litet arbete tills framåt skym· 
ningen, då de .1 nyo måste upp på »k'angen )) och tillbril1ga 
aftonen och halfva natten med rökning och pratande. De 
SOI11 fritt kunna disponera öfl'cr sin tid tillbringa den unge
filr på detta siitt, andra diiremot I11(lste ju iakttaga mera regel· 
bundenhet. Emcllertid inverkar opium lasten i hög grad 
demoraliserande. Personerna blifva lata, oordentliga, smut· 
siga, och alla andra intressen träda i bakgrunden för detta 
ena att få s itt bcgii r tillfredsställd!. första aftonen jag var 
diir, blef j ag ombedd hålla aftonbön, hvilket jag giirna gjorde, 
och sedan alla lagt ifrån sig sina pipor och allt blifvit 
lugnt och stilla, talade jag med dem så enkelt jag kunde 
öfver Joh, 3: 16. Efter några inledande anmärkningar, för
Idarande lwarfiir vi europeer komma till Kina, delade jag 
upp texten och talade så först öfver ordet " Gud», sedan 



S / il / il1 S L A iV D, 

öfver ordet »älsk;J.», så öfl'er ordet» viirldel1>l o. s. v. Alla 
sutto så stilla, ja, den ga mle viirdshusvärden I'ar alltför 
stilla ibland , ty hufvudet sjönk ned mot bröstet , och han 
nickadc så sömnigt, men som han satt bredvid mig, passade 
jag alltid på att klappa honom på handen och på det sättet 
hålla honom vaken. l':mellertid fann jag sedan, att de god t 
fattat hvad som sades. Mången, som sit viiI förstår orden, 
fattar likväl cj meningen , emedan han är alldeles främmande 
för andliga ting. Här so m anr.orst iides måste ma n ge nom 
samtal skingra en hel mängd oriktiga föres tällni ngar. At t 
det tinnes ett » nO·rer kuii », (ett land bes t?lc nde af endast 
kvinnor), ett »ma·(,å kuii», (där miinni skorna hafva hiist
hufvudcn) , »keo-t'å kuä» (hundhufvudriket) och ;;ch' uan-sin 
kuä » (,Iiir människorna hat\'a hål miclt på kroppen oeh 
bäras på en stång), tro de fullt och fast , ty det linnes en 
bok, som säger så. Niir I'i då omtala, att allt sfldant är 
osant, tro de det ock, men tilliigga: da, se vi ha läst det 
i cn bok! " A ndra dagen af min I'istelse gick jag ut och 
klistrade upp traktater här och diir på husen. l' nder mina 
vandringar gick jag förbi en butik och blef af ägaren ti ll 
dcnsamm a tillropad: »A, har ni kommit igen' Ju oftare 
ni kommer, ju t1era vänner får ni !» Det var en god häls
ning, och jag giek in i hans butik och sa tte mig. Han 
I' a r en såda n diir rolighetsm inister, oförarglig, roande alla . 
Sil skulle han sp:''t mig! I-Ian tittade pit ådrorna i mina 
hiinderna, nöp mig i näsan, bad mig hos ta, såg pfl min 
hul'vudskål , hals och nacke, och illftgk ommandc den viscs 
ord: " Svara en dårc e fter hans dftrskap», liit j ag honom 
gå på . Resultatet af hans spådom blef naturli gtvis god!. 
Bland annat sade han: »Du blir aldrig rik, men får alltid 
nog af lwad du behöfl'er!» Det tror jag ock. 

Forts . 

l) 1J e r. 
På-ho·ts'ucn den 5 mars 189 7. 

l'är du äter och varder mitlt , ::iå väbigua lIerren 
din Gud. 5 :-'105. 8: 10. 

A f Herrcn älskade vunner i hemlandet' 

Nåd och frid föröke sig hos eder! 
Som l sen , är jag nu i en by, diir j ag sedan några 

dagar vistas. Det är hos vår vän » Kaos» fam ilj, 8 Ii fran 
T'ong-cheo-fu. 

»Kao> själf har länge lilst våra böcker, fastiin han j 

början fick lida mycken smillek diirför, mest utaf sin mor 
och svärmor. De n senare gömde t. o. m . hans böcker cn 
tic!. De kunde dock icke rubba hans beslut att tro på 
Kristus och följa honom, 'kosta Il\'ad som hels t. Att han 
icke sätter sitt ljus under skäppan, finnes många bevis på. 
Lif röder li f, oeh genom honom haf\"a nu t1era börjat fråga 
efter sanningen. l går kviill voro 5 utaf grannarna här 
inne på mötet, som han själl' ledde, och efteråt samtalade 
de om läran. Han är så full af nit för sjiila rs friil sning, 
och af hans umgänge mä rl(es, att han verkligen iiIskar 
Herren. Hcla hans familj vill också tillhöra Gud . 

Genom broder Bergs bref ha nog vii nn crna hört, huru 
hans svärmor kom till oss första gången. Sedan dess har 
hcnnes motstånd varit brutet. Hon är en förstån,iig och 

duglig kvinna, 11\'ilkcn I'i hoppas att få som mamma för 
barnen, då skolan börjar i höst. 

l\!odern, som bor ti llsa mmans me,i Kao oeh hans hus
tru, är en rikti g ;V!arta, so m springer och styr och tyckes 
tro, att man ej kan äta sig mätt , huru m:"ckct mat hon 
än lagar till. Då jag beder he nne si tta ned och höra, sfl 
säger hon, att arbetet måste också göras och min sonhustru , 
som har godt minne, kan ju höra. l\litt minne iiI' så då · 
Iig t. - 13edjcn sii rskildt för denna ga mla gumma, som iir 63 
[l r, att hon måtte bLif\'a verkligt omvänd i sitt hjärta, ty 
frå n att bedja till gjorda bcliiten är hon för Iiinge sedan 
omviind . 

Barne n äro mycket roade af så ng , och hvarje dag 
samlas här en liten ska ra af byns barn för att sjunga. 
De hafva lärt sig tre sånger utantill, och fastän dc nu icke 
tiinka så noga på innehållet, hoppas jag dock, att det skall 
bli fva dem till I·iils ig nelse . SA mr jag passa på tillfällen 
och så ädla frön i dessi1. små hjärtan. 0, bedjen att det 
måtte s pira upp och bära härliga frukter ! 

Jag tror säkert , att Herren skall gifva oss de 5, som 
vi hålla pA att bedja om. 

I dag berättade Kao, att en af grannarnes gossa r 
skulle gå ett ärende till en annan by. !lans mor bad ho
nom att taga en duktig käpp med sig för vargarnes skull. 
Gossen svarade då : »Den friimm<lndc lilrarin nan har sagt, 
att om vi bedja till den lcf,'ande Guden, så bevarar han 
oss både från vargar och elaka mi1nniskor. Jag beder ho
nom bel'a ra mig, och då beböfvcr jag ingen kiipp." 

I går gick jag ut på gatan i hopp om att blifva in
bjuden till någon fam ilj. En kvinna ropade då åt mig att 
komma in ti ll he nne. Fastän jag väl miirkte, att hon blott 
bjÖd af artighet, gick jag lik d iI in på gården. Diir satt en hop 
oeh spelade kor!. Att spela kort och se på teatern iiI' hvad 
ki nesern a I'örc!rifnl första månadcn af sitt nya år med. De 
bådo mig deltaga i leken. Jag förklarade då, Iwarför jag 
kommit och bjöd dem konlIlla in till Kaos hus på mötet. 
Då svarade de : » \"i ha fl'a icke tid att hlnka pft någo t S[l
dant nu, vår frim[l11acl ilr snart slut , och därför måste vi 
spela medan vi hafva tid " . På min fråga, om de icke 
heller få tiel att dö, då Gud kallar dem hädan, svarade en 
g umma: »Jag har ick," gjort något ond t, sft att jag efter 
döden behöfver blifva en hund eLler något annat djur. Jag 
hoppas att äf\'en sedan få IJI'ad jag nu har». Då jag 
stod upp för att gå, blefvo de synbarligen mycket belåtna. 

Härom dagen, da Kao kom in till cn sin g ranne , fann 
han denne ifrigt sysselsatt med att bränna rökelse och knä· 
böja för en afgud. Då han tick se ICao, sköt han genast 
rökelsekaret bakom någonting a f fruktan, att ha n skulle 
tala till honom om hans g u,isd:, rkan. Jag tror ej , att ki
neserna i allmiinhet äro så rädda för oss uta n fastmer för 
sina landsmän, so m håna och försöka att skräm ma dcm, 
S0111 bjuda oss eller hafva umgilnge med oss. 

Kära vänner, bedjen myc ket för oss och Kina, att 
tider af vede rkvickelse måtte kom111a öfver delta lan d . När 
du äter och I'arder mätt, så glöm icke att välsig na Herren 
din Gud. 

En hjärtevarm hälsning till alla kända och okända 
vänner från edert lyckliga sändebud i Sinims land 

!illl/lii! Smil/lin:" . 

StockllOlm, P. Palmquists AktiebolabY$ Bokrrycke ri, l09i
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y I\llistligt gihande, 
Af 11/f/ftcl' B. Sfoml. 

Lis 2 Ko r. 8:de och 9"lc kapitel. 

Dessa båda kapitel inneh å lla aposteln !'auli före
skrifter med afseende på den så viktiga frågan om 
kristlig' offervillighet. lIan framhåller däri äfven, huru 
en kristen måste stå uti en rätt ställning till Gud, 
innan han kan blifva en rätt gifvare. ,Sig sj;ilfva 
gåfvo de först åt Herren. » 

Den väsentliga undervisningen rör sig emellertid 
hufvudsakligen kring ordet nåel, och orden »nåd " och 
»ö fverflöclande » upprepas flera gånger i dessa kapitel. 
Det är visserligen icke här fråga om elen nåd , som 
öfverAödar till den örver sina synder bekymrade syn
daren , utan om den nå d, som fyller de heligas hjärtan 
och kommer dem att öfverAöda i helig tjänst, i det 
de bistå andra, som äro mera behöfvande än de sj~Ufva . 
Det har med rätta blifvi t sagdt, att nåden är Guds 
frivillig'a, heliga, oförtjänta kärlek verksam i Kristus 
Jesus för syndiga miinniskors frälsning. Just så visar 
sig denna nåd, hvarom det talas i denna text, verk
sam i deras hjärtan, som en gång varit syndare, men 
hvilka l1l1 af nåd allenast hafva blifvi t heliga. 

På samtDa sätt, ehuru i omvänd ordning, är det, 
som aposteln i E feserbrefvet öfvergår från framställ
ningen af den innerliga förening , SOI11 äger rtlm mel
lan Kristus och hans församling . satt med hon0111 i 
det himmelska, till att slutligen tala om den kri stliga 
pliktuppfyllelsen i hvardagslifvets kallelser och fö rhå l
landen, såsom den sanna frukten här på jorden af 
denna välsign ade förening. 

Låtom oss nu öfvergå till det särskilda ämnet om 
kristligt gifvande. Först finna vi Macedoniens för
sa mlingar framh ållna såsom ett föredöme eller bely
sande exempel pa gifvancle i öfverensstämmelse med 
»nåden ». 

»ilieJt vi /;öra edf/' /"'ll1lllig, lIlillfl or(idcr. dnl Glids 
lIåd, S 01ll !tar bli/i 'I'! g'ij7. I Cll i jJlacl'dolliells fiirsllmhllg'
ar.» (Kap. 8: 1.) Nådens verkningar påpekas i de fol
jande orden. Hos dem var en tid af bepröfvelse och fat
tig dom, men under dessa omständigheter öfverRödacle 
de i glädje och rik frikostigh et . Det var i sanning 
ett frivilligt offrande. Nu för tiden är det i alll11än
ket de nödställde, som anropa andra om hjälp, och 
ofta träffa sådana böner ovilliga öron. Men här var 
det gifval'tle, som med mycken enträgenhet bådo 0 111 
den ynnesten att få deltaga i undsättningen till de 
heliga . 

A postelns förväntningar blel"vo till och med öfver
träffade af dessa macedoniska kristnas villiga och glada 
svar. Detta sätt att gifva är så olika det vi äro vana 
vic! nu för tiden, att \'i väl må fråga : Huru skall man 
förklara det ? Svaret nnna vi i orden: »Först gåfvo 
de Sl/;' sjäif71a åt 11{'rrm oc/z så åt oss gowm Glids 
·'iilja. » 

Lät oss söka fatta betydcl.;;en hä rar. De be· 
stä mde icke, som o m de varit s ina egna herra r, att 
de skulle girva en vi ss del af h vad cle ägde, utan de 
erkiinde Herren stlsom sin Herre och ägare och sök te 
få veta , huru mycket han ville, att de skulle gifva. 
De tänkte icke först på hvad som skulle behaga Patt -
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lus, ej heller ens på sina tro;;förvanters nöd, utan gingo 
först infö r Herrens ansikte med frågan och handlade 
sedan i ljuset af hans närvaro. )' Huru mycket har 
.du Herren att tacka för ?,) är en fråga, som vi gärna 
må ofta ställa till hvarandra. 

Om vi nu vänela oss från de macedoniska k ri s tna, 
se vi, att korintierna få en påminnelse om allt , so m 
nåden redan fullbordat i dem . De ö fverRöda » i tro 
oel! l' tat oc!t i kimskafJ Oell i alt ~lz'er oc!t /;:äde/..?» : 
men kristli gt lif skall vara fuOständigt i hvarje del , 
och sålunda måste de öfverAöda äfven i denna nåd 
(nåden att gifva). Röra vi icke här lä ra oss en väl
behöRig läxa ? ,\1' det icke sant, att några af oss pläga 
anse tro, tal, ifver och kärlek såso m det nödvä ndi
gaste i vårt kristliga lif och betrakta gifvandet på ett 
helt annat sätt? Vi vilja gifva, om vi kunna. O m vi 
hafva tillräckligt för egna behof, då skola vi gifva 
det öfriga. Men här ställes gifvandet vid ;; idan af de 
väsentliga kännetecknen på vårt Ii f, och vi kunna en
dast på vårt eget ansvar ställa det pil annan plats. 

Nu komma vi till själfva hufvudpunkten i hans 
vädjan. Men först skrifver> aposteln: " I cke såsom 
m förcskrl;/t säger jag detta.» Det skulle icke upp
fylla hans syftemål, 0 111 han gjorde det. Ty ingen 
lag , huru mäktig som hel st , har kunnat göra männi· 
skans själfviska hjärta oegennyttigt. Han fortsätter : 
» Ty ( kiillllt!1l ·(!år Herre Ji'S1t J(rt'sti n/id, att /U7Il, 

dt71rlt rik.. "ardt fattig' fiir edcr simIl. pit det alt l 
gl'liOIll !talts fattl/;'dom skit11m 'uarda rika.» Vi hafva 
redan ;;ett, huru de kristna i Maceclonien hade kom
mit ansikte mot ans ikte med sin Herre och hvad fruk
ten häraf blifvit. i\ Ien h;lr låter Paulus genom den 
Helige Ande den fulla kraften af G uds nåds ljus i 
Kristus falla på deras hj ä rtan . D en sanna kristliga 
offervilligheten är icke en följd af kraftiga förma
ningar, utan den uppväckes hos oss, då vi lata det 
{ulla flödet af Gucls kärlek i Kristus strömma in i 
våra hjärtan. Vi hafva i denna vers liksom ett mått 
på Guds brlek i Kristus - ett loel till att pejla dess 
djup. Den innefattar hela afståndet emellan hvad 
Kristus var, när han hade del i Fadrens ära, innan 
ännu världen fann s till , och hvad han ble f fö r vilr 
skull, då han på korset clog för männi skornas synder. 
Genom sitt outsägliga utblottande har han gjort oss 
rika, och han ställer till oss följande v~ldjan till för
tt1ån för andra: »Ty jag' ha r g ifvi t eder ett föredö
me, pil det att ock I s kolen göra, såsom jag har 
gjort eder.» Då han gaf s ig själf för oss, så är det 
för visso blott en naturlig följd, att vi s kola » först 
g ifva oss sjålfva å t l -lerren ». Icke en del af våra 
medel , ej ens dem alla, utan oss sji·i1fva så verkligt, 
att vi linder hans kontroll lå ta allt hvac1 vi äga s tå 
till hans förfogande. Då skall vårt sä tt att gifva icke 
blifva ett tecken på vå ra egna hjärtan s hårdhet och 
trånghet , utan snarare en yttring af hans bjärtas un
derbara ömhet och storhet. 

Har icke den kristna kyrkan nu fö r tiden myc
ket att lära i den.~a fråga af de kapitel, vid hvilka 
vi uppeh !i. lla oss: .-\1' det icke iinnll sant, att hon ofta 
missunnar hedningarn a s ina bästa arbetare , i stället 
för att glädja sig örve r alt han, som gaf allt för dem, 
har gifvit dem något mycket dyrbart att återgifva åt 
honom? 
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Och så till sist några ord angående penningarna. 
När kristna gifva, hvad de kunna undvara, utan 
att det i ringaste mån inverkar pil deras bekvämlig
het, inbilla de "ig hafva gjort allt, Iwad 1/lml kall 
,'äJlta af dem. Men hvems förväntningar afse de att 
tillfredsställa) Ar det världens? Den plägar gilla, när 
ingen verk!ig uppoffring göres. )-\r det den kristna 
kyrkans? _-\fven d~ göra vi orätt, ty vi äro icke i 
första hand ansvariga inför våra kristna bröder i denna 
fråga. Ar det Herrens väntan') Kunna vi säga, att 
VI i detta afseende hafva gjort, hvad han kan vänta 
af oss ? 

En gång, då han var på jorden, sade han om 
en kvinnas frivilliga offer: ,,!-fvad ItuJl kw/dc, dd gjorde 
!tOll». Må han, som känner allas hjärtan, såväl so m 
hvad egendom vi besitta , åter kunna säga detta med 
afseende på vära offer åt honom och åt andra för 
hans skull. 

I\appfasta ~l,1undel,1. 
A f J- Hlld,'OI1 7"y/or . 

I anledning af Kina Tnlan,:! i\li5sionens ,) I :s ta årsfest, so m 
firades i slutet af maj detta år, har ~'Ir J_ Hudson Taylor 
i julinumret a f »China 's )'Iillions » gjort följande å ter- och 
öfverblick: 

»Det torde vara till g'agn för oss a lla att me,1 tack
samhet återkalla i minnet nflgra af cle dyrbara grundsan
ningar, på lwilka detta arbete genom Herrens särskilda led
ni ng grundacles för 31 år tillbaka. Enkla och elementära 
so m de äro, äro dc doc k klippfo.sta grunder, på hvilko. det 
v isa t s ig säkert och fördelaktig t att bygga. Dessa san
ningar äro följande: 

I. Att Gu.:1 dr, att fadern dl"., att Sonen är, att 
den Hel ige Ande tir, och aH den helige, treenige Guden 
lönar de m som söka honom_ 

Il. A tt Gud har lalal - » talat genom sina hejiga 
profeters mlli]»; att bibeln, hela b ibeln iiI' el en le fl-ande Gu
dens eget ord; att all skrift iiI' af Gud in g ifvcn och nyttig, 
jrr 2 rim. 3: l (i: att genom elen en Guds mi.inniska kan 
blifva skickliggjorci till allt godt I'erk_ 

II!. .'\tt, s;'\50m Skriften säger, "aLla hafva syndat och 
äro utan herömmelse inför Gud ') , att de som utan lag 
hafl'a syndat skola ock uta n lag I'arda förtappade, lika visst 
som »de som med lag hafva syndat skola med lag varda 
dömde»; att det icke gifves fräls ning i något annat namn 
iin i Jesus Kristus, den kors fiiste och uppståndne, och på 
ingen annan viig än genom tron på honom . 

IV_ ,\tt Kristus , vår uppstå ndne Herre, be fall t det 
hans evangelium slw lle preciikas i hela viiriden för alla 
miin niskor . och (l[ir för iifven i alla delar af Kina, för alla 
dess sta mmar och på alla dess dia lekter, ja, fö r hvarje en
skilJ in,;ivid i detta vids triick ta rike. 

\'. Att all makt i l1 immel och på jord blifvit hono m 
gi fven , makt öfl'er a. lit kött, samt att \'i, i fö rl itande på 
denna h :l l1S n"l rtkt och f illg:~ ng:1l" , sk ola gå :lSLl d 1 v:int.'1 nd~ 

allt af vå r faders kiirlek. (han vet Iwad I'i behöfva , för riin 
l- i bedja ,Iiirom) oeh icke haf\' a ni'tgon iingslig omsorg fö r 
kl ii.:le r och föda, utan söka (;lkls rike och hans riittfärdig
het , )l ih:lgkom mande Herrens lö fte att allt de lta därjämte 

skall tillfalla oss J), Att Kristus, som befallt evangelii för
kunnelse för hela skapelsen, själf håller Davids nyckel 
»upp låter oeh ingen tillsluter :> - att han går med Iwarje 
trogen tj ii na rc för att öppna för honom dörren, genom 11\'il 
ken Gud vi ll , a tt han s kall träd a in_ 

V I. A tt kyrkans hopp är Herrens å terkomst samt 
att vi kunna påsky nda hans tillkommelse genom ett troget 
förkunnande af c\'angelium öfver hela Kina. 

VII. Att alia, »så många SOI11 hafva ikläd t sig Kristus », 
ii ro ett i honom - i lika grad för pliktig ade att lyda ho
nom och lika berättigade arf\'ingar till hans löften_ 

Fasthållande dcssa principer och i lydnad för Herrens 
befallning hafva vi frå n början uta n afseende på sam fund 
och nationalitet in bj udi t Guds folk till sa mverkan i detta 
arbete, 50111 iir i hufvudsak, ehuru icke uteslutande, äm
naclt för det inre a f Kina. Vi ha fl'a inbjudit dem att bistå 
oss med sina böner, med s ina frivill iga bidrag och att själ fl-a 
utgå såsom Herrens vittnen . Den första miss ionsex peditio
nen, som gick ut, den s. k. " Lammermuirska » (uppkallad 
e ft er namnet på det skepp, med h vi lket elen a fse~lacle till Kina) 
var in ternationel sil I'äl som osekterisk, U llder dessa 3\ 
å r har ingen ka ndidat , som ansetts läm plig, vägrats att 
blifl'a antagen, och alla som a ntagits har Herren satt oss i 
stånd att skicka ut, oeh för alla dem SO I11 utsändts har 
han iifn?n förset t det behöniga underhållet. 

Nu har se.:!a n dess en generation gå tt bort, det har 
g ifv its tid nog att pröfva riktigheten af dessa gru ndsa tser , 
oeh det har förunnats oss förm åne n att bära vit tne om de
ras tillföl'litli ghet samt om Guds trofasthet, och vi kunna 
med Josua säga: »Ieke et t enda af alla de gocla orden, 
h l'ilka Herren , ede r Gud, har sagt tiLl eder, har uteb lifvi t. 
Allt hal' gå tt i fullbordan för eder. Icke ett ord diiraf har 
utcblifvit. » 

Vi i-:unna sålunda med glädje intyga, att Guds löften 
iiro trofasta, att alla hans befallningar liro I'isa så väl som 
goda, och att lydnad för dem a lltid medför glädjande er
farcnheter samt bel'isa, huru Herrens väg är den biista så 
I'iil SOI11 elen rättas te, iifven om elen understundom gå r gcnom 
stora svårigheter. Så lunda, för att anföra ett eXeil' pel, för 
att erhålla medarbetare, följde I'i Herrens för ordning: »f3ccijen 
skördens J Jerre », Innan mi ss ion en var g rundad , bådo vi 
i-Iel'l'en om dc första 5 arbetarn e och diirerter 0111 de ~4 

följande missioniil'el'l1a för Kina Inland Missionen. För att 
få vidare förs tiirkningar handlade vi äfven efter samma plan. 
Vi bådo om 10 inom tl-e år oeh senare 0111 100 inol11 ut· 
gången af ctt å r. Vore det vii i pet annat sä tt förklarlig t , 
att en Sfl stor skara arbetare från nästan alla samfund och 
fl' å n så många land kunde hafva sa mlats oeh hållits till, 
sammans under 30 år uta n något annat ba nd än Guds 
kallelse och hans kärlek, en skara som nu räknar ärver 
700 miin och kvinnor, biträdda af mera ä n 500 infödclc 
arbetare? .Vle,1 få undantag u nderstödjas missionärerna ge
nom förböner och bkl rag frå n dc liiqder, fr:\ n h vilka de 
utgåt t. Ar icke detta Herrens verk ? Och åter , ha fl'a 
ic ke Guds ords lö ften om Faderns rika förråd blifvit under· 
bart u pp fy llda linder dessa 3 I år? i\H nad e fter må nad ha fl'a 
missionens behof best ridts, icke af innes tående medel , ränte
gi fvande ka pital ei ler miinskliga garan tier, utan genom fri · 
villiga g;i rvol": hvil ka till röd gi fvarlle o n ~i.lll nb!\r \pn.lsignelse. 

Diirigcnom hafl.'a underhål lits öfl'cr 1,000 missioniirer oeh 
in födde arbetare, 80 skolor med 1,200 liirjllngar, hvaraf 
nii ra en trcc\jeJel bor på sko lorna, a potek , sjukhus oeh opi
umasyler, Pfl hvilka årl igen l'årdats öl'ver 1,000 pa· 
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tienter. Allt eftersom det behöfts hafva medel innutit 
till inköpande eller byggande af särskilda hus så väl hemma 
som i Kina, till anskaffande oeh spridande af missionslitteratur 
på olika språk och till andra särskilda iindamål. Hafva vi 
icl.;:e anledning att vid blickandet tillbaka mcd tacksamhet 
prisa I-lerren och se framåt med glädje? Ty denne Gud iiI' 
vå r Gud från evighet till e\'ighet. Han ska.! l aldrig liimna 
eller öfvergif\'a oss, Han har sagt det , och skulle han icke 
göra det? 

Och till sist, år från år brukar han Dm'ids nyckel till att 
öppna nya arbetsfält och nya hjiirtan till sin besittning, Pil 
27 i stationer bo våra missioniirer och infödde arbetare, 
öfver '>,000 hafva blif\'it döpta, af hvilka 6,000 ännu lefva 
och k\'arstå såsom kommunikanter. Och vi öfvcrdrifva icke , 
då vi siiga, att icke mindre [in 20,000 sjiilar blifvit oss 
gifna under dessa 30 år. ~ågra tusen af dem hafva redan 
gått att se Konungen i hans hrirlighet. Af de hundra för· 
sta, som döptes i Ning-po, lcf\'a icke ner än två, l\långa 
haf\'a blifvit omvända vid hög ålder och kallats hem efter 
blott några få års tjänst, i döden afgifvande \-ittnesbörd om 
deras Frälsares kiirkk och makt. Skola \'i icke prisa Gud 
öf\'er detta och fatta mod ? 

11ed en öf\'erväldigande tanke sluta vi detta brer. C'nder 
dessa 31 år haf\'a öfver tre hundra millioner oomvända hed· 
ningar gått in i evigheten, för de t1esta af dem har evangelium 
icke predikats alls, .'\Ila hade rättighet att få höra det, 
Kristus bjöd, att det skulle förkunnas för alla, li vad skola 
vi svara, då Herren frågar oss efter dessa människosjälar? 
Hans hufvud blef såradt af törnen , hans händer och fötter 
genomstungna af spikarna, hans sida af spjutet för att fri· 
köpa oss, I-h'ad haf\·'<[ vi lidit för att bringa dessa män· 
niskor det glada budskapet? Och lwacl göra vi nu för att 
hindra denna ändlösa mängd själar från att ofrälsta gå in 
i evigheten? Skall någon af oss med skam blifva bortvisad 
vid hans tillkommelse, som nu är så nära? Kära bröder och 
systrar, låtom oss bedja !-lelTen att utrannsaka \'åra hjärtan, 
att granska \-åra IiI' samt att s1itta oss i stånd att , kosta 
hvad det vill, stå rättfärdiga inför honom medan det ännu 
heter i dag, 

IIfItplocl{ rFån tf'on~·cheo·ru." 
Af Augll.'1 JJfrg. 

Forts, fr. fÖl'eg , n:,', 

Prl tredje dagen var marknad utanför norra porten, 
och den· tillgick som på andra platser, både ln'ad kineserna 
och oss beträffar, Ett par unga herrar från »ia-men» (råd
huset) komma ock för att beskåda mig och böckerna. Örver, 
mae! lyste ur deras blickar, och det var ej okunnighet, som 
gjorde, att en af dem föraktfullt frågade, pekande prl en bok: 
» Hvad iiI' detta för en sak'» (Att om en person, bok eller 
något dylikt am'iinda det kinesiska ordet »t[lng-si », som 
betyder sak, tingest, anses mycket ringaktande, ) Jag viin(!e 
mig diirför till dem och sade: »Det fön'ånar mig, att 
herrarne, som ju äro Konfucii lärjungar, kunna uttrycka sig 
på detta siitt. Vi viisterlän,iingar 11ira oss ju språket från 
edr:! liipp:!!'. .-\ntag, alt nu jag skulle siiga efter hvad ni 
nyss sade, skulle icke alla med någon bildning se ner på 
mig' » Härpå kunde dc ingenting svara, men deras ansikten 
rodnade af blygsel.·edan kommo de fram med den van
liga invändningen: » Då kejsaren ej tror på denna lära, huru 

kunna vi då göra deP Om han först om fattar eder religion, 
så skola vi ock göw det.» Lnder det \'i stå där på mark· 
naden, kommer en äldre man och bockar sig för oss. Jag 
igenkiinde i honom en ffLne vid namn ;:/(i, som ofta brukar 
komma till oss , SFlsom fallet brukar vara med dylika, kan 
man ibland ej förstå sig på om han iiI' klok eller ej, !-lan 
vill icke tillbedja afgudar mera, Srl pass klok iii' han , men 
S?L pratar han en massa dumheter, så att man tvinar på 
har~s tillstånd. rör tretton år sedan blef han sjuk och \'ar 
då mycket viirre i.in nu, Jo, nu säger Jolk t. o. m., att 
han är frisk, Emellertid sitter det viii litet kvar af hans 
forna sjukdom. ~u hade han på sitt hel rakade hufvud lagt 
en bit rödt tyg, och ofvanpå ,letsamma satt sin möss:!. 
Sedan han fått re0a på 11llar \'i bodde) sade han: da, jag 
kommer 'och hälsar prL er i Jn·äll l » Jag var just inte trak
terad af löftet, och då kv1i1len kom, undrade jag, om han 
skulle komma, Jo , mycket riktigt, han kom och hade med 
sig ett paket konfekt till mig, Så samtalade vi om hvarje
handa, och han tog löfte af oss, att då \'i påföljande dag 
gingo, \ri ovillkorligen skulle besöka honom i hans by, som 
låg vid vägen, Han skulle följa med och visa oss \'iigen, 
Bäst det var gick han, men om en stund kom han åter 
mej en tallrik fint näsk från en restauration och ett skål
pund bröd och bjöd oss så på kvällsmat. »Ska' vi inte 
'Ii-pai' (haf\'a aftonbön) 11l1 », frågad e han därpå ) och det 
hade vi natmligtvis, »Ja, i morgon , så fort det blir dager, 
kommer jag )' , sade han, oeh han höll ord. S ~l gingo \'i 
åstad, gubben bärande en korg med grönsaker uti) som han 
köpt för d.r räkning, under vägen ville jag höra e fter, 
huru mycket han visste, Jag frågade honom därför: "Hvem 
är Jesusi » "Jo, han är den himmelske Faclrens son, » » Rätt, » 
»!-Ivar iiI' han nu? » » Om vi bedj a till honom, så kom mer 
han !» Så gingo vi förbi ett tempel uppfördt åt »Barmhär
tighetens gudinna », och på toppen af detsamma - »andra 
vaningen » är kanske bättre uttryckt - \'ar ett tempel åt 
» Adelstenskejsaren» , 

» :\å, lwem iiI' 'Barmhärtighetens gudinna'; Ax hon fa lsk 
gud eller sann? » ,,Ja) jag un -Irar det jag~ Kanske är hon 
falsk? " »Ja, det är hon. » daså!» ,, -"'å, hvem iiI' '.\del· 
stenskejsaren' ?il ,' Ja, det \'et jag inte. » »Jo, han \'ar 1'01'

dom en miinniska, som helle C!tal/x-i, och som sedermera 
af kejsaren upphöjdes till Gud, ,, »Jaså, ja nu vet jag det' ), 
Så komma \'i till hans hem, två stora rymliga gL'OttOr. I-Ian 
har fem barn, tre söner och två döttrar, af hvilka de senare 
äro giJ'ta, Endast den yngsta sonen var hemma, och nu 
hjälpte det inte, att vi protesterade, mut skulle vi ha, 
och gubben oeh pojken hjälptes åt ocll gjorde i ordning en 
riktigt go,i frukost åt oss , dag har ju så ofta bes\'ärat 
er", sade han, Sedan följde han oss en mil till en plats, 
som hette Cal//;·-ts'lIl'Il, där ock marknad skulle hållas, och 
ej förrän han sett oss viii i or,ining på marknadsplatsen, 
tog han afsked af oss, 

I C(//~r;·-ts'l!l'II tillbringade vi en dag på marlmaden och 
gingo så följande dag till staden /-M:iI7I~~". Där \'ar ingen 
marknad, Iwarför vi , dc två dagar vi voro diir , tillbringade 
största cielen af tiden utanför rtLdhusct, där tranken alltid 
iiI' litligast. Som jag besökt platsen rörut, kiinde nera per
soner igen mig, och alla voro mycket vänliga. Följande 
uttryck af en gammal man, som läste i en af v~ha böcker. 
skall nog rörefalla s\'enska Iiisare egendomligt. Hiir låter 
det helt naturligt. I-Ian liiste om, hurusom vic! tillbedjandet 
af den sanne Guden man ej behöfver rökelse, ljus , kött, 
raketer och dylikt, utan ett uppril\tigt hjärta. »Ja ,' , sade 
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gubben och nickade med hufvudet, »det är ju riktigt , att 
man är uppriktig i magen! " "Ja, är magen uppriktig, så 
ilr allt bra », inföllo då t1era röster, Intellige nsen sitter enligt 
kinesens uppfattning j iJlälfvorna, och kan ske engelsmännen 
dela denna deras uppfattning, då de öCversätta ordet »boll'cJ" 
med hjärta, medlidande? En dag gick jag in i en rakstuga, 
och uncler det jag Iräntade prt, att det skulle blifl'a min tur, 
talade jag med mästaren om ett och annat, naturligtvis ock 
om utlandet och dess seder och bruk, i'v!ästarens lärpojk e 
höll på att raka en beskedlig bonde, och antingen denne 

ej fattade allt hvad I"i sade, eller halfmörkret hindrade ho
nom från att urskilja mina drag, nog af, han sade, bäst 
han satt: »Jag såg en utländin g på marknaden i Ua ng
ts'uen i går.,) »A " , sade lärpojken, »gjorde ni det~ Jag 
har aldrig sett någon. Han \'ar väl lång? » »Ja, dc ut
ländska djiit1arna äro alla långa,» Nu inföll jag : »Jasrt, 
ni s[lg en utländing, n[t, talade ni med hon om? » »Nej, det 
gjorde jag intc. » »Hvad gjorde han på marknaden?» 

»lIan sålde böcker, » dag skall säga er cn sab, tillade 
jag, » hiirn iist ni möter en uWinding, skall ni \'ara mycket 

sniill mot honon1. De iiro goda miin niskor, och fram för 
allt skall ni intc kalla honom 'utländsk djäfnIl ' , som ju är 
okvädinsord, Då han icke okvädar er, skali ni ej säga 
någo t ondt om honom, » " l\ej , de t skall jag inte göra », 
sade han , oeh så voro vi tysta en stun.:1. Dilrpå inföll 
jag: »Den diir ut ländingen ni såg på marknaden i gilr, det 
va r jag!» ); Var det J/i,~ » sade vår vän, ».-\,å,å l" och sil 
gapade han så stort, som skulle han tappa underkäken, oeh 
vi ringo oss alla ett godt skratt. 

:\iista plats, elen sista I'i besökte, hette SU'il. Diir 
1'01'0 barncn siirskildt angeliigna om att få se mig. Dc 
kommo i f10ckar in ptt I·iirdshusgår.:len, så att jag sade till 
dem: »1 dag får ni betala 5 cash titten, i morgon är det 
gratis ~ » )I,[arkna clsmorgonen, innan jag ännu val' kläde\, 
kom en man och \'ille lyfta dörrarna till mitt rum af del'as 
hakar för att begagna dem som bOI'c! på marknaden, men 
jag protesterade och menade, att jag hyrt rummct II/ed 
dörrar , oeh han tyckte ju det \'ar reson i det ta let och lät 
dem I'ara, Här tillbringades så en dag lik de öfriga. Min 
granne på marknaden sålde rökelse, prt morgo nen hade 
han en stor hög på sitt bord, och strax cfter middagcn var 
elen slu tsitId, churu han visst icke var den cnda som så lde, 
Jag önskadc, att min \'ara haft sådan i\tg.lng! " Det är ut
länclska böcker, vi förstå dem icke », säga dc till ll\'arandra, 
och fa st jag försäkrar, att de iiro tl'yck ta i Shang,hai, 
Han-ke'o och Tong-cheo, och att de ej kunna finna en enda 
utliindsk bokstaf i dem, köpa de f1esta dem dock blott för 
clet billiga prisets, de! goda papperets och det I'ackra tryc
kets skull. 

l\'[en dra hjärtan följa lwarje liten tys t budbärare med 
inner lig förbön, förlitande oss på Herrens trofas ta löfte, att 
det or.:1 han utsänder ej skall komma tillbaka fåfängt. 

r.li~i;· illll g /I jrall/ji!1' dig Odi g öra IIi!idtrJl!7 till slä!l
II/ark, jag 'i ll/I sprällga l..'i,/,panldJ'ral' Nh Jlcdl>1:J'ta I'/iII/lila!' 
i~/jaJl. Es, 42: 5. 

Odt Heo',')1 .radt" 1;11 )1i1~'·.' Rätt /WI' dii sdl, ~!' j'7S' 
i'I// 7'aka ö/<'cr lIIitl ord Iii}' IlII i'i'J'ksldlla det, Jer, l: 1:2. 

I;jtl'id och segel'. 

L 

>Cod 1",lr/" tlte k:)' er ali 
UJlI':llc1i:i.lIl, and I am glad. 
If other han'[ should hold th e ke\', 
O r if He trusle,l il lO mc, . 
I might be sad, I migh be sac!, > 

(,. Till It71<7rje port Cud !ly d,dn It,/)'. 
och jag vill fröjda mig däråt. 
Om den i andras händer var, 
om han den gell i mitt förvar, 
hlef visst min glädje vänd i gråt. <" 

Om det ej st, tt som en lefl'nnde sanning rör mig h \'ad 
första strofen af den citera.:le versen lofvar , skulle jag utan 
tvifvel för länge scdan hnfva upphört att knaeka på Han, 
ch 'cngs så hårdt till.bommade portar. Men »han l][lr Dal'ids 

nycke'" , och han öppnar och tillsluter efter behag, Sålunda 
har det endast va rit cn tidsfråga föl' mig, när dessa portar 
skulle springa opp, Dock, att de ej skulle öppnas utan 

kraftigt motstånd, 

detta fick jag redan \'id mitt forsta besök där alldeles 
visst för mig, ehuru jag ej kunde tänka, att det skulle yppA 
sig precis så , som nu sket t. 

Tämligen detaljeradt vill jag hilr beskrifl'a det motstånd , 
vi pli eftel'l'intern rönt, för att missionsvännerna hemma 
skola få cn djupetrc inblick i våra strider samt bättre lära 
känna karaideren af kinesernas kristusllentlighet. 

Redan förut har jag i brcf hem omniilllnt, att jag i 
fjol i augu sti lyckades plI obestämd tid hyra ett hus i en 
af Han' cheng's köpingar vid namn Si-ch'uang, hvilket jag 
kort diil'efter lät inreda till opiull1asyl. I februari detta år 
blefvo I,i emell ert id tillsagda ntt liimna huset, och I'i hade 
intet annat val iin att hörsamma tillsiigelsen, cniir vi intet 
hyresko ntrakt hade . En antydan 0111 att upprätta ett sådant, 
då jag första gången träffade uppgörelse med \'ärclen om 
huseis hyrande på en fjorton dagar eller en månad, hade 
varit detsamma som att fullkomligt stiinga dörren för mig. 

Emellertid I1ngo vi likl'ii l stanna där till i bÖljan af 
sistlidne l11ars. ender tiden hade I'i hunnit blifva vii i bc
kanta med ej så få och särskildt nlnnit deras vänsk:tp, som 
i asylen blil\'it afvanda från opiul11, jämte å tskillig:1 :1mlrn s . 
~iir I'i bldvo uppsagda, \'ar det däl'för nngra af dcm, som 
verkligen sökte att hjälpa oss. En af dessa, cn bl'oeler till 
en kinesisk lärare, som dagligen besökte oss, då jag I'al' 
öfl'er i asylen, för :1tt samspråka om liiran och läste vå ra 
böcker, kom sedan, påskyndad af sin broder, och erbjöd 
oss sitt eget hus, innan vi ännu måst bmna det gamla. 

Visserligen I'ar detta hus litet iifven för asyl\'erksamllet, 
men då det var den enda utsikt, SOI11 då fanns för oss a tt 
/>i'halla det »fiiste », vi re.:lan fått i Han ch 'eng, togo I'j det 
naturligtvis, och kontraktet s krefs på 20 år, lwaraf 10 å rs 
hyra förskotterades , 

Ingen må dock tro, att uppgörelsen skedde utan några 

om och mcn, churu den, ovanligt nog för kineser, träffades 
på något öfver en veckas ti,1. De p.lskynclamle orsal,ern<1 
därvidlag voro: l ) att I'iirden var i stort behof af penningar 
för att skyndsamt komma ur en stor förlägenhet; 2) att 
jag ej prutade , alldenstund priset icke var obilligt, h\'ilket 
kineserna anse som ett under. Jag skyndade på saken, 
emedan jag fruktade, att uppgörelsen i anna t fall sku lle 
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förd röjas och under tiden blifva känd, hvilket kunnat leda 
till att. underhandlingarna strandat. 

Det visade sig ock, alt ehuru både värden å sin sida 
och \-i å di r sökte dölja Iwad som \' ~r å fii rde, en dylik 
frul,t~n \'ar berätligacl. Saken blef kiind, och \'iirclen blef 
uppskr ii md, så att han \'ar på \-iig att d raga s ig tillbaka. 
Det v~r endast genom upprepade löften om a tt \'i, i händelse 
han för de nna affär blcf\'c förföljd och dr~gen inför rätta, 
hv~r ll1 ed h~n hot~ts, sk ulle tag~ honom i förs\'a r sa mt 
befria honom fr å n ~ll~ utg ifter, so m up pgö relsen kunde för
orsaka hon0111, 50111 \' i kunde förm " ho nom att stå fast. 

Så skrel's då kontraktet. Det \'~r den 1.3 mars. Da
gen diirpå blef det känclt i byn, oeh den st~ckars värden 
hotades att m plikta med lif\-ct , om han ej ofördröjligen 
gjorde ~ftalet om intet. Slutligen såg han sig ingen an nan 
ut väg. Samma dag kom ha n till d r ~'syl i S i-ch 'ua ng 
medfö ra nde de :2 å rs hyr~, som han uppburit, oeh bad en
triige t a tt å terfå kontraktet. I asylen 1'01'0 då förutom före
stlndaren en d r evangel ist Samt en kolportör, som jag för 
elt bibelsiiliskaps räkni ng ansliilIt för att sälja böcker i 
Hau eh·eng. Dessa upp bj ödo sina förenade kr~fter för att 
lugna vä rden, ehuru utan rcsu ltat. Kontrak tet kunde han 
dock cj få , och han vä nde därför hem med tungt hjärta. 

Påföljande dag :... den 15 ma rs - omringades han 
ga nska tid ig t af byfolket, so m med hans iild ste broder (en 
kinesisk fil. l<a nd. ) i spetsen hotade att göm ett kort oeh 
ömkligt slu t på honom oeh hans egendom, om han ej ögon
bl icldigen förmådde oss alt afstå från vara anspråk på det 
uthy rda huset. Framemot mickl age n styrde han därför sin a 
steg mol d ir asyl igen, denna gå ng g råtand e oeh In·id a nde. 
Diirinne Ilek ma n nu bli \'itlne till en sällsynt seen. In
kommen kastar han sig på knä för asyl fö res tånda ren, oc h 
linder djupa suckar och tårar beder han om att få kontrak
tet till baka. Ting (föres tånd a ren) får honom nu om lil\-e t 
och reser honom upp, men ha n kastar sig på knä igen . 
,\tcr reses han up p, men för tredje gången kas tar han sig 
på sina knä n. - »S tå upp , karjl» ropar Ting , ); så \'i på 
ett sansad t sätt kunna få talas l-id om h\'ad som kan oeh 
bör göras,). - " Nej, j ag kan ej stå upp, förrän ni tager 
emot pengarn a oeh å terliimnar kontraktet. » »:\'å ja ! När 
ni icke vi ll s tå upp, så kan jag ej hjiilpa eld, men det 
hörde ni redan i går) a tt kontraktet ej kan återfås . Jag 
har fått bestämda order a tt på inga villkor liimna de t ur 
mina hände!'.» 

Detta \'ar mer iin den s tackars mannen kunde bära, 
hvarför hans klagan och g rål oeh rop och besl'i'i rj a nde till
tog i styrl~a: " Förlåt mig! Friils mig ~ Ha r förbarmande 
med mig! Jag besvär eder, skona mig, min hustru oeh mina 
barn fdl n en silker undergång ' Kan j ag då ieke li nna nåd 
hos eder' J~g kan ej gå, jag vågar ej komma hem utan 
att ha kon tra ktet med mig. J~g iiI' en död mii nnni ska innan 
dagens slut , om in ej lå ter affären gå tillbaka ~» - Sådan 
\' 0.1' han s klagol[\ t , under de l han hela tiden låg utstriickt på 
gOlfvel , knac kande sitt hufVlld mot det på samma sätt so m 
under den ödmjukaste form a f tillbedja n i de s törre templen. 

Stackars man ~ På alla s ina böner nck han dock ett 
a fgj ordt »nej ". - »Jag lIl /islc atly,la mina order " , svarade 
Ting. - )) J\len kan ni då ej genast siinda bud till Hotsin 
och fr?lga »Sh.:l n sicn sen[p) (he lT licrgli ng) d äro 111 ?» 
r, Omöjligt ~') 

Jag är glad nu, att j ag ej var i Si eh' uang oe h blef 
\'itt lle till denna scen. Jag fruktar , a tt mitt hjärta bevekts 
af dessa klagol'op, Si'l att jag \·illrarit hans önskan. Men 

sakernas ställning då var sådan , a tt j ag i oc h meJ de tsamm a 
hade måst för den niirmas te framtide n uppg ifva allt hopp 
om a tt inkomma i H. - i\ len Ting , so m ä r den trog nas te 
och uthålligaste vä n, j ag \'ct ;ni g hafva i mina s trii fvanden 
a it öppna (-J., ha n kiinde hvad ,tet giillde oeh rörblef där
för obeveklig, änskönt han a nnars ä r en myeket medlid
sam ma n. 

Gråta nde, ja nästan rörtvi.f1a d viinlic vii rden hem i af
tonsky mningen. Ctanför sin by möttes han af sina gr~nnar. 
), Hur s tår saken ?» spörja de . - »Förgii fl'e s ~ ') framst a m
mar han , s kakande på Iluf\'lldet. - »Skurk I (-h'ad säger 
du?" - " Förgiil\'es ! ,) -- »Fram mecl rep , pojkar! Lå t oss 
hänga honom! » Och så bär det af efter rep , u nder det värden 
nyr för sitt lif. N'iista kommand o var : »Till vcrket ' » Oeh 
fram rusa bofvarna med hackor, y xo r, spada r, s törar oeh spett 
och s tyra kosan mot viirdens hus eller rättare numera 
drt. - » I 50 kash får Iwar och en, so m hj ä lper till att 
rifva huset I» ropar brodern till dr hus\'ärc\, den förut 0111
nämnde kandidaten, S å gå de lös t likt \'ilda djur på dra 
tre hustak. :-kd nöd hinner \-ii.rclinnan med b~rnen att 
uncll1y. Hon e fterfölj es - ej för a tt skadas mcn för a tt 
hindras från a tt mej barnen kasta sig i någon af byns 
brunnar, oeh för ait verkl igt förekomma de t sändas några 
män a tt hämta tu nga k\'arnstenar att täcka dessa med . 

På taken hiirja de ursinnigt , hojtande, brytande, kros
sande, slängande, Snart stå endast väggarna kvar, och med 
s in vredc salunda till någon del s till ad begifva dc sig hem 
111'0.1' och en till s itt. 

Tidigt påföljande morgon kOlllmo män oeh berättade 
['ör Ting, alt \'å rt hus var angripet, att Sau ch'era n (hus
vä rden) var förs\'unnen och att hans hustru oeh barn hela 
natten hållit klagolåt sa mt upprepade gå nger sök t alt taga 
sig af daga, men att de hindrats diirifrån. 

Hotsin, april 189 7. (forts.) 

J3rrer. 
Ctdrag ur ens kilda bref fran !-[lIgt} lillJcr. All/W J!ln

zon och J'iir/!l PI)'lz . 

Hai-eheo den 5 mars 18 'n. 
från d rt miss ionsl"ä lt är j ag glad alt kunna gi fva goda 

u nderriittelse!'. Vi m alla os törda arbl:la i \·ära ,listrikt och 
finna folket snällt oeh vän lig t S0111 \·a nlig t. i\H nga lyssna 
till takt om Jesus, eh uru ej a lla förs tå. Ett hinder i vii
gen för evangeii i utbredning iiI' folkets s tora okunnighet i 
allt Iwad som grl r utö[\'er ä ta oeh dricka, köpa och sä lja. 
Högst få kunna Iiisa , och de som ej kunna det lala och 
förstå cndast ortens bygdemål, so m iiI' vidt skildt ifr{1I1 de t 
vi förs t Iii ra oss. Skola vi bli fra mg?li1gsrika missioniirer 
bland alla klasser, så måste vi lära c1e tt ~ bygdemål, lika 
sä vä l 50 m det \'a nliga språket (kuan-hua) samt det klas
s iska språket (\Ve n-Ii). Med mycket arbete går det med 
tiden, oeh småningom börjar man fi nna språkstudiet mycket 
intressant. 

Nyårs festligheterna äro nu förbi, Folket har haft myc 
ke t brådt att tillbedja förfäderna oeh en mä ngd and ra gu 
do mlighetel'. Det före fall er mig, som o m djiHvulen hittat på 
denna massa afgudar och a llt detta offrande för att hftlla 
folket så sysselsatt, att de ej ha tid att söka c\t.) n san ne 
Guden. De t gick mig djupt liIl hjärtat. då jag för en tid 
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sedan \'ar på viig till Cin-ch'cng oeh kom till ett tempel 
för ) I ikcdomcns gud». Hiir lick jag bcvittna en bokstal1ig 
tillbedjan af ,., i\laml11oJl ». Diir satt afguden med sin upp' 
vaktning: \'id hans föttcr \'01'0 tV?L stora brickor framsatta, 
en med ffu'kött oeh en med bröd; mel lan dem voro trc 
s tyekcn koppar med vin placerade. Nere på golfvet liigo 
byns hufnldmiin iklädda hög tidsdräkt, siinkande hu fvudet 
mut marken upprepade gånger, unCler det byns äldste ut
göt \'inet samt briindc gult papper, som kastades uJlP i luf
ten framför g uden. Ett musiksällskap ackompanjerade cc
remonien me,i stor energi. Jag stod oc h såg på, till s 
de stigit upp , då jag tog fram några skrifter och gaf åt 
~Ien mest framsttlcnde och ber;ittade, att i dessa s krifter stOck 
att liisa om en Gud, som de ännu ej kände, skaparen af 
himmel oeh jord. Men dc hade ej mycken tiel , ty dc 
skulle nu tillbedja medicinguden, so m bodde i templet midt 
emot. Först dii samma ceremonier upprepats, hade de tid 
att lyssna till talet om d en Gud, som hj ii lper dcm SOI11 
förtrösta på honom. De hörde nu på i sti1Jhct en stund 
och båda mig sedan komma och dricka en kopp te. 

J.ltIJ((! L/lIlkr. 

I-shi el ''Il 1>'9 7. 

Det iir nu riiU länge sedan \.'i läto höra af oss hiir i 
I-shL Dagarna fly så hastig t. i\lan ville Sil gärna litet 
oftarc meddela sig med de kiira där hemma, som så troget 
kämpa och bedja för oss, :\IJa brct'ven frå n hemmct 
\'isserligcn ha!'nl deras a ntal betydligt minskats me::! åren 
- - \'ittna dock om cn outtröttlig kiirlek !'ör oss och I-len'ens 
ve rk hiil ute. So m nog be kant i'ir , harva vi fått ett s törre 
hus, iindami\lsc nl igare rör arbctet. Som huset iiI' beläget i 
en rikt befolkad trakt af s ta len, hafva \'i konllnit mera i 
beröring med folket. [(\' innorna gå fritt in och ut och känna 
sig hemmastadda ibla nd oss. De ta ga sitt arbctc med sig 
och sitta hos oss långa stunder, då \' i taga til\t'iillet i akt 
och lära dem en sång\'ers eller ctt bibelspråk. Ingen dag 
- <LI,ida de t cj regnar - gå r förbi, utan att \' i ra mot· 
taga flera besök af kvinnor , oeh våra söndagsmöten haf\'a 
\'arit ta lrikt besökta af så\'iil kvinnor SOI11 män. vtu·t förra 
hus va r beläget helt n~ira stora gatan, dill' de fl es ta hanclelsbo, 
darn il finnas, l]Vadan k\'innorna ej kunde så fritt besöka oss 
som nu . Syskoncn, 50111 besökt oss, äro mycket bclMna 
med huset, och \'i kiinna oss ta cksa mma mot vå r him
mclske fader, som gif\'it oss en så bra , ry mlig plats och 
så passande för arbclet. \ 'i haka en gård för oss sjiilfl'a, 
,lär vi mottaga och undel"l,isa k\'innorna, en stor, rymlig 
gårdsplan med ka pcll och skola, därjämte en mi ndre gård 
för männcn. PI'isen med oss Herre n ~ Vi haf\'a 7 gossar 
i dir skola - dc äro s'lälla och flitiga. Td iiro från 
\\'an·Ch iian, vål' sommarbostad, och söncr af vil l' \'iin Sic 
- förstlingskiil'f\'cn där och frukt af ordets predikan i som ras. 
Dennc man gör oss mycken g lädje och tyckes viixa i nåden. 

Den yngs te af vara gossar iir 7 år och den äldste [5, 
och har den scnare varit opiumrökare i flera ål'. Vi tro, 
att han genom Guds nåd nu iii' fri fdn detta bcgiir. \'år 
liirarc ä r en iildrc man - ej argjordt cn kristcn, men en, 
~Olll flitigt läser Guds ord och tyckes mottaga dct med 
glij,ije. Vi haf\'a fyra k vinnliga opium patienter. Den yngsta 
är :; () å r och har rökt i ~ till 9 år. De hafva varit här 

:; O dagar oc h äro nu fria frun opiumbcgiiret. Jag önskar 
dock kvarhålla dem ännu någ ra dagar. Dc tyckas alla vara 

fas t ' beslutna att aldl'ig mer smaka opium, iif\'cn om -1et 
skulIc giilla deras lir: men ack, ll\'ad litet l'iirde en männi, 
skas heslut har, om icke Guds !\nde får makt med henncs 
hjärta I 0, att I!t mins tone dessa fyra hlefve frii1sta ~ Den 
cna mås te i grlr lämna 05S, hennes Illan önskade, att hon 
skulle komilla hem. Sedan \'i hade OI'verlii111 nat henne ;it 
honom , som är Illiildig att friiIsa till det yttersta och bevara 
ifrån fall, bras t hon i gråt, och \'i griito med hennc. Hon 
sa,le: dag tagel' ej mitt tiickc mcd mig. Jag kommcr ige n 
i morgon , niir jag fått litet i ordning hemma. » 

O, Iwilken fröjd att få sprida litet ljus och g liidje pil 
deras fattiga, mörka , dys tra stig! O, hvilken o utsäglig fröjd 
atl rå föra dcm till Jes us ~ [(vin norna omfatta oss i allmän· 
bct med mycken kärlek, när de fått lära känna oss. \'i 
hoppas, att Hcrren snmt skall git\'a oss (;:n pålitlig med · 
hj ii lpare. för niirva rand<; harva \'i \\ ang, som \'ar mc-l oss 
i \ ,\'an-Ch iian i so mras. Han har nu för andra gångcn 
blif\"it arvand fdm opium. tIan hr en man med rätt stora 
gilfvor ; m?l han nu på fullt all\.'ar lämnat sitt opium! 

V{lr kvinna är snidl och oss till s tor hjälp. Vårt ka
pcll är 1111 färdigt , och I"i haf\' il t iinld, vi ll Gud, att ha ett 
uppbyggelse- och missionsmöte den l och 2 maj, då \'i få 
ilwiga detsa mma . i\[åtte många själar diil' fa höra ordet 
sig till lir ~ Herrcn iir trofas t. Han \'akar ~jälf öl\'er sitt 
ord, och hl-ad han hos uss, sina tj iinare, söker, iiI' trohet. 

En innerlig hiiIsn ing till de kära \'änncrna, som intres
sera sig för oss och Kino s frälsnin g! 

" i\'1ed Gud \' inna vi seger. " 
Eder i Jesus A/II/Il JOIlS(!Il. 

Uin,ch 'cng l,ft I S9 i. 

Cle\'ernas antal denna tC;'min iiI' 10. Namnen på l1ie
korna äro: :\'la,nao , i\lei, Loh-i, To,nU, Zu-nii , Shuilng-nii, 
Ing, Kin, Tong, lnti. Hiirof ser ni, att \' i hafva 4- mer iin 
förra terminen. i\långa befarade, att antalet skullc förmins
ka~, elå förbud et mot fotbind ning triidde i kraft. Så ha r 
dock ieke skett, utan i ställct få \'i glädja oss öf\"Cr att allt 
flera komma. Af \'åra Illl\'arande elcver har endast en, lng, 
bundna fötter. 

Det har bchagat Herren alt s kicka oss I1cra pröfningar 
denna termi n. Först blcfvo flickorna sjuka - somliga hade 
feber, andra ondt i halscn, mcn dock icke svårt. Sedan 
bier Ioh :\a-sao, dlr föres tå nda rinna, sjuk, så att ho n m<lstc 
resa hcm. Vi hafva iek" hört, huru det iir med hennc nu. 
j'..Jöj ligt är, att Herren tager hcnne hcm till sig. Ma-lIao 
har \'a l'it mig till stcr hjiilp denna tid . Den andra hinnan 
\'i haf\'a iir mycket snäll, men hon är gammal och kan 
ickc åtaga sig ansvaret för barnen. Barnen äro flitiga 
och på de t hcla snälla och lydiga. Vi komma väl att sluta 
skolan om Ii veckor. I-h-etcskörden, till h \'ilken barnen all
tid gå hem, liir blif\"CL i slutet af maj . Jag hoppas d?L få 
skrif\'a en terminsbcrättclse, diirför dröjer jag till dcss med 
alt berätta mera. 

I morgon hålles kinesiskt stormöte i Hai·cheo, följande 
söndag i Uin-ch'eng och sö ndagen därpå i 1-s h·i. l dag har 
broder San ibcrg kOlllmit tillbal.;:a från Shen-si, och i nästa 
\'ccka !lytta \,äl S andbergs öf\.'er till T'ong-cheo. 

»!-Ian är u pps t[Ll1clen. » 
,, _\tt kiinna honom och hans uppståndelses krart. » 

i\led sa nn tillgif\'enhet i Jesus Fr/dll P/~l'Iz. 

Stockholm, P. Palmquists Aktiebolags Boktryckerit 189i. 
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Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

unde" augusti månad. 
Kr. ö.N:o 

Af C. O. K.. till in född hi belkvi nlla ... ..... .. ..... . . . 50:5°1. 
502 . Kollek t i Linköping gen. C . O. K . ... .. ...... , .. . .. . 29: 49 


l,äntelIl~de l af F. P. .. . .. .... ... .............. ... .. .... . 115: j4
5°3· 
, • .\. II. .................................. .. 43: j 0 4· 


50). Fran en nf J. iJrod e r ge ll. . B i I )011:;ll .. .... . ... . . 4°: 


506 . Af Ch. D. T. la~koJre" ................................ . JO : 

(;. 1\.., Slock holnl . .. ... ..... ..... .. .... ..... ...... ... .... . j : 
5°7· 

5°1;· " 0 • • 0 .... . 0 . ..Grt'hu mfg gen. I ...-\. \\' ................ 4°: 

r. 1'. Ed"., Dcl, ')(j ........................ .. ............ . S:
j 0 9· 

510 . Osta ds Kr. yngl.-fören. gen. A . A. .. ............. . .. 25: 

SII. ,\[ i'. i :-;k "ltorp .. ................................ ...... .. l o: 


5 12 . Ge n. L. ~, Mariestad, in 5arnl. vi d en kafJ~fest .. . 4°: 

513· ;\.nbn J. II. gen . O. E., Vn;rga ...... ... .... .. 5 : 

Kolkkt i Sidingsjö gen. O. A . ............. .... .. .... . 3: 47
514· 


SIj. i I<a~imir!;borg ~en. di to .. . ......... " ......... . r: 59 

S I 6. >Fyllnad , af dito ...... .. ........................ .. ..... .. 4S
[: 

Tackoffer till Herren Jr :ln 2 ~y:-;tri1r i !\Ol'1'\":öping 50: 


5 [IL G. O . i .. sla nhy ........................................ .. 10: 

51j· 

L. ]';: - g ... ... ......... .. ... .... ...... ... ..... . .. . ....... .. I:
5 19. 
52 0 . C. L-m, Örebro ......................................... . 2 0: 


[ o : 52 1. \". C. dito ........... ... ......... .. .. ...... ....... .. ....... .. 

522 . H. K., dito .............................. .. ... .. . .. .. .... . J ' 


52 3. A . A-n, Linde .... .... ...... .. ...... .... .... ... .. .. .. .. . 25 : 

52 4. ,\. P., d i~o ... ........ . ..... . ......... ... ........ . ........... . 50: 


52 5. I';:ollekt i Ko pparbeqz gen. J. R . .... ....... .. . .. .... . 5: 

526. i Boda gen dito ........ ........ ........ .. .. .... . 60: 


52 7. i Hedemora gen. dito ......... .. ......... ... . .. . 24: 28 

528. }'I, G. I)" BorRs .... " ...... ' ... , ..... , ...... .... o .' • ••• ,. 100: 


52 9. ;\ormlös~'t ungdoms fören ing ~en. :\1. .;\ ..... , ......... . r 6: 


53 0 . C. Ii!! bokfo nde n .. ... ....... .. ............... ... ....... .. . 10: 


53 \. 
 E n liten ~)'förening p å Roma knngsgRrd gen. A. G. 6: 50 
53 2 . Sollefteå söndagsskola ben. E. B., s ko lfonclt n .... .. 32 : 86 
533 T. T. Mararnö, V~rnamo ............................... .. 10: 


534· 
 'Sp~rbössemede l gen . S. S., Sol lcfle!\ ................ .. 6: 45 
535· 'i. S., Sollerte~ ... ................... .. ........ .. .... ...... . S 55 
j36. Sönclagsskolb. i l.ickslaba cken ge n . . \. 1.. . .. .. ...... . 3 33 
537· Sparbössemedel gen ,\ ... . ................. .... ..... ... . r : °5 

Summa kro nor 9 1 9: ;9 

:\Ied \'armt tack till alla gif\·are. 

Bero/m .lkn·(I!>· z·äg. /.;-ij/,i'I/. pr! Im/w .)/~·~'l·!I nit /ijl" 

7'(/1' elfdl .[karit dal I/öjc s/;~· . (iti/ it;'m)(' vrl"':;' (id/. Imlle 

sj/fl//.:e I/cd, (Jdt IIZ '(//ji' II(/e/.:e /Ilifri' till .dät ///{{J"/.: otl/ v/"Il l/' 

INI/a MI däMt!", alt .f-li'!"J"(J/s lira !/I /l 7/llrda !f}}tl/Va/" Il(i/ 

allt I,ijfl tillsa////!IIl!ts se. all HI'ITI'fIS /!I /l1I l/il!" lalat l 

Ss. 40: 3 - 5. 

Tillkän nagifvande. 

i'dissionens \ran\iga hös (mö(e komm er, \'iII Gud, alt 
hållas siJ/ldagm dm 26 sept. i kyrkan vid Floragatan en l. 
nedanstående progra m: 

L K1. l I. f. m. Inledn ing a f ordföranden, kommc ndör 
kapten O. z' . . hil;hm. 

II . Föredrag af kapten ;er Dilll/CI". 
III. AI'slu tning a f herr .'j. ](111///((1/. 

j \ -. Kl. (, c. 111. Förcdrag af kaplL'n Ch. Tellf,'. 
V.KI. (',30 :\lissionä rsa fskiljning . 

Yl. .-\ fskedsord af de utgående missi0niirerna. 
\ ' 11. .. \ fs lu t n i ng. 

Sång af herr ."1. .!-!i'dm,i,' ·/'clI . 

Gils! Ti ll mötet Id. 6 e. m., hv ilket är a!"sc:,lt !"ör 
missionsvänner enJast, sker tilltriidet mo t biljetter, och er
hålles sådan a på missionsex peJ iti oncn , 30 Uistmakarcgatan , 
på K. F. U . i\l:s och 1(. r. U. K:s loka ler sa mt e!"tcr för 
mi ddagens möte. 

Femte Nordisk-lutherska missionsmötet hölJs 
hiirstädes dcn .:; (, - :2 l) august i. Förhandlingarna iigde rUl11 
i Blasieholmsk:vrkan och lejdes af biskop von Scheelc . De 
hållna fö redragen och elen !"örd a disktissionen inspirerades 
af cn \'arn1 1l1issionsande (sorgliga undantag härifrån funnos 
dock), och deltagarna ha!"\'a säke rt medfört från detta möte 
många oförgiit\ iga minnen, som vi må hoppas skola biira 
frukt i deras Ii!", ty a f så mycket godt siide måste en hiiri ig 
skörd uppspira. 

På lördagen gjorde mötesdeltagarnc en sä rdeles ange
näm utfärd till Johann elund, där de hjiirtligt clllottOgoS at' 
mi ssionsinstitutets förcst ånd are, docente n Kol modin. På en 
närbclägen kulle under ekar och furor i det fri a vnr rest 
en talarestol, hl'arc"t, eftcr psalmcn " Hela viirldcn fröjdes 
Herren» och !"örrättad bön, uppträdde talare från dc ol ika 
länderna , mestadels arbe tande missio närer, som Hill1nnde Ic f
vande skild ringar nf erfarenheterna på e olika missionsfäl· 
tcn. Så lu nda berättade missionärer: Smith nngra drng från 
sit t arbete på Mac\agaska r, missionii l'e n Hansen taInde om 
den dn nska missio nen i Indien, pastor Hi m från Helsingfors 
om missionen i Ovanbolandct, missionärerna Ljungq\'ist och 
\Vallentin, af Il\'ilken don förs tn iimnde lämnade meddelan 
elen fr ån l(yrkans miss io ilsfii lt i Zu lulandc t och dcn scnare 
frå n Ev. Fost. -Sti ftclsens arbete i Indien. 

http:illJ,'I.,,,i;.ir
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Lifllet äI1 en sånin~stid. 

Lifvet ~ir att anse som en s~ningsticl. Hvar och 
en har sitt falt att odla, beså och slutligen skörda. 
Genom våra vanor, värt umgänge med vänner och 
kamrater, genom att utsätta oss för godt eller dåligt 
inflytande, odla vi säd för den kommande skörden. 
Vi kunna icke se säden, under det den växer och ut
vecklar sig, men tiden skall uppenbara det. Liksom 
den fullmog'na skörden är innesluten i sädeskornen, 
så är det slutliga resultatet af synd eller helighet in· 
neslutet i den syndiga eller heliga gärningen. »Sedan 
begärelsen har aAat, föder hon synd, men då synden 
bliCvit fullbordad, föder hon död. » Jak. [: IS. 

Liksom vi icke kunna erhålla en god skörd, om 
vi icke hafva sått god säd, så kunna vi icke skörda 
evigt lif, om vi icke hafva sått i Anden. O~räs växer 
lätt. Det växer, utan att man sår det . .\fven syn
den uppspirar af naturen i människohjärtat. Allt sedan 
våra första föräldrar gingo bort från Gud, har män
niskohjärtat i sig själft varit helt och hållet fördärfvaclt, 
och alla dess frukter hafva varit varit onda. »Människo
barnens hjärta är fullt i dem till att göra ondt. » Pred. 
S: [I. TviAar du därpå? Om du gör det, så fråga 
dig, hvael elet skulle blifva af ett barn, om det läm
nades åt sig själft utan att inläras något, utan led
ning, utan uppfostran. Oaktadt allt som göres för 
barnen, får det onda likväl ofta öfverhanden. Den goda 
säden måste sås och vårdas, ofta med möda och be
svär, men skörden blir viss. 

Önska vi våra medmänniskors kärlek under pröf
ningstider, då måste vi älska dem, när de mest be
höfva uppmuntran. Längta vi efter sympati i vår 
sorg och smärta, så skola vi också få den, om vi själfva 
hafva gråtit med dem som gråta. Hoppas vi skörda 
evigt lir. så få vi icke så i köttet, ty då skola vi 
ski90i:da förgängelse, utan i Anden, och då hafva vi 
det löftet, att vi skola skörda oförgängliga frukter. 

En berömd målare, väl känd för det omsorgs
fulla sätt, hvarpå han arbetade, tillfrågades, hvarför 
han gjorde sig så mycket besvär, hvarpå han sva
rade: » Emedan jag målar för evigheten. » 

Det är allvarligt tänka sig, att det skall blifva 
en skörd af det närvarande, att mitt tillstånd i min 
dödsstund kan bero på mina handlingar i dag~ Tron 
på ett kommande lif och en kommande dom ökar be
tyc\elsen af det närvarande, Evigheten beror därar. 
Tillfällena alt så skola icke alltid fortfara; de gå oss 
ur händerna ögonblick etter ögonblick, och framtiden 
först kan uppenbara skörden af den säd, som nu sås. 

En bildhuggare visade en gång en besökande sin 
atelier. Den var full af gudabilder. En var myc
ket underlig. Ansiktet doldes af hår, som betäckte 
detsamma, och den hade vingar på hvarje fot. »Hvad 
är namnet på honom?,) sade den besökande. »Till
fälle», blef svaret. d -Ivarför är hans ansikte doldU» 
)} Emedan han snart gar sin väg, och emedan, då han 
en gång gått, han icke kan upphinnas. » 

Det gäller därför för oss att göra clet mesta möjliga 
af de tillfällen Gud har gifvit oss. Det beror till stor 
del på oss själfva, hurudan vår fralllt!d skall blifva. 

Vi kunna så för att få en god skörd , eller vi kunna 
göra som Siouxindianerna, som en gång, clå Förenta . 
Staternas ombud sände dem säd till att sa, åto upp 
clen. Människor hålla beständigt p å att offra sitt 
eviga väl för det närvarande ögonblickets korta till
fred~ställelse; de vilja icke erkänna, att framtiden är 
beroende af det närvarande. 

Häraf kunna vi lära, att det icke finnes något, 
som bör kallas obetydligt här på jorden. Då vi be
tänka, att hvarje tanke , orcl och handling hafva be
tydelse för evigheten och skola komma tillbaka till 
oss på samIlla sätt som sådden återviinder i skörden, 
måste vi fatta ansvaret af desamma, huru obetydliga 
de än må synas. Vi äro benägna att förbise de re
sultat, som bero på sma ting. 

När H. iVI. Stanley trängde sig genom det mör_o 
kaste Afrikas skogar, hade han de små \Vambatti
dvärgarne till sina fruktansvärdaste fiender. De åstad
kommo de största förlusterna till lif i hans karavan 
och höHo nästan på att tillintetgöra hans expedition. 
Så besvärliga voro de, att expeditionen kunde komma 
fram endast mycket långsamt, där de bodde. Dessa 
små män hade endast små bågar och små pilar, som 
sågo ut som barnIeksaker, men på dessa oansenliga 
pilar fanns en liten droppe gift, som kunde dcda en 
elefant eller en människa lika hastigt och säkert som 
ett gevär. De försvarade sig medelst gift och sna
ror. De smögo sig fram genom den mörka skogen 
och, liggande i försåt, läto de sina död'liga pilar f1yg'a, 
innan man kunde upptacka dem. De gräfde grafvar 
och beUickte dem omsorgsfullt med 1M, de fäste järn
spetsar i botten och beströko dem med det mest död
liga gift samt öfvertäckte dem sedan. I dessa grafvar 
och på dessa spetsar kunde människor eller djur falla 
och dödas. 

Ett fruntimmer skref en gång till en ung man 
vid flottan. Hon tänkte: »Skall jag sluta detta bref 
såsom man i allmänhet gör, eller skall jag säga ett 
ord om min Frälsare », och, upplyftande sitt hjärca i 
bön ett ögonblick, shef hon, att hans beständiga för
ändring af vistelseort var en passande belysning af 
orden: "Vi hafva här ingen varaktig stad », och frå
gade om han kunde säga : »Jag söker efter den till
kommande». :.vred bäfvan vek hon ihop det och af
sände det. Ett svar kom så lydande: »Tack så myc
ket för dessa vänliga ord I Jag är föräldralös , och 
ingen har så talat till lIlig, sedan min moder dog för 
flera ar sedan ». Den på måfå afskjutna pilen träffade 
på rätta stället, och kort därefter kunde elen unge 
mannen fröjda sig i fullheten af evangelii välsignelse. 

En obemärkt man predikade en söndag för några 
personer i ett metodistkapell i östra England. Bland 
åhörarne var en 15 års gosse, som en snöstorm drif
vit in i kapellet. i'vlannen hade till text orden: »Se 
på mig, så varden I frälsta» (eng. öfv.) Es. 45: 22, 

och uncler det,; han utlade denna text så godt han 
kunde, lyste himmelens ljus in i gossens hjärta. Han 
gick ut ur kapellet friil.st och b\cf snart känd som C. 
I-I. SplIrgeoIl. 

http:friil.st
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:E\inesis~ pCt~od. 
SI", /..:)"iI 1111111/ Ga It/,! i/W IJIllIdIIil. gru ndl iiggare ti II rel i· 

g ionen af samma n:1Inn, af kungiig hiirkoIllst. fiiddes antag· 
ligen (I~+ före Kr. i Indien. .\11.1 k lassiker iiro eni ga om , 
all omkring år 61 efter Kr., på grunci af en drö m, som 
kejsaren haft, I,incsiska siindebud begäf\"() sig viisterut pli 
spaning efter en )' bild af viiidiga proportioner, skinande som 
guld " . Komna till Indien , funn o dc sa en bikl af Buddha , 
och likt fordom de vise miinnen , på spaning efter Jesus
ba rnet, »blcfvo de mycket glada», förde bilden med sig lil!
baka och introduccrade så på ny mi1l"k den reli g ion , som 
iinnu omfattas af dct s törsta antalet miinniskor i I-:irldcn. 
I '~: \?Ir bild visar oss utseendet af en ki nesisk pagod. 

rsprungligcn byggdes den för det iindamiilet at! förval·a 
kvarlefvorna at' 13uddhas brända kropp, men Buddha pro
feterade, att en konung dd namn :\shoka skulle låta hygga 
8 0,000 pagoder för förvarandet af hans ben , som nu till
bcdjas af hans religionsa nhängare. År 819 sände den då· 

En kinesisl, pagod. 

varande kejsaren cn beskickning af mandariner till Indien 
för att eskortera ett af Buddhas ben till hufvudstaden . Att 
alla e.i I'oro ett med kejsaren i denna sak, bevisas diiraf, 
att en fr:ullståcnde statsman och Confusionist vid namn 
Han Qcn-kung l11cmoraliserade troncn i så skarpa ordalag, 
att han blef afsatt. Han sä ger: »Bucldha har redan varit 
död en lång tid, och nu scr 'Himmelens son' hans stin
kande ben i det inre af sitt palats ~» En annan con
fusionist frågar: »Hlrad I{an et! ben, en tand eller en nagel 
göra för en lcfvande person? Om du iiI' hungrig, kunna 
de cj föda dig, 0111 elu fryser , kunna dc ej kliida dig, och 
ull1 du iiI' sjuk: kunna dc ej bota dig. ~\ För n~-lr\.":1rnndc 

an viindas pagoderna som bcstämmnre af )) fcng·shui '. , ellel' 
inOytandct at' I inel ( fen g) och vatten (511ui), ge nom hl·ilka, 
cnligt cont'usionisterna;; ås ikt, de erh?llla fri d, Itlngt lif, blomst
ran,le af'f,irer , god flrsviixt, riklig a fko l1lma u . ~. ,.. !len 

stö rsta pago.:! i Kina finnes i Socho\\", provinsen Fuh-Kien 
och iir byggd för öfver 1,000 år sedan. Den mäter :;:]0 
fot i höjd , GO fot i omkrets vi,i fotcn och +3 fot vid den 
nionde dn ingcn. Den har formen af en fIttahörn ing, och 
dess murar ;irn åtta till tio fot tjocka. Dell iiI' försedd mej 
dubbla lIlurar med trappor emel lan, så att under dct man 
stiger upp, bcskri fver man en spiral och Iinncr dct ej 
mödosamt. 

Sjuttiotvå dörrar insl1ippa ct t har af ljus, och ]01 af
g ud ar, storn och små, gÖl·a s itt till för att befästa dess a n 
secnde hos dem, som iinnu följa >' .-\sicns ljus» (Bud cihaJ. 

AI(,~I(st Bog. 

Opium och ~inese:mCt. 
Af Hugo l.illder. 

Opiets införande i Kina. 

rör alt dct för In'ar och en, som får des~a ra ~l e r 
under sina ögon, mtl bli ty,lIig t, hvilken skuld >i de kristna )) 
ha uti dcn fö rbannelse , som nu 11\'ilar öfl·er Kina , skola I'i 
rörs t se et'tcr , huru dct kommcr till, att giftet fic k sitt 111
triide bland detta lanJs nyk tra och arbetsamma folk. 

För något öfl'~r hundra å r ;;edan I·rd· opium knappas t 
kiinclt i I(ina. De makthafl'1\ndc, som liksol11 hade cn aning 
om , huru myckcn förödclse dct skulle ~lstadkol11mi\, hindrade 
pil det s triingastc all införsel d ii raf. HI'arjc uns opium, som 
fanns i land c:t , I'a r därför s mu ggla.:!t in. Brittiske ambassa
dören i Kinn förSÖkte \"iiI en gång att af kejsar Tao-Kuang 
få handeln med opi um • legitimerad, men fick till sl'ar: 
»Jngenting skall komma mig att draga inkomst af mitt folks 
lastcr och elände. )) 

Ostindiska Handelskompaniet , privilcgieradt af cngelska 
regcringen , hvars tjänarc de Ocsta af dcss medlemmar voro, 
var elen brottsling, SOI11 mcd under"töd af engelska statsmiin 
då tvang Kina att mottaga och i sin barm hysa den orm, 
som till slut skulle gifva sitt dödliga sting. Kompaniet bör
ja:lc [dIn Indien sända handclsskepp, vä l bestyckade med 
kanoner, ögonsken ligen till skycid mot sjöröfvare, men i 
sjiilfl'a verket för att hålla dc underordnade ämbetsmiinncn 
i de små hamnstäderna i Kina i skräck och bedrefvo så 
fräckt sin orättfärdiga smugglingsaffär mcdelst små fiskarbåtar 
från land. 

Den ki nesiska regeringen gjorde emellertid allt i sin 
makt för att få ett slut på den infernaliska handeln inom 
~ina g riinser. Den gick t. o. n1. så långt, att den med 
dödss traff belade brukct af g iftet. Men så miildig iii' den 
kraft, ln-armed det binder elcn stackars I'arelse, som kommer 
under dess infly telse, att ej ens frukta n för döden förnddde 
afhålla från bruket däraf; och så växte opiumförbrukningen 
under skydd af engelska vapen, tills den nått enorma pro
portioncr år 11:l3 <). 

Dctta år beslöt l(cjsarcn, Iwilkens trc söner hadc dött 
i följd af opium, alt förändra politik gent emot engelsmän
nC:1. Då han fann, att förbannelsen stal sig allt liingrc in 
ibland hans under~å tar, sa tte han s ig i sinnet att. kosta 
In-ad det I·ilk, sjiilf göl·a s lut på handcln och heCallde s itt 
ombud, Lin, att i denna afs ikt begiCva s ig till Canton, !,om 
I·ar centrum för sm ugglingen. I loc k hade han ingcn önsk~U1 
att börja krig; tid I·:;r lwad han minst tänkte på. Kejsaren 
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gTät, då han, uppräknande opiets förfärliga \'erkningar, af
sändc Lin på hans ödesdigra mission, 

I juli 183 f) afsäl1des så på högs ta befallning kejserlige 
sändebudct Lin , i förening med gll\'ernörerna öf\'er provin
serna Kuang Tong,Kuang-si , Hu-l'eh och Hu-nan (i h\'ilka 

provinser opiumlasten då slagit rot) till engelska regeringen 
ett memorial, hvars höga och ädla språk borde kOl1lInit dc 

engelska statsmännen att rodna a f blygsel. Sc här några 
utdrag: .- "Sådana smugglare, som dessa, tiinka endast 
på att skaffa vinst åt sig själfva och fråga ej efter den 
skada de göra vårt folie Detta är sådant, som de himmelska 
principerna ogilla, och som de mänskliga känslorna offentligt 
fördöma, Af lwad orsak till fogen I, köpmiin, genom er 

giftiga handels\'ara drt folk denna skada? - - - Vi 

frftga, huru kan i deras hjärta finnas den moraliska princip , 

som inpriiglas af himmelen ~ - l3land de varor, som ex

porteras från Kina, finnes ej en enda artikel, som ej är 
gagnelig för människan, antingen god tiii föda eller nyttig 
för allmänt bruk, eller ock är det sadant, 50111 kan utbytas 
mot andra varor - allt gifvande vinst. 

" Edert land bortför Kinas varor, genom hvilka I ej 
endast försen eder själfva med föda och nyttiga saker, utan, 
genom att sälja en del af dem till andra folk, skörden I 
trefaldig vinst. Om I ej skullen handla med opium, siwile 
denna vinst ändå all Ud \'ara eder, Huru kunnen I då 
medelst en vara så skadlig för människan utan sam\'cts
förebråelser hiHla på att söka denna efter\'inst) 

»Låt oss antaga, att individer af en annan nation toge 
opium till England för att sälja det och förledde edert folk 
att köpa och röka det; äfven I skullen blif\'a förbittrade, 
och med smärtsam ängslan skullcn I fullstiindigt utrota det. 
Hittills hafva vi förstått, att I hafven ett hjiirta fullt nI' viil
vilja, och då måsten I naturligt vara o\'illiga att göra åt 
andra, hvad I ej skullen vilja hafva gjordt ttt eder själfva. 

- - - - I borden med kraft se till, att det onda 
blir uppryckt med rötterna, och att jorden blir uppgräfd 
och omskapad genom att odla bomull och andra växter, 
nyttiga till föda, och om någon, trots däraf, skulle odla 
opium, borden I påliigga honom dc tyngsta straff. Sålunda 
sklIllen I samla lycl{a och göra slut på ondskan; eder för
valtning skulle då bli den mest välgörande och åtnjuta hi m
mdens understöd och gudarnas välsignelse; många skulle 
blifva edra år och utan ände eder ätt!» 

Följande Englands metod vid behandling af smugglare
gods, börjades så en razzia mot opiull1förråclen: och för· 
stördes sålunda det året 20,2 S3 kistor opium, hvarjämte 
en förbindelse afforclrades de engelske köpmlinnen i Kina 
att ej vidare handla med denna vara. l\Ien både den hög
t[inlda skrifvelsen och köpmännens löften afgåf\'os för döfva 
öron, när de kommo till Ostindiska Kompaniets och dess 
gynnares, dc engelska statsmännens kännedom, Ett blodigt 
krig började genast, 1840, och slutade ej förr, iin Kina 
gått in på att betala 70 millioner kronor "i skadeersättning », 
att afstå Hong-Kong åt England och att öppna fyra hamn
städer: A mo,)', Fu·cheo, Ning·Po och Shanghai för handel. 

!\u behöfdes ej mera fartyg, garnerade med kanoner: 
giftet inl'ördes hiirefter i all stillhet i de öfverliimnade ham· 

narna. Och så höll det P,l till I S 5 i, då kinesiska rege· 
"ingen gjorde ett försök att llpp'eh~Jla sin illlktoritct gCIlOlll 

att iintrrt en af sn1ugglarebåtarna för ntt straffa besiittningen. 
Genast tiinde l' landclskompanicb ondskefulle beskyddare, 

engelska regcringen, ett nytt blodigt krig i full Ir,ga. Uet 
började i Canton, hvars mandariner vågat am'ända sil1a rätt

\'isa lagar cmot smugglingen. De engclska skeppen öfver
föllo först jUl1kcrna i hamnen, ombord på hvilka blodbadet 

var gräsligt; den mängd af blod, som uto'jutits, och de 
stympade människokroppar. SOI11 lågo kvar, voro fasaväckande 
att se, säger ett ögon\'ittne, Sedan fort satte de sitt hcll-e· 
tiska arbete med att s iitta eld på förstiiderna, förstörande 

i ,000 hus, hvarigcnol11 .10,000 män, kvinnor och barn 
blefvo lws\'illa. Därpå vände de sig mot staden sjiilf, som 
bombarJerades med kulor och granater. Cantons gator 1'01'0 

från sex till åtta fot breda och tätt bebodda. I-h-ad detta 
ihållande regn af kre\'erande granater skulle betyda under 
dessa omstiindigheter, kan liittarc tänkas än bcskrifvas, E.j 
tillfredsställda med det outhärdliga blodbad, som granaterna 
åstadkommo, börjadc de helägrande iifven inslunga bomber, 

h\'arigenom del, som ej var förstördl af granaterna, nu blef 
upplJl'iiJ1(lt utaf elden, 

Genom detta krig skakades Kina ända ned i sina grund

\'alar. Annu mera blef det förslinld i fattigdom genom 

den krigskostnadsersättning af 8 millioner taels (25 mill. 
honor) , som England fordrade. Ytterligare åtta hal11nstiider 

t\'tIngos kineserna diil'jiimte att öppna för handel med opium 
och andra varor, Den nya regimen nck fast form i »Tient
sin-traktaten », i hvilken en paragraf lyder så: »Opium skall 
hädanefter draga en tull af 30 taels pr pecul. Importören 
får sälja det endast i hamnarna. Det får föl'as in i landet 
endast af kineser och sasol11 kinesisk egendom; elen utländske 
köpmannen tillåtes ej medfölja det. » 

Det dröjde länge, innan Kina hade hämtat sig från detta 
krig och, hvad S0111 var \·ärre, dess följder. Den ena olyc
l<an allöste den andra, Den ,' iirsta af dessa var det stora 
T'ai·Ping-upproret, under hvilket vidstriicl,ta och rika distrikt 
ödelades, . och miinniskorna bragtes till den yttersta nöd, 
Miinniskokött åts på sina ställen allmänt; .in, ett ögUl1\'ittnc 
beriittar, huru man vaktade sin af svält döende kamrat för 
att få något af hans döda kropp, Upproret Jnräfdes sedan 
med Englands hjälp under befäl af general Gordon. 

!\iisla gång Kina protesteralie mot engelsmänncns oriitt
fiircliga tillvägagående var lB69, då tiden för Tientsin
traktatens revidering var inne, Kinesiska regeringen siinde 
då till England en skrifvelse, kanske :innu mera rörande 
än den förra , och bad om opiuminförselns upphörande, 
Englands kai/a svar var, att »den biista metod, som kine

siska regeringen kunde följa för att få bort opiet, vore utan 
tvifvel att söka få sitt eget folk att sluta med bruket diir
af" -, och så ficl, handeln ostördt pågå, England hade 
alls ingen afsikt att upphöra med importerandet af opium, 
utan det spejade allt fort efter tillfälle att vinna mera 
terriing för sin vara, Kina hade Tientsin-traktaten ej 
medgifvit utländingarna att siilja opiet annorstädes iin i 
hamnarna, förmodligen hoppades regeringen i någon man 
kunna kontrollera sitt eget folie Det var denna barrier , 
som engelsmännen nu ville genombryta. L8 i 5 utsiindes 
frr1l1 Indien en officiell försöksexpedition för att öfver Birm:l 
intriinga Yiin·Nan·provinsen, Deltagarnes pass hade er
hållits från regeringen i Peking genom att dölja expeditionens 
verkliga afsikt. Vid ankomsten till Kina blef expeditionen 

tillbakadril\ en af de lokala kinesiska myndigheterna. En 
ung tolk i expeditionen dödades, J-Jans di!.d togs till före· 
\'ändning för ett nytt krig, och en engelsk 110tt[1 siindcs 
till dc kinesiska fan'attnell, ehuru de kejserliga oml1u,len 
protesterade 0<.:11 sade, att regeringen ej haft någonting mc;! 
tolkens dö,! att skaffa. Kineserna vågad\.! ej :"ltcr kasta ,,;ig 
in i ett krig, utan gåfvo efter rör de nya fordringar, som 
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framställdes, De underieckna,ie Chefoo- t l'ak ta tcn, hvarigenom 
ytterligare tio hamnstäder blef\'o öppnaje för opium- och 
annan handel. Den cnja möjl igheten för de kinesis l,a gLl\'c r
nörcrna inne i bndet att hindm opiets införancle i ,le pro , 
\' inser, som iinnu 1'01'0 jiil1lförelscvis obc'smittade, var genom 
paliiggan,le af hög tull och höga skatter. 

,:\fvcn detta hinder sklllle lIndalll'ödjas, - England 
godkiinde ej denna sistn iiillnda bcstiimmelse, utan började 
nya undcrhandlingar, so m ertet: niirJ l ° ~h (l s:-; 5) slutJde 
med ti llkoms len a f en »Tillägg'sal-tikel", diiri 1< ina mcdgifve r 
cngelsm iinnen riitt Jit förJ opium till alla debr af IJndet 
efter erliiggande af en stOl' tull, I 10 t:lels fi,ir h\':lrje kistrt, 
Oeh s,l \'ar målet vunne!. (l:orts,) 

FJ:lc1Il missionsmötet i tJin-ch'en~, 

Iwilkct hölls den .2 S och .2 () april, berätt:lr Axel I-bhne, 

Hedan föregående e1:1g sklllle mötet hafva begynt. men 
st:lrkt regnande gjorde viig:lrna näst:lll ofarbara, så att vän
nerna från landet 0j kommo in förr iin på k\'iillen , då me
dels Laterna i\'lagiea bildcl- förcvisadcs ur bibeln och >Jl~n 

kristens rcsa ') och förk lara Ics, 
]Jc niil'\'arande försa mlingsl11c,ilcillmarnes antal var 30, 

hvadan så ledcs Li \'01'0 borta, Predikande bröder \'01'0 

Chang, ang från l-Iaiehco, l.'o lk e, Lin,ier och !-Iahne, 
AI\'cn ph söndagskviillcn hölls fö revisning mcd Latenla 
Magica. 

:\Iåndagen \'al' anslagen till behandl in g af församlings
angclägenhetcr, såsom kyrkotukt, konstitutiol~, ekonomi m, m, 

Den blinde Liu, Olll hvilkcn jag förut skrifvit, har allt 
fortfarandc Icl\'at i oenighet med sin hust ru, För några 
dagar se,lan skildes dc från hvarandra , och hustrlln åter tog 
sitt förra namn: hon \.- ill ej längre vara hustru till Liu, 
Orsaken är hustruns son i ctt förcgående g ifte, hvi lkcn 
sy nbarligen skapat t\'edräk t emellan de bada gamla, Dc 
" af\'a förut varit ett mycket lyckligt par, men ända sedan 
lian nyttadc hcm till dem, hal- oenighct ddt. Att för
"öka sk ilja moder och son flt, rörklara nde att hon måstc 
först och friimst hålla sig till sin man , lyckas icke; h\'alje 
kincs ser saken i ett helt annat ljus än Herren Jesus 
»dc tu äro ett kött», - ),'ej, säga kineserna, IllOr och son 

.. ..., ihop, manncn och hustrun, i all synnerhet om i ett 
andra uiftc , hafva ingenting gemensamt. 

Då nu Liu och hans hustru skilt sig från Il\'arandra 
och inga förmaningar vidare syntes hjälpa , måste deras sa k 
fraill för försam lingen . Beslutet bkl' att till en början ute
sluta dem från nattva rcls flrand ct, till dess man h unnit när
mare undcrsöka sa ken. 

Hustru Kuo, SOIll i fjol giftc bort sin do tter Illed en hed
ning, trots mina och andras \'arningarr , och diirjämtc gjort 
sig s kyldi g till förtal, fic k en offentlig förmaning att styra 
sin tunga, vara sin man undergit\Tcn och lel\'a i fl-i d med 
s ina gra nnar, För den sy nden , att hon s~ll t sin dotte r åt 
en hedning, Qnsftg fnun sig icke kUIlI1:1 st raffa henne. 

Cang-kuf\ng-lu \'ar ank lagad fi,ir at t i sin opiulTIasylrörclse 
hal\'a hedragit folk och i sitt helll uppfört sig oskickligt , på 
anstötligt siitt bannat ; in \'uxna dotter och scda n förs\,-arat 
sig med, al t han s:'tSOnl far haJe riittighct }Itt banna hcnne, 

huru mycket han \'ille; dessutom lefde han i oe nighet med 
sina g ran nar. l-Ian tick offen tligt tilltal och förmaning ,\tt 
flitigt bedja och med eftertanke läsa bibeln, så att dess san
ningar til lrim padcs i ha ns Iii', i"-Iannen iiI' kiind som mycket 
högmod ig och egensinnig; de~sa eg()nskaper visa.k sig oekså 
n u, ty p:t ett mycket trohigt siitt mottog han förman
ningarna, 

En me,ilem lItskrefs, I !co-tch-man från Hai-cheo, Som 
det finnes församling eliil', bör han icke liingre tillhöra Uin: 
ch'cngs '. 

S ilso m t/o/,kalliiidakr f6reslogos och goJkiincles L) pcr 
son()r. Dc skola döpas l-id niista möte, 

Sedan valdes 2 diakoner, Iwilkct \'ar cn st or hiinclelsc 
och för k vinnorna svar at t fatla, Dc \ralelas nallln äro Li
hong-ch'ang och Joh-ch ao- feng , t\' i! af ,le biista medlelllmar 
vi hafva, iVlå Herren rikligen viilsigna , lem ~ 

,[{ullc!dlllet/lm, som insamlats under tidcll sedan förra 
mötet , uppgingo till 4,560 cash = omkr. 9 kronor. 

Den sis ta frågan rördc sig om S!UI"IIIÖ!cllrl,' det bcslö ts , 
att fö rsamlino'en själf hädanefter bekostar och anor,lnar alla 
sådana, och ål igger Jet elen äldste (Chang) och diakonerna 
att sköta dessa. angelägenheter. 

Därmed har ett stort s tcg tagits, ty därigenom hal' 
församlingen \'isat, att hon önskar göra litet för sig sjiil! 
och ieke u teslu tande vara beroende af utICinclingal'l1:'ls hjii lp, 
1111\ hon snart kun ila helt och hållct stå på egna ben' 

Vi hadc åtski lliga svårigheter att hiirbergcra alla krea
tur , som bcsökarna Ille,ifö'-c!e; fÖt' folket h:ldc \'i just i tid 
fått en öfvervån ing inrc,!~i, I"'. n för åsnor och andra ök 
var det bråk och myeket stök , innan I'i kunde få dcm alla 
ins tut\'ade. 

En sak har jag glö mt nämna , som intog en mycket 
\'iktig pla ts \'id stOrmötet, det \'ar sli/~!(C!I, utförd af gos
same och flickorna i \'åra skolor och ledd af Linder, 

Det \'ar \ erk ligen ntJgot utmiirkt, ledningen miisterlig 
och sånge n förträfl1ig, 

j\ästa mötc bl ir den 10 okt. 

Af ./llt,fj ltst Bt1rg. 

Fons, if, fÖI'eg. Il:r, 

\Iaj 13, 

Blef i går ombc,id komma ut till lan_k!' En l +-årig 
hustru hade tagit opium, Jag begaf mig genast åstad p,l 
-icn häst de hade sänJt !'ör att hiimta mig, Det lilla bar
net, ty annan ben;imning kan jag ej gi eva hennc , fast 
hennes hå r \'ar ordnad t på gil'ta fruars vis, såg medtagen 
ut, men var viJ sans. Bre,ivid henne stoj svärmodern, 
:\iu bruka ju alltid s\-ärmödrar hafva c tt ondt namn 0111 sig, 
hemma såviil som här, och ehuru jag sjä lf personligen har 
all anlcdning alt taga dcm i försl'ar, var dock denna kvinna 
typen af dem, som ofta äro så frukt ade , Väl såg jag på 
hennes ögon, a tt hon ej l-ar god att ta's med, skulle del 
giilla, men som hon \'ar mycket förekommande mot mig, 
kunde jag inlet miirka, fiirriin jag nek :Indra bevis, Uch 
huru Ikk jag dem? Jo, jag' skulle gifva Ilickan,hustrun cn 
insprutning un,ler Illh'len för att framkalla kriilmingar, uch 
elil hon tog at' s ig sin kufta, nck jag se, huru armar oc h 
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rygg l"orO misshandlade. Svullna, fulla af stl'immor i olika 
fiirgcr, utvisade de alltför tydligt, att hon varit föremål för 
grym behandling. »Hvad I'ill detta säga '" sade jag. ,,).ii 
har ju slagit henne!» "J'1, hon lyder mig ej , så jag måste 
sl;'l henne», bl ef svaret. ScJan jag föreh{Lllit henne det 
oriitta i hennes beteende, fdigade hon mig: ;\1' ,let någon 
fara för hel1nes lif?» hl'arpå jag sl'arade: »l'lon önskar ej 
Idva utan dö, och dör hon är det eder sku ll. Denna gång 
kommer hon sig, men skulle 110n framdeles vilja förkorta 
lifn!t för eder skull, och ni ber mig komma, så kommer 
jag ej.» Det var al lt, hl"ild jag kunde säga henne. För 
n[lgot annat var hon ej mottaglig. 

1\laj 1+. 

Vårt I1va hus iir nu sn~lI"t ior,iningstiilldl. Jag niimnc!c 
som ett af ~kiilen, hl'arför vi skulle köpa huset, dtl dct er
bjöds oss, att den dåvarande mandarinen I"ar viinli g t stiimd 
mot oss" Vi kunde ej veta, lwrudan hans eftertriidare kunde 
hlifl"a. Hiirom dagen siinde jag upp tidningar till den nye 
mandarinen jämte mitt \·isitkort. Han å tel'siin,ie tidningarna 
med det beskedet, att han har så mycket att göra, att han 
ej hinner läsa dem, hvi lkct med andra ord vill siiga: dag 
\"ill ej hal\"a med er att göra !» 

).i,1 ja ~ Vi behöfl"il ej kiipa flera hus hiir nu, s,1. \"i 
hoppas slippa bcs\"iira honol11. 1\len det be\"isar vikten af 
att »smida medan jiirnct är varmt·)" 

:vlaj 30. 

])enna dagens arbcte kan tpna som ett specimcn på 
huru i allmiinhet våra dagar tillbringas , Ml I'i tiro hemma" 
Steg upp kl. 5 för att dels få tic! att förbel'cja mig till mor
gonbönen, dels öf\'crv'aka arbetarne. Trenne äro sysselsatta 
med att gräfva en clopgraL och sex kringvandrande tiltmatt
fabrikanter från C h "il i hafl"a f?llt bestä llning på några filt
maltor, som de ock hålla på att fabricera på golfvet i det 
blifvande kape llet. Så komma två opiul11paticnkr för att 
få sin medicin. Den ena är trädgårdsmästare och medför 
lwarje morgon de allra skönaste blommor till oss. \ ' id 
morgonbönen kl. 7 läste I"i 0111 lirat! som orenar människan, 
det som utgår fnill hennc eller det som ingår uti henne. 
Kommer Srl frukosten och efter densamm a :> utlii ndsk morgon
bön» ) som vi kalla det inför "Zlra kineser. ).iu gå I'i alla 
11l"ar och en till sina sysslor. I dag kom bud efter ~\nna 

Eriksson att besöka <:n gumma, som ftllt slag. I giistrum
met viintadc mig bådc patienter och gästcr d f olika slags 
samhiillsställning. En liten llicka ville ha litet mera af den 
där ögonsalf\'an hon fått af förut: cn silfversmedsgesiiil 
skulle gå hem och skörda lwcte och önskade ett stön'e för
råd af sa lfvan för sitt ben; en annan, blind, I'ille ati jag 
skulle »öppna hans ögO!l»: en annan åter "hade så sdrt 
för att somna om kl"iillarna och iifvenledes svårt för att 
I'akna om morgnarna». (A ll miint jubel blanc! de försam
lade.) S[l funnos de, som skulle hese hu set, våra kartor 
och taflor i gästrummet - och mig~ .c\lla dessa kommo 
ju ej på en gång, men \'anligtl'is all öste den ena den andra. 
Efter hvars och ens fattningsförmåga fcirsöker man då ju 
alltid att predika evangelium för dem. Det blir ju till att 
börja med endast dc första grundsanningarna, men iiCven 

de, för oss så enkla och naturliga~ kr~ifv~ öfvcrl~iggnil1g 

och allvar å deras sida för att fattas. Stl kommer snickaren 
och skall taga beställning pil en skylt, malan.:n för att måla 
vattenvagnc l1 , liirare:1 för att skrit\'a oeh - kökspojken för 
att gå hem, stl·ejkar. Dagen förut h:ide jag hart rättegång 
med honom med anl edning af snattcl'i och fult tal. l:lan 
ville då g?l hem , men jag förbjöJ honom, emedan hans mor 
ej var tillstädes. ~u hom han med samma ärende, oeh, 
ehuru jag ånyo förbjöd honom det, tog hal1 sim kliider 
och I'ilie gå iind å . Jag sade då , att vi sjiill\"a skulle siincla 
honom hem påföljan,ie dag . Kom så mi,i,iagen och, just 
som elen var afslutad, bud att komma till en by strax utan
rör staden, hvarest en ung, J S-[Il'ig hustru , efter griil med 
sin man, tagit 0PlUI11. :\nkomna dit, funno vi hen ne död 
i sin gråtande farmoders armar. På e. 111. g ifl'es litet still
het till liisning och tillsecnclc af hemmets angeliigenhcter, 
och dEL »dagen sl"all<as» går jag rör att hiiisa pEl syskonen 
Sandberg. .-\nkol11mcn till deras ga ta, möter jag en I'agn 
med begäran att komma till östra förstad en för att behandla 
en 4-årig gosse, som af misstag fått opium. Jag skickar 
hem vagnen och ett annat buel efter medicin från hemmet, 
själf in väntand e densamma hos Sandbergs. Om en stund 
kommer budct tiilbaka, och I'i bcgifva oss tiil barnets hem 
för att I"id vår ankomst dit linna det fl'iskt och lilligt efter 
en dukti g kriikning. ).iu [ttcrst[lr ej myck et af dagcn. Litet 
»od,ls an d ends ,) ul l'iittas, kvii lismat iitcs, oeh dct iir mörkt. 
I kviill kä l1l1cr jag mig dock trött, \·ärmen har i skuggan 
uppgått ti ll ,HO C,) och jag bad diirför min hjiilpsamma 
hustru le,la aftonbönen i Illilt stiille med JllIsfolkct, Ja. 
så är dagen meJ dess viixlanJe <:rfarenheter för liden, och 
frågar man sig själ!': "[-[I"ad har du gjort för din Herre i 
dag?» S?l kan man ej peka prl n;lgot stort , n[igot miil'k
l"iirdigt, utan blott siiga: "r-terre, du vd allt, du vet, alt 
jtlg iiiskar cli g ~ Du vet, att mitt begiir och min åstundan 
iir att \"ara trogen i eld lilla. Föl"låt mig mina hemliga 
brister och fullkomna din kraft min svaghet». 

ptJ:7id och segeJ:7. 
A f R" BC/~r;liil,~r" 

II. 

Forls. fr. fön.."g'. n:r. 

Vilr vän Ting bIer ej litet fön'åna,1 öfn'r hva,1 
han hörde. Ar det möjl.ig t, alt huset iir ncdril\'ct och 
San-ch'uan borta , fr&gal' han, liksom tvi Ilande på hvad 
man beriittat hOllOm. J3ekriiftclscma I'oro emellertid allt 
för många och enstämmiga, att han liil1gre skulle be
höfva I"ara i ovisshet ,Hirom. ~- ,:,[cn vct då ingen, 
hvar San-c.h"uan håller ti ll ? Kan han vara mördad '" 
frågar Ting oro ligt, , Dct tros. att 11an iii" vi,! lir, 
men ingen, som VI frågat, I'et hl"ar han Anlles", blef 
Svaret. 

Plikttrogen som Ting iir, töi\'ade han nl! cj liinge, uta n 
viinde sina steg mot byn. I-liir lInner han griinderna, som 
pil. trennc sidor omgirl'a \'[lrt hus, fyllda med sönderslagna 
tegelpannor, bamburör, brädstul11par etc., hvarmed taken 
varit tiickta. Det lilla g[[ rdsrullltllet såviil som rumm en i öf
rigt iir likaledes fylklt af krossade saker. iVlcn folket, 111"ar 
håller det till? Han gick fram och tillbaka i griinclerna 
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utan att dock finna någon människa, På afstånd såg han 
en och annan, men sil snart dc fingo syn på honom, 
sprungo dc hrar och en åt sitt håll, och då han knackad~ 
på portarna, hördes intet svar. 

Ting rItervände följaktligen till asylen, där han snart 
tick klart för sig, Iwem som stod i spetsen för ödeläggel
sen, Till honom, byns lärare, I'ände han sig därför. I 
ett tempel , där denne undervisade byns barn, träffade han 
honom, \)en högmodige och trotsige kandidaten visaele 
dock, att han ej viile hafl'a myeket med en »Jesu·lärans 
tjiinare :,' att skaffa, Iwarför samtalet biet' helt kort. - " livad 
hafven I här att skaffa? - ~Iin brors penningeförliigenhet 
kan jag hjillpa hOllOl11 ur, - l-Ivad som gjorts här, det 
skall jag ganska lätt klarera - edra 10,000 cash, som 
ni lagt ut, ger jag er tillbaka , och så iiro I'i hvarandra 
kvitt.» - »A nej! » svarar Ting, » så liitt göres nog ej 
saken upp, :\är ni erkänt och rättat ert fel, då först 
kun na I'i riil,nas vara kvitt.» - "Den saken gör jag ej 
upp med er», sl'aral' kaneliaten , al'visande Ting med handen, 
i detsamma han drar sig tillbaka. 

Dagen därpå siin.:1cs bud till mig i Hotsin om hvad 
som hiindt. Budet kom fram "id midnattstid, 11I'arför jag 
först pflfciljande morgon !lck kännedom om saken, Herren 
hade då sänd t bl'. Folke hit, så att jag till min gliidje 
lick samrflda mcd honom. 

Snart blefvo "i eniga om alt vi skulle taga min 
kinesiske Iiirare (också han fil. kand.) med oeh begifva oss 
dit öl\'cr för att se, om vi med honom S[ISOm förcsprålwre 
kunde träffa någon öf,rerensk0111Jllelse med byfolkel. 

Frampå förmicklagen "01'0 våm djur sadlade oeh 
lastade, Vi togo fan'iil af \'åra hustrur (fru Folke jämte 
barn \'ar nii1l11igen också hiir för tillfiillet) 111ed nästan 
djupare rörclse än vanligt. l\Iin hustru yttradc: »Jag 
kiinJlcr mig så orolig, det iiI' S0111 om jag ej ha,:le visshet att 
få se dig igen. » - ») Ou \'ct dock », sade j ag, ») att icke 
ett hår skall krökas på mitt hufvnd ut<ln Herrens ,'i lja, » 

Först på fredagsmorgonen hunna vi fram till Si-ehuang, 
l\ledan vi diir spisade frukost , fingo vi höra, alt folket i 
»Si-ehuang ») med läraren i spetsen anklagat oss oeh vår 
" ii rd inför mandarinen, och att de med anledning däraf 
iinnu befunno sig i staden. 

_\lt tänka på förlikning var alltså för sent. Vi 1'01'0 
ju redan »dragnainför rätta.» . Vi begåfvo oss därför 
efter till staden, beredda på, om så erfordrades, att t-raJll
trii,ia inför myndigheterna , tröstande oss med dc sär
sbicIa löften, S0111 l-lelTen för dylika tillfällen gifvit sina 
barn, 5[150111: »Varen icke hekymrade, huru eller Iwarmed 
I skolen försvara eder eller h"ad I skolen säga; ty den 
Ilclige Ande s kall lära eder i samma stund, hvad l 
skolen säga.» Lule 12: I l - l2, 

Det hus i Si-ehuang, Iwilket vi al1lr iindt som asyl och 
i h,'ilket vi få tt Wik att harstanna, tills vi kunde nytta 
öl\'er till vart ll\'a hus i Liu·ts'i-ts'uen, var nu ocks?l stiingdt 
för oss, Just s~m det nya huset refs, bleko asrlförestån
daren och dir evangelist uidrifna därifrån, Vi stodo nu 
följaktligen på »bar baeke " i Han-ch'cng. För första 
gången kom ciärför den tanken för mig: :\Janne Herren 
iindå "iil, att jag skall »skudda stoftet al' mina fötter till 
e tt vittncsböi'd örver denna plats » ' 

Hotsin i maj l) 7 . 

ur enskildt bref från Fredrika Hallin, 

T'ong-cheo ·fu d, 10 maj 18 97. 

Vi haf"a under vintern haft opium patienter, och fastiin 
det ,'arit ganska besviirligt på grund af lokalens olämplig . 
het. haf,ra "i dock haft glädj e och upPJlluntran dänlL I;;n 
af 'd ra kvinnliga opiuJ1l pat icnter tycktes ara s~il'clcks öppen 
för Guds ord, Hon I~ird" sig l1cra sånger och bibelspråk 
och bad med egna ord, så all det tycktes "ara omöjligt, 
att en hejning I<unde bedja så, mc,l mindre iin ett verk 
af Gu.1 påginge i hennes hjiirta . Sedan hon res te tillbaka, 
hafva vi haft 6 a ndra opiumpatienter från sa mma by, hl'll
kcn är belägen ej mindre iin 60 Ii, 3 S", mil, från dr 
plats, [)essa alla tyckas mer eller mindre intresserade för 
») läran ». Den of,'annäl1lnda kvinnan har en son, so m iiI' 
Iii rare. Han hade som barn köpt ett c\'angelium, som han 
iinnu har In'ar, Då han för en tid sedan var hos oss, om
talade han , att i hans hem nu ej funnes några afgudar 
och att de ej heller tillbedja förfiiderna. 

I NI/i·dt'm,,'·, vår närmaste stad, dit vi önska nytta 
stationen, är en familj Sil, 50m viel nyårs tiden i år tog 
bort sina afgudar, I deras hem hvilade jag Mver en natt 
nu på resan till T'Ollg'c!ICO:!il, där jag nu är, De ,'oro S{l 
artiga och vänliga oeh bådo oss ändtligen kOJllma tillbaka 
på åter~'iigen och stanna några dagar, [)enne Jll<ln hade 
för några år sedan hört e"angeliuJl" i P'ills··iall.!,':!il. Sedan 
hade han för 3 år sedan af Henrik Tjäder fått en kinesisk 
tidskrift, c1iiri han läs te om en llluhammedan, SOI1\ blef 011\

l'iind till kristendomen och sedan tick I ida martydö,len för 
sm tro. Sil blef mvcket rörd af denna beriittcJse , och han 
fattade det beslutet, att iifvcn han "ille ti.llhöra Herrcn. 
Emellertid iiro både han och hans hustru opiuJllrökare oeh 
viinta ifrigt, att vi skola hjiilpa dem att viinja sig af från 
opium, Annu kiinna vi honom ej tillriickligt för att veta, 
om hans onll'ändelse iiI' verklig. 

Den tredje familjen, som kastat bort sina afgudar, är 
elen af mig förut nämnda .l'(I/~r:, i\Iånga af vflra opium· 
patienter harva enträget inbjudit oss att besöka dem, och 
vi hoppas ii f"en snart få tillfiille diirtil\. 

ender den hetaste tiden af sommaren hafva Emma 
och jag tii nkt all hyra ett par grottor i närheten af Jft,i· 
dml, diir iil\'en nera af syskonen ämna tillbringa heta den 
tiden, 

Det Britiska och' utländska Bibelsällskapet 
har hållit sitt 93 årsmöte, Med anledning af drottning 
VictoJ'ias 60:års jubileum meddelades alt under hennes re
geringstid sällskapet I?ltit öfn'rsälla bibeln på 200 olika 
språk ,Då hon uppsteg på tronen, fanns den niimIigen på 
135 språk, men nu på 33~· , och spridningen har under 
denna tid sjudubblats, Fö r bibelns spridning i Ryssland 
anl'iindes en sjundedel af sällskapets inkomster. Nära 4 
millioner biblar nva testam en ten och delar ar bibeln hade 
distribuerats ul~der' 1896 , Inkomsterna för året uppgi ngo 
i rundt tal till 2 millione,' 3 hundra tusen kronor. 

Stockholm, P. Palruquists Aktiebolags Boktryc'keri, 1897' 


