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rfcms hus $:170 1fi. 
At" Andre,,, jWurray. 

Hans hus äro vi, om vi annars hålla 
hoppets frimodighet fast inti.ll änden. 

Ebr. 3: 6. 

Bland ebreerna funnos icke få, som hade g'ått 
tillbaka eller som voro i fara att affalla från tron. 
De hade gifvit vika för tröghet och förlorat sin tros 
första glädje och tillförsikt. Ebreerbrefvets författare 
går just att uttala (3: 7-4: 13) en allvarsam varning 
äfvensom en uppmaning, att de skulle taga sig till 
vara för detta onda otroshjärta, som affaller från den 
lefvande Guden (v. 12). Det är såsom en öfvergång 
härtill som han nedskrifver de ofvan anförda orden, 
liksom vore de en text för hvad som följer. »Hans 
hus äro vi, om 'iii anllars hålla hoppets ji-illlodighet 
last intill älZdm.» 

Ja, ståndaktighet och uthållighet äro i sanning hvad 
det kristna lifvet har behof af. Liksom i de första 
kristna tiderna, så är det oä i våra dagar; ingen fråga 
kan djupare beröra hvarje allvarlig evangeiii tjänare 
än den, hvarför så många omvända blifva ka'lla och 
affalla från tron, och den därmed sammanhängande 
frågan om hvad som kan göras för att de omvända 
må blifva bestående och vinna seger. Huru ofta hän· 
der det icke så väl efter tider af väckelse och särskild 
lifaktighet som under arbetets vanliga gång inom för
samlingen, att de, som för någon tid >lupit väl», blif
vit så insnärjda af detta lefvernets omsorger eller nöjen, 
af litteraturen, af politiken eller af världens vänskap, 
att lifaktigheten och kraften i deras bekännelse gått 
förlorade. De sakna ståndaktighet och gå miste om 
uthållighetens segerlön . 

Orden i vår text lära oss hvad som är orsaken 
till dessa alfall och denna brist på kraft att hålla ut 
äfven hos sådana, som sträfva därefter. De visa oss 
såväl den fördolda vägen bil upprättelse som hemlig
heten af den kraft, hvilken håller ut intill änden. 
»Hans hus äro vi», säger aposteln, » om vi aUllars 
hålla hoppets frimodigltet fast intill iindell» eller, som 
det heter några verser längre ned (v. 14), »Olll vi all
nars hålla vår första tillförsikt fast iI/till iiI/dm.» 

En frimodighet och en tillförsikt, som kommer 
oss att öfverflöda i hoppet, att berömma oss i hoppet 
om Guds härlighet, ja till och med berömma oss af 
våra lidanden, det är hvad som gifver oss kraft att 
kämpa och öfvervinna. Intet annat kan göra oss till 
segervinnare än denna glada och frimodiga ande, som 
fröjdar sig i hoppet om hvad Gud skall göra. 

Det är häruti, som så många komma till korta. 
När de först funno frid, lärde de, att de voro frälsta 
genom tron. De förstodo, att förlåtelse, barnaskap, 
lif och frid, allt kommer genom tron. Men de för
stodo icke, at t vi endast genom tron kunna blifva 
beståndande, att vi alltid måste vandra i tron och 
alltid i ständigt högre grad lefva af tron; de förstod o 
icke, att dag för dag, stund för stund, ingenting an
nat kan hjälpa oss än en klar och orubblig samt öfvad 
tro på Guds makt och Guds verkande såsom enda 
möjligheten för vår tillväxt. 

De sökte fasthålla det ljus, den välsignelse och 
den glädje, som de funnit, de visste icke, att det 

L A 1'/ D. 

var denna trosfri1l10dighet, denna berömmelse i hop
pet, denna första tillförsikt, som de behöfde för att 
hålla ut intill änden. Och äfven sedan de något lärt 
känna behofvet af tro och hopp, visste de icke, huru 
oundgängliga frimodigheten i tron och glädjen i hop
pet voro. Ingen kan segra utan att halva en seger
vinnares ande. Syndens och satans, världens och köt
tets makt är stor, och endast den, som är vid godt 
mod och fröjdar sig i hoppet om h,'ad Gud skall göra , 
har kraft att emotstå dem. Endast den kan modigt 
möta fienden, som har lärt att vara frimodig i Gud 
och att berömma sig i honom. Det är, när tron blir 
en glädje och hoppet en berömmelse i Gud, som vi 
kunna vara mer än segervinnare 

Detta är en af de viktigaste lärdomar en kristen 
har att inhämta. Hela denna epistel har blifvit skrif
ven för att lära oss, att frimodighet är den enda käl
lan till fasthet och uthållighet och därför utgör själfva 
kraften i det kristna Ii fvet. Epistelns ändamål är att 
visa oss hvilken fast grundval för vår trosfrimodighet 
vi hafva i vår Herre Jesu verk, person och härlighet. 

»lIal/s Ims äro ·z;i, om Iii allnars hålla hoppets 
ji-imodiglzet fast intill iiI/dm.» Skldle du vilj a känna 
all den välsignelse detta innebär, "IIOIIS hus äro Iii»? 
»l(ristus såsmIl SOl/ är trogell i Ite/a hallS Itus» , se 
här den öppna dörren. I trots af alla fiender, som 
omgifva dig, öfverlämna dig själf förtröstansfullt ,"tt 
Jesus Kristus sasom hans och låt ditt hjärta blifva 
hans hem, där han får bo. Fröjda dig i hoppet om 
allt hvad han har lofvat att fullborda i dig. Håll 
dill första tillförsikt fast intill älldell. Bestod ej denna 
första tillförsikt däruti, att du bekände dig hafva in· 
tet i dig själf, men i Kristus allt? Och förtröstade du 
icke helt och hållet på hans frälsande makt? Håll 
orubbligt fast denna första tillförsikt. I-Ian skall hvarje 
ögonblick hålla vård och vakt om sitt hus och full
borda sitt verk clär inne. Gör med frimodighet an
språk på och väntat illitsfullt, att Kristus, Sonen, skall 
vara trogen i sitt hus, såsom Moses, tjänaren, var i 
sitt. Och då den frågan uppstår, huru skall j ag alltid 
kunna bibehålla denna frimodighet och glädje i hop
pet, så k0111 ihåg det svar episteln gih'er: Aktm på 
Jesus Kristus, som var trogm. Ja, just akta på Je
sus' Huru trogen in i döden han var emot Gud i allt 
det som var honom gifvet att göra för oss! Låt 
detta vara oss en försakran, att han, som ännu är 
samme Herre, icke skall vara mindre trogen i allt 
det välsignade verk han nu kan utföra i oss, om 'i,i 
hålla hoppets frilltodig-hct filst intill älldm. 

Af Kinarnissionären C. T. S/mU. 

Jag skulle önska att särskildt få påpeka betydel
sen af Jesu ord: »dd g-örell». Hvad skola vi göra? 
Det hvartill vi blifvit kallade, g-ijroz dd! Jesus sade: 
»Hvarför kallen I mig Herre, Herre och gören icke 
hvad jag säger eder:,) »Hvadhelst han säger eder, 
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det gören. » »Gån ut i hela världen och prediken 
evangelium för hela skapelsen.» 

Lydnad för detta bud med för ofier, större än nå
gon af oss nu kan ana. Men antingen hafva vi att 
lyda detta bud eller upphöra med vårt tal om att vi 
älska Jesus. 

Vi finna i vår bibel dessa ord: »Gån ut i hela 
världen och prediken evangelium för hela skapelsen)), 
men hafva möjligen funnit detta bud alltför strängt 
och hafva uraktlåtit att efterkomma det. Vi hafva 
funnit det för strängt, emedan vi varit olydiga gent 
emot andra Jesu bud. 

Jag önskar kunna framhålla något af det, som 
måste göras, och hvad det vill säga att gå ut till 
hednafolken. Huru är det väl möjligt att upprätta 
en af dessa sjunkna hedningar och göra honom till 
en värdig pelare i Guds församling) T;·lnken t. ex. 
på opiumrökaren; 
hans lif är förviss

nadt och för
spilldt, men när 
han anammar 
evangelium, blir 
han förvandlad 
och kommer i be
sittning af lika 
mycken spänstig
het och ,kraft som 
någon annan. Det 
ligger frälsning 
och upprättelse i 
evangelium. 

När du går ut 
till Kina, ti 11 dess 
afJägsna inre, blir 
du slagen afförvå
ning öfver dess 
omätliga storl ek. 
I hvilken rikt
ning du än re Illgå llg- till ett 
ser, behöfver du 
i bästa fall tio dagar, innan du uppnår en missionssta
tion. Denna är vanligen förlagd niira flera städer, 
omgifna af större och mindre byar, alla öfverbefol
kade. Du upptäcker vidare, att där ej finnes en enda 
omvänd kines, utan alla ~iro emot dig. i\Ian måste 
vara beredd att i det inre af Kina bemötas med allt 
slags misstZinksamhet. Hvarför skola vi då gå just 
till dem med evangelium? Afven om vi ej själfva 
trodde på Herren Jesus, skulle våra hjärtan djupt be
röras vid åsynen af det myckna lidandet i kinesens 
lif. Gud är kärleken, men i Kina finnes litet eller 
intet af kärlek. :\-Iannen i de kristna länderna betzin
ker icke, hvilken förmån det t. ex. är att själf få välja 
sin hustru. I Kina finnes intet fritt val. Den man 
som önskar gifta sig går till en tredje person, och 
denna frågar: »I-Iurtl mycket vill ni betala för att 
blifva gift», och mannen uppgifver en best;imd sum
ma. Direfter g;l,t' ombudet till ett hem, där en gif
tasvuxen dotter finnes, och uppgörelsen sker med för
äldrarna utan brudgummens närvaro. Först på själfva 
bröllopsdagen få brud och brudgum se hvarandra. 
Huru ofta har ej på detta sätt en man fått en blind 

hustru utan att på förhand veta diirom och en ung' 
Ricka blifvit gift med en opiumrökare. Jag blef en 
natt kallad till en döende kvinna, som intagit opium, 
därför att hon skulle bortgiftas. 

Huru skulle ej edra hjärtan vekna, om I kunden 
se allt det lidande jag bevittnat under mina resor i 
Kina. Intet har dock gifvit mig större sorg iin den 
likgiltighet för hedningarnes nöd, som jag funnit hos 
så många kristna i hemlandet, och jag befarar, att 
samma förhållande är rådande i öfriga lander. 

Jämför Kina med sina tre hundra millioner själar, 
hvilka icke känna Gud och hans Son, med de Brit
tiska öarna och deras trettioåtta millioner invånarne, 
som hafva tio tusentals präster och predikanter. Huru 
många hafva gått ut för att predika evangelium för 
Kinas 300 millioner? EndasL 2,000, och af dessa är 
halfva antalet kvinnor. Huru många äga vi bland 

våra 38 mill io
ner, som förkun
na det evangeli
um, som vi alla 
från barndomen 
känna till: Vi 
äga endast inom 
kyrkan 38,000 
präster, och där
till komma sedan 
alla de tusentals 

predikanterna 
inom de 01 ika 
samfunden, föru
tom alla andra 
frivilliga arbetare. 

Endast 2,000 
missionärer hafva 
vi gifvit detta 
Kina med dess 
30a millioner ~jä
lar, hvarest afgu
dadyrkan har öfIJlldclh a isttc!1l l'cl. 
verhand och syn

elens förbann else oförhindradt regerar. 
En styggelse i Kina, som vi begråta, är barna

morden. Jag hörde nyligen af en syster berättas, att 
den stad, i hvilken hon har sin verksamhet, är om
gifven af en hög mur, och strax utom denna är en 
djup graf. När hon en dag gick till elt möte, fick 
hon se ett blått kläde i denna graf och frågade hvar
för man lagt det där. En kines svarade: » Vet ni då 
icke, att de lägga barnen där, för att vargarna skola 
taga dem ?» Upprörd öfver hvad hon hört lämnade 
hon den text hon valt och började tala med de för
samlade kvinnorna om denna förskräckliga synd, bar
namorden. Kvinnorna skrattade häråt, och när hon 
närmare frågade dem om orsaken, hade hvarenda en 
begått barnamord, och somliga hade icke endast dö
dat ett utan två eller tre af sina små barn. 

Men i Kina förekommer något, som är om möj
ligt ~inllU vine, nimligen fotbindningen. När du går 
fram på dess gator, kan du få se hela skaror af små 
glada, lekande barn. Någon tid därefter kanske du 
saknar Aera af de små, och frågar du efter dem, skall 
du kanske mötas af samma ryslig'a syn, som min hustru 
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och jag' nyss fingo bevittna. Vi voro på väg till ett 
hus, som skulle öppnas till opiumasyl, då vi från ett 
hem fingo höra de mest hjärtskärande skrik. l\Iin 
hustru öppnade hastigt dörren, och vi fingo se en 
kvinna, som fasthöll ett barn på en säng. Vid fcit
terna stod en annan kvinna, som aftagit barnets strum
por och var sysselsatt att rycka bort naglarna från 
de små tårna. För att tysta den skrikande flickan 
slog en kvinna henne på hufvudet med ett vedträ. 
När naglarna äro bortryckta, vikes foten, så att tårna 
komma långt in under foten, hvilket naturligtvis är 
ytterst pinsamt. En fullväxt kvinnas fot är icke större 
än en knuten hand. 

Det är rörande att se, hvad Kinas kvinnor få 
genomgå, sedan de blifvit omvända. )Jär de börja 
få intresse för evangelium, kunna de efter slutadt hårdt 
arbete på lördags e. m. gå ända till 3 a 4 mil (sven
ska) för att få höra mer om Jesus. Dessa långa väg
sträckor vandra de med sina små fötter, bärande sina 
små barn på ryggen. När de gå igenom en by, få 
de höra speord och förbannelser, nzir man förstår, i 
hvad ärende de äro ute. Blifva de törstiga under 
vägen, finns det ingen, som vill gifva dem en dryck 
vatten. 

Knappast har något så rört mitt hjärta, som när 
jag såg de omvända kvinnorna, trots sin fattigdom, 
i kollekten lägga sina öronringar, armband m. m. I 
och för sig äro ej dessa af synnerligt värde, men de 
äro så mycket mer dyrbara för kvinnorna, hvilkas hela 
anseende är beroende af de prydnader de bära och 
utan hvilka de knappt kunna visa sig på gatorna. 

Under konung Karls regering hopsamlade ädling
arne sina dyrbarheter och öfverlämnade dem till ko
nungen för att han skulle kunna fortsätta det krig 
han börjat. Gud utrannsake oss och vise oss, om vi 
älska vår G\ld lika mycket som dessa män älskade 
sin konung. 

Uti en stad j Kina med 22,000 invånare blef en 
man omvänd, den första i staden. H an fick utstå 
svår förföljelse och b!ef förcmål för det bittraste hat. 
Den omväncle mannen öfverhopades med frågor, så
dana som dessa: »Hvem är du, att du skulle under
visa oss! Ar du den ende vise och alla våra stora 
män dårar:» o. s. v. Vi måste komma ihåg, att det i 
Kina har ödesdigra följder att låta förstå, att man 
\"et mer än sina förfäder. Huru svårt maste det då 
icke blifva för den, som vill gå öfver på Jesu sida! Han 
måste äga mer än mänsklig kraft, han måste äga 
»Krist us i sig». 

Såsom vi nyss sade, innebär det ett offer att gå 
ut till Kina Det kan t. o. m. understundom kosta 
för! usten af en moders eller en systers kärlek, men 
den ersättning vi erhålla genom upprepade bevis på 
kinesernas tacksamhet kunna vi aldrig glömma. 

Det berättas, att när deltagarna i Ashanti-expe
ditionen utvaldes bland de olika brittiska regementena, 
var skotska gardet förlagdt vid vVinclsor. Vid en pa
radering sade chefen: »Jag önskar veta, hvilka af 
eder som frivilligt önska anmäla sig för att deltaga i 
expeditionen.» Tecknet därtill skulle vara ett steg fram
åt. Chefen vände sig om och tänkte, att möjligen 
en eller två skulle stiga fram, men då han åter ser 
pil ledet, finner han detta orubbadt. Han utropade: 

» F inns då ingen frivillig vid skotska gardet?" En o ffi 
cer gjorde honom nu uppmärksam på att alla stigit 
fram. 

Huru är det nu med oss? Borde ej hvarje kristen 
blifva en Herrens frivillige? Hela regementet kom ej 
ut med expeditionen, endast några utvaldes. Låtom 
oss lämna valet åt Gud och endast af hjärtat säga 
honom: »Här är jag, sänd mig.» 

Vi betänka ej, hvilken förmån det är att få gå 
och, om vi ej själfva gå, ändock få vara med i ver
ket genom våra gåfvor. Vi kunna göra som Uria. Un
der det hans Herres tjanare kämpade på stridsfaltet, 
ville han ej gå ned till sitt hem för att där lefva i 
bekvämlighet. 

Lät '- oss först söka Guds rike och hansrättfär
dighet, och efter en kort liten tid skola vi se Herren 
komma åter, möta honom ar.sikte mot ansikte. 

FFåIl missionsfäI~et 
Hus i Tong-cheo-fu. 

ender !lera år har det varit ett önskemål och ett böne
ämne för vår mission att erhålla ett för verksamheten pas
sande hus i staden Tong-cheo-fu. Denna plats iir nämligen 
särdeles lämplig såsom centralpunkt för arbetet i Shensi, 
och ett hus diir har ej blott betydelse för denna stad utan 
äfven rör de närmaste omkringliggande städerna och köping
arna, ja, för hela provinsen. Det hus, som syskonen hit
tills hyrt, har varit aJldeles för litet, så att arbetet i ej 
ringa grad hindrats därigenom. Särskildt har detta varit 
faJlet \'id de stora årliga exami na, då tusentals unga stu
denter samlats från olika delar af distriktet. Tid efter an
nan har August Berg, understödd af Chang, gjort stora an
strängningar för att erhåJla ett hus, motsvarande det före
Antliga behofvet. Stundom har det synts, som om de slwJle 
lyckas, men så har det hus, hvarom de underhandlat, i ett 
nu gått dem ur händerna. Det har i sanning varit en tå
lamodspröfvande sak för dem att se sina bemödanden vara 
fåfänga. 

Nu ingår emellertid den glädjande underriittelsen, att 
de lyckats köpa ett stort och väl passande hus, hvaröfver 
dc äro glada, och säkert skola aJla våra \'änner, som bedit 
med dcm om detta hus, också glädjas och tacka Henen för 
hans nåd och hjälp. Om de närmare omständigheterna, 
huru de fått detta hus, låta vi br Berg berätta. Han skrif
\"cr i ett enskildt bref af den l il okt. bland annat: 

» Vårt tredje försök att hyra hus rönte samma öde som 
de föregående gångerna. Folket i »hasjer» (gränden) ställde 
till oväsen och trakasserade värden. Denna gång hjälpte de 
dock oss, ty vi hade alls intet af talat med iigaren till huset, 
blott underhandlat med honom. Jag gick genast upp till 
mandarinen och omtalade hela förloppet samt bad honom i 
tid förebygga hvad som möjligtvis kunde inträffa. Två 
gånger förut, sadc jag, hafva vi gifvit vika, men kunna ej 
göra det den trcdje, då följderna kunde blifva, att de till slut 
sammankomma och besluta, att de ej tillåta oss bo i sta
den. Jag sade vidare, alt S"i-chuan och Fuh-kien affärerna, 
obetydliga från början , hade antagit dessa dimensioner, eme
dan respektive mandariner ej från början med fast hand 
behandlat små saker. .landarincn gal' mig riitt och lofvade, 
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att han genast skulle se till saken. Då jag kände hans 
ställning, att han önskar stå väl med båda parterna, sade 
jag, att vi ej bestämd t yrkade på det huset, blott att få 
ett hus. ;\landarinen och jag äro mycket goda vänner, oeh 
det vet folket af, hvarför det ej dröjde länge, förrän Ilera 
hus erbjödos åt oss, doek intet lämpligt. l\ågra dagar 
efteråt skickade mandarinen bud på mig och erbjöd mig 
ett hus, hvilket anbud jag dock måste afböja, emedan det 
var beläget »i världens ände » och mycket mindre än det vi 
nu bebo. Han sade då: »Ja, gör ni ert bästa och bara 
låt mig veta, så skall jag se till att inget bråk blir.» 

Till slut erbjöds oss ett stort hus med gatukapell , 4 
gårdar, stall m. n. bekvämligheter, utmärkt väl beläget, i 
godt skick, så att endast helt obetydliga reparationer be
höfva göras. A.garen iiI' en af Tong,cheo-fu's rikaste män, 
som har handel i Peking m. Il. städer. )} Liu Laoieh,) heter 
han, men han ville mr/as! Sd(jll. Nu var frågan: »Skulle 
vi våga taga det: " Den frågan ändrades dock till: ),Skulle 
\'i våga afböja anbudet /" Vårt handlingssätt utvisar ju 
resultatet af våra öfverläggningar. I går skref\'o \'i kon· 
traktet, och i dag skall jag gå 'upp till mandarinen för att 
få kontraktet stämpladt. » 

Senare d. "/11 96. 

»1 mitt sista bref nämnde jag, hurusom jag ämnade 
gli upp till mandarinen och få köpekontraktet stämpladt. 
Jag gjorde så äfven, och till vår stora glädje fick jag ,iet 
genast stämpladt, sedan han hunnit förvissa sig om att det 
var som jag sade och att inga underslef blifvit begångna 
från kinesernas sida. Påföljande dag gick jag till Oin·ch·eng 
och hann fram på tredje dagen. Syskonen blef\'o alla så 
glada öfver att vår långa husaffär nu ändtligen fått ett 
Iycldigt slut. 

Dagen efter det papperet var stämpladt, eller samma 
dag jag gick hemifrån, var det folk i rörelse för att hindra 
oss att komma i besittning af huset. De hade hört, att un
derhandling pågick om det, men kunde ej tro att köpet så 
hastigt blifvit afstämpladt. Ehuru de försäkrades , att köpe
kontraktet allaredan \'a r stämpladt i rådhuset, trodde de 
det icke, förrän de fått göra sig förvissade därom. 

Då de sedan kommo och bådo ägaren till huset, att 
ban ej skulle sälja det ttt oss, svarade han: »Ja det är så 
dags nu, det skulle ni hafva sagt förut.» "Ja, det är icke 
vi som varit sena af oss, utan dct är ni som handlat så 
fort' » :\u iiI' det tyst. De kunna intet göra. :\-Iå nu Gud 
\'iilsigna detta hus och låta oss i detsamma få se mån ga 
själar bli fva förda från mörkret till ljuset.» 

Axplock från T'ong-cheo-fu. 

September den 13 :de. 

Våra fyra bokspridare-evangelister, som jag kanske förut 
nämnt om, hafva nu återkommit efter en månads arbete. 
Jag utsände dem två oeh t\'å . Två tingo LJeinan-distriktet 
på sin lott, två I'uch'eng-distriktet. Tillsammans sålde de 
under denna tid evangelier, testamenten oeh skrifter för 
8,66i cash. Våra hjärtan fröjdas öf\'er det Guds ord, som 
blifvit sådt, ty vi veta, att ej allt skall falla ibland sten
ören och törnen. Våra bröders vittnesbörd är ej minst vil{· 
tigt , och den välsignelse, som de själfva kommit i åtnju

tande af, kan ej öfverskattas. De lära sig att stå på egna 
ben och frimodigt gifva skäl för det hopp, som i dem är. 
Om en månad, då hvetet är sådt och landtmännen ha le
digt, skola de ånyo få gå ut. 

Deras erfarenheter ha varit växlande. Under det en del 
personer skakat på hufl'lldet och med både ord och åthäf\'or 
gifvit sitt missnöje tillkänna öfver att »Jesus-religionen » pre
dikas och dess böcker splidas, ha andra åter myeket \'illigt 
både ly'ssnat och köpt böcker. »Hvem iiI' Jesus ?» frågade 
en spefullt. » Har han lånat vår kejsare pengar eUer hjälpt 
oss i något krig? » »Jo, det är j ust en vacker religion », 
sade en, då han tick syn på en sångbok, »som sätter gästens 
namn på \'änstra sidan (kinesiska hedersplatsen) och värdens 
på den högra». Därmed menade han, att det år, då bo· 
ken var tryckt och som på böckerna uttryckes med: »Jesu 
ankomst till världen år i89 6», var tryckt på vänstra sidan 
och »Kejsar Kuang Hslis 22 regeringsår » på den högra. 
Sedan han fått förklaring däröf\'er, skrattade han och sade: 
»Ja, jag vill inte disputera, bara fii. reda på hur det kom 
sig.» En annan, som förlidet år köpt våra böeker på en mark
nad, hade på ett rödt papper skrifvit: »Den treenige Guden ,), 
h\'ilket han fäst på väggen i sitt rum oeh morgon oeh 
afton brände rökelse för , allt under det han ännu fortfor 
med att tillbedja sina afgudar. Han under~' isades nu full
ständigare i ordet, och vi hoppas, att det tillika med de 
böeker han ytterligare köpte skall tjäna till att leda honom 
tillldarare ljus. 

Okt. il :te. I dag på morgonen blef jag ombedd att 
gå till en familj, hvarest hustrun tagit opium. Af dem , 
som på detta sätt förkorta sitt IiI', utgöra k\'innorna det 
största antalet, j ag skulle \' iJja säga ~h o delar. Då jag an
kommit till stället, mötte mig en högst beklaglig syn, hvars 
intryck äro svåra att utplåna. På bädden sutto tre små 
barn, det äldsta en i ·årig flicka, som i sitt knä höll det 
yngsta, ett i il 8 månaders gammalt barn. Bred\'id dem 
låg deras moder med slutna ögon, dödsblek, munnen half
öppen och dödsrosslingarna i bröstet : i\Iannen, en fattig 
arbetare, opiumrökare, val' ju ifrig, jag skulle göra lwad 
jag kunde föl' att rädda hans hustru. Jag förklarade dock 
genast, att här fanns ingen räddning. Opiet hade hon ta
git föregående dag på middagen och lifvet skulle flykta 
om några ögonblick. Emellertid öppnade jag hennes 
ögon för att undersöka pupillema och såmedelst utröna 
opiets \rerkan. i\Ien hvad fick jag se~? Jo, hon var Nil/d.' 
Två hvi ta ögonglober stirrade emot mig! Arma ln-in na ~ 
.\rma familj! Där sutto de tre små barnen, okunniga om 
hvad som passerade alldeles brecl\'id dem I Snart skall det 
minsta söka modersbröstet och ej fi nna det ~ Där stod hen
nes man, bedröfvad öfver hvad som händt, mest för de 
utgifter därmed äro förenade, men för att om några ögon· 
blick med eller mot sin vilja bredvid sin hustrus kallnade 
stoft insupa samma gift, som nyss beröfvat henne lif\'et. 
Det var med ett af sorg uppfylldt hjärta jag lämnade dem. 

Endast några dagar förut kallades jag till östra förstaden 
till en person, som oek tagit opium, iir.ven hon en kvinna. 
En blick på den unga I6·driga jllfstnll/, ty en sådan var 
det, sade mig, att min hjälp' ej mera behöfdes. Lit\'et hade 
just !lytt, och hon var allaredan iklädd sina bästa kläder, 
som bck skola utgöra begrafningskiäder. I munnen hade 
hon ett \'id ett rödt snöre fästadt cashstycke. Det skulle 
\'ara henr:es »reskassa » i den andra \'ärlden! De rika stoppa 
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gulcl och silf,'er i munnen på sina atlidna anförvanter, den 
fattige däremot får nöja sig med koppar. Af"en efter dö
den skall det, så tro de, blifva en åtskillnad. 

Jobs ord: »Där äro små och stora lika goda och trä
len fri från sin herre », känna de icke. 

En af stadens rikaste män, endast 30 år, dog härom
dagen . Han efterlämnade mycket, såsom tre hustrur, hus 
i stad och på land, stora affärer t. o. m. i Shanghai, 
mcn, som några sade om honom: " ingen , som gråter "id 
hans graf ,, ! 

0, huru tomt och glädjefattigt cj blott de fattiges lif 
utan ofta ock de rikas är, och likl'iil "ända de ryggen åt 
den kostliga pärlan, som så ofta erbjudes dem ~ 

Ett oafbrutet regnande under nära på en månad har 
gjort digar ofarbara och många hus,'iJ]a samt satt oss i 
tillfälle att få litet tid till studier, 

::\u skiner solen igen och den "ackraste årstiden börjar. 
Våra bokförsäljare skola ånyo ut och arbeta bland landt
bcfollmingen , som nu har ledigt. För allt och alla behöfva 
,'i fortfarande våra kära vänners förböner. 

Missionsmöte i Uin-ch'eng. 
1j-19 ok t. 1896. 

Vårt sedvanliga höstmöte med församlingsmedlemmar 
och »sökare », för hvilket förberedelser länge gjorts, är nu 
öfver. Ett sådant möte är en stor hiindelse i den kristna 
kinesens lir. - Gången af det hela "ar i h ufnldsak som 
följ er. 

Lörd. den l7: Hälsning och bönemöte, ledt af undert. , 
friluftsmöten, ledda af Folke och Blom, Klasser för kdnnor, 

)edda af Anna Janzon, Frida Pryt z och Anna Hahne, därefter 
aftonbön af Folke. 

Sönd. den 18: }'lorgonbön af Blom, dop förhör, (en 
kvinna dopkandidat), ledt af A. Hahne, predikan af Berg 
och Folke. Efter predikan dop; tal vid dopet af Blom. 
l\attvardsgudstjänst, vittnesbörds möte, ledt af Blom. 

lVlånd, den 19: rvlorgonbön - medhjälparen Li-hong
chang; församlingsmöte, ledt af mig. 

:\ntalet mötesbesökare "ar omkr. 60, förutom hedningar 
från staden. hvilka särskildt vid dopet hade infunnit sig talrikt. 
\ 'i hade hoppats få evangelisten Uang från Hai-cheo för »hög, 
mässan» på söndagen, men i sista stunden hörde vi, att han ej 
kunde komma. j\'Ien i stället kom August Berg, Chang, 
S0111 är den ende egentlige predil<anten inom församlingen, 
var hindrad att följa med Berg från Tong-cheo-fll, och I'i 
tingo denna gång ingen predikan af infödda, något som 
visserligen var en stor förlust. l friluftsmötena på lördagen 
deltogo dock fyra kinesiska bröder. 

Af söndagens möten var kanske vittnesbördsmötet det 
bästa. Det är intet, som kineserna så väl förstå, som 
faktiska bcvis på bönens kraft och Herrens nåd. Sådana 
lämnades af än den ene än den andre vid detta möte. 
Flera hade varit sjuka och till s\'ar på bön blif,'it friska. 
En [,vinna hade varit mycket pröf,'ad för sin tros skull, 
cmedan hennes man icke ville tillåta henne läsa de kristliga 
böckerna, utan ryckte dem ifrån henne ; men Gud har hört hennes 
böner, och nu hindrar mannen henne icke mer. utan vill 
till och med sj älf lära känna Herren. 

Församlingsrnötet på måndagcn var mycket intressant, 
och jag hoppas äfven till välsignelse. Det var afsedt för 
praktiska frågor. Programmet var följande: 

l . Ri'd{lgö-rel~'t: för bokspridning och predikan samt 
egangelii framgång i de ol.ika byarne under tiden från förra 
mötet i maj. 

2. ivfi~',iför//{illa1Ulm 1110111 j{i-I'~'1l1ll1illgCll, sådana som 
teaterbesök, bortgiftande af barnen med hedningar, glöm
ska att helighålla Herrens dag. 

3. Viklm af all allll ktislllll Mra Illt Iä~'a. 

4, Plallot fiir frllllllida arådl', predikoturer, bok
spridning, enskilda samtal, bönemöten. 

S. Fijrsal/llilwslll('dle/JlIllIlI'1It'~' eRllllil/lliskll skillllill/;- m.:m. 
6, Tiden för lIäslll lIliHc. 
Som åoksjJridarl' hade särskildt två bröder arbetat ,' 

nämligen medhjälparne Li och Liu , båda atlönade af missio
nen, Men äf"en ett par andra bröder hade på ledig tid 
,-arit ute och sålt böcker. Bröderna Li och Lill hafva 
hl'ar sitt dragspel, som de am'ända tlitigt och med godt 
resultat, och de få därigenom lätt tillhopa en skara människor 
i städerna, i byarna eller på marknadsplatserna. För dessa 
vittna de då om Herren och söl<a få dem att köpa böcker. 
En stor mängd traktater sl<änkas äfven bort, men helst 
blott mindre sådana, för att ej genom för stor frikostighet 
på böcker komma folket att ringakta desamma. Herren 
kan använda alla förmågor , h,-arje medel, hvarje slags instru
ment i gin tjänst. Sålunda far det i Sv-crige genom missbruk 
så vanryktade dragspelet här göra god tjänst i Herrens verk. 
Kineserna, ej särdeles musikaliska , lära dock med lätthet 
spela detta instrument. 

Beträffande e,'angelii framgång under de sista måna
derna i de byar, där kristna finnas, så lämnade dc 
närvarande många glädjande uppgifter om personer, som 
slutat dyrka afgudarnc, om än somliga endast i /umlig/tet våga 
tillbedja Herren , Vi, som ej väntat mycket af dessa berättelser, 
utan mest afsett, att de skulle uppväcka ifver bland de kristna 
för deras grannars frälsning, fingo ganska många nya nama 
på vår »söl<are»-lista. Framtiden skall utvisa, huru mångn 
af dem som hålla profvet. 

På vårt förra möte hade vi påpekat en del inom för
samiingen förekommande synder, såsom kortspel, vindric
kande, förtal m. m. Vid detta tillfälle påmindes om tlera 
sådana missförhållanden, h,'arvid först förekom frågan om 
Il'alerl/ , som är kinesernas nationalnöje. De kristna inse 
tämligen snart, att den icke är en plats för dem; docl, hän
der det, att de dragas dit af en eller annan anledning. Det 
allmänna uttalandet på mötet blef, att man icke bör gå dit. 

All b(lJ'/gij/1l barl/m I/Ied /m/llillgar, särskildt tlickorna, 
hvilka på grund af kvinnans underordnade ställning i så
dant fall komma i en mycket svår belägenhet, ogillades 
iifven. Vi hade ett exempel för ögonen. En kvinna inom 
församlingen hade tvärt emot föreståndarens ifriga råd sålt 
sin dotter till hustru åt en ung man af hednisk familj. 
Denne man är opiumrökare, och hela familjen är illa känd, så 
att man väl kan säga, det tlickan kommer liksom till hel
vetet, helst som man ,-et, att hon i och med inträdet i sin 
mans hus är helt och hållet öfverlämnad åt sin mans och 
svärmoders godtyckliga behandling. Det skall säkert göra 
ett djupt intryck på många vänner hemma att höra, det 
denna beklagansvärda tlicka är Tllllg, om hvilken Frida 
Prytz och andra systrar skrifvit hem och angående hvilken vi 
alla hade så stora förhoppningar. ::\u hotar hon att taga 
gift och vill helh'c dö :in bIifIla opiumrökarens hustru, 
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l-lvad utgång det skall bli på saken kunna vi ännu ej 
säga; n' kunna blott bedja, emedan vi icke våga am'ända 
det int1ytande vi möjligen kunna hafva för att få förlot'
ningen att gå tillbaka, ty sådant skulle anses förfärligt och 
sätta kristendomen i vanrykte. Enda ut\'ägen är, om mannen 
kan förmås att godvilligt uppgifva t1ickan, hvilket synes 
högst otroligt. Händelsen har emellertid gjort ett djupt 
intryck på de kristna, så att vi för framtiden hoppas bli 
bevarade från dylikt. 

Glömska alt /Idi<r/llilla Herrens dag hade särskildt en 
man, boende ej långt från staden, gjort sig skyldig till. 
l310m kom dit för att predika och fann mannen sysselsatt 
ute på åkern; han hade förgätit, att det var söndag. För
samlingen förmanades att, alldenstund alla fingo vår alma
nacka och !ätt kunde hålla reda på söndagen, se till, det 
den blef\'e helighållen. 

Angående aråclel JtjJ' Ji,tlllllidm beslöts att som hittills 
predika i byarna på söndagarna, sprida böcker och hålla 
bönemöten. En broder, liang-cheo-ngen (se »Sinims Lanc!» 
sid 65), erbjöd sig att på egen sold gå ut under en må
nads tid på vintern och sälja böcker. Flere förklarade sig 
villiga att på lediga stunder sprida smärre skrifter och vittna 
om Herren, så godt de kunde. 

FörfiirslllI/ltilgslIIl'lilcm"1<71'11 f S eko1lol11iskll sldll"illg kunde 
intet f. n. göras. Det nämndes såsom en beklaglig omstän
dighet, att iifven kristna skulle vara händsade till pa,,/
bllll/te/I som sin enda ut\-äg ur tillfällig penningeförlägen
het. Att för en spottstyfveI' få lämna sina kanske omist
liga klädesplagg och på lånesumman betalaj'oOj o rä1i1a vore 
i sanning en grym barmhärtighet. Därför föreslog undert. 
att inom församlingen bilda en sjiilfhjälpsförening, för att 
ur en gemensam fond fritt eller mot låg ränta kunna låna 
penningar. Till detta förslag nickades allmiint bifall., det 
ansågs vara ett utmärkt förslag - men outförbart ty 
Iwarifrån skulle penningar tagas till en sådan fond) 

lVdsla Illött utsattes till 24 - 2 6 april 18<) i . 
En god anda var rådande under hela mötet. Vi hade 

denna gång särskildt bedt Gud om denna nåd, ty vi ha 
_sett, huru lätt det kan bli en fnurra på tråden, huru en 
person kan väcka missnöje och utså oenighetens frö i en 
hel församling. Glädjande var ock att se den villighet till 
arbete och försakelse, som uppenbarade sig hos många. 
Detta är ett steg framåt. Tecken till tillväxt i helighet rör
nimmas äfven; ofta måste man dock riktigt peka på de 
särskilda synderna. Så t. ex. hade en k\'inna i !lera flr 
hållit på med kortspel. );är hon fick höra, att det \'ar orätt, 
slutade hon därmed. Sdrast af allt att bortarbeta är dock 
vanan att tala osanning, den iir så djupt inrotad. Hos dc: 
kristna iir den \'anligen inskriinkt till nödlögn (» på kine
siska: hdta lögnen) eller lögn på skämt (»jag menade 
ingenting med det»). Lögnen är en synd, som fastän den 
i principen så erldinnes, är svflr att bekämpa i det dagliga 
lifvet. Lihäl ha \.j sett så mycket af Guds verk i kine
sernas lif, att vi äro förvissade om att han, som har be
gynt det, ock skall fullborda detsamma samt låta sin helige 
:\nde öfverbevisa dem om synd och rena dem från all 
orättfärdighet. 

Låtom oss bedja mycket, mycket för de kiira infödda 
kristna. jvled alla sina svagheter äro de dock dyrbara i 
Herrens ögon. 

Cin-ch'eng den 30 okt. tS9G. 
Eder ringe medarbetare 

Axd /-/a/lllc. 

L A .iV D. 

Samlade korn. 
Tidskriften Chinese Recorder omtalar, att en hel 

liten stad eller köping (med omkring 500 inv.), belägen pel 
Killas östra kust i närheten af Focho\\', nyligen antagit kris
tendomen. Strax utom staden fanns ett missionslwpell, där 
\'erksamheten uppehölls af en infödd medhjälpare, och eng
els:.;:a kyrkans missioniirer gjorde tid efter annan besök i 
staden. I följd af misshälligheterna mellan Frankrike och 
Kina under förliden sommar blef folket i staden så uppre
tadt mot alla utländingar, att missionärerna nödgades upp
höra med sina besök därstädes. 

Den infödde predikanten \'erkade dock fortfarande med 
nit och trohet. Vid midsommartiden utbröt i staden kolera 
under en mycket elakartad form, och det ena dödsfallet 
följde hastigt det andra. 

De förskräckta im'ånarne sökte hjälp hos sina afgudar, 
men predikanten besvor dem att komma till den sanne Gu
den, som allena kunde höra deras böner och frälsa ,km. 
I sin förtviflan lyssnade de härpå och förenade sig med ho
nom i bön till Gud om den förskriickliga sjukdomens upp
nörande. Och Gud lät icke deras svaga tro komma på 
skam, ty salllma dag artog koleran. Folket höll nu en 
konferens och det beslöts, att staden i sin helhet skulle an
taga den nya religionen och dyrka den Gud, som hulpit 
dem i deras nöd. De ämna nu bygga ett kapell och hat'va 
redan för det ändamålet insamlat 100 dollars. 

De kristna infödingarna inom ett af missionssäliskapen 
Chung-king uti Kina hafva sändt penningar tii! de lidande 
Armenien. 

En omvänd kinesisk gosse har nyligen blifvit medel i 
Guds hand att hos medlemmarna af sin familj väcka läng
tan efter Herren genom att i hemmet repetera hvad han 
hört i söndagsskolan. 

De missionärer, som under längre tid vistats i KilHl, 
haf\'a beräknat, att minst 200 tusen barn på det mest råa 
siitt årligen blifva mördade endast af det skäl, att deras 
föräldrar önska blifva dem hitt. 

l Förenta staterna förslösades endast under år 189+ 
mera penningar på tobaksrökning än hvad Guds församling 
på jorden utgifvit för \'ärldens e\'angelisering under 19 år
hundraden. 

Under samma år utgaf Kina för sitt afguderi 3 gånger 
så mycket som dc s. k. kristna länderna för sin kristendom. 

Tankekorn: Våra missionssällskaper skulle vara myc
ket fattiga, om de ägde endast gifvare, men icke /ledjare. 
Missionen ålen'erkar på hemlandskyrkan och är ett tecken 
till och ett \'illkor för kyrkans eget lif. Kyrkan lef\'er lika 
mycket af missionen som missionen af kyrkan. 

Meddelande. 
Till ledamot ar koml11ittcen för .)'z·(l/ska l Jli'ssiollell 

A'i//(/ har im'alts ingeniör Karl G. ~IagnLlss-on. 

Stockholm, P. Palrnquists Akticbola~,.s Boktryckeri, 189,. 
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164. E . K, Vnrdinge, i\1ölnbo ......................... .. 5: 
Redovisning 165· S. K., Stockholm ................................. .. 5: 

166. Fr3.n en församli "gsbo i ,\dolf Fredrik, Stockholm, 

för influtna medel till "Svenska Mi ss ionen i Kina" gen. A. R. ...... ............... . .......... . SOO: 

167 . Sparbössemedel från Skepsla gen. L. D., ...... ..... . I j : 
under januari och fe bruari 1897. 
168. P . J., Rya, till Emma Anderssons underhåll ... .. .. .. 5:Fon s. från föreg. n:r. 
169. G. R... ......... ...................... ....................... . j:


K:o 	 Kr. Ö. 
17°· 47A. E., Stockholm ......................... ........ .. ...... . 2: 


T ranspor t 6,4jO: 6z 
I i I. Skellefteå stads syfö rening gen. H. D. .. . ....... .. -J ' 
106. Ls sparbössa, Bergkvara gen. G. \V. ...... .. .. ........ 5: 1<) 	

? -. 


17 2 • Sparbö5semedel från Stamgiircle gen. E. K, Under;
lOj. S os dilO ge n. dilO ....... , .. .. ........ .. ..... ......... ...... ?: 01 
 åker ... ....................................... . .... ......... . 3: j4
108. Södra småba rnsskola n gen. rlilo ........................ 3: 32 


173· Dito från )lora gen. H. D .......... ...... ........... .. .. 4°: 

1°9· Sp<trbö,semedel fr~n Ingelstorp gen. E. i\l. 40: 

174· ~1. S., Stockholm ........................... .. ...... . .... .. 2: 60

110. O, Stockholm .................. .. ... ...........~ ............. So: 
 Sparbössemedel fdln Stockho lm ........... .. .. 20 : 62
175·III. Till Herren för bel'arande n ~d gen. P. E . P. , livet

Ii 6. ~li5slon,,,änner i Kalmar gen. !\. H ...... .. . 27: 
lan da ........ ............... ............................. . 
 25 : 

177· L~nderyds mfg gen. A. L. S .. Ähagen .. .. . .. ....... . 25: 

112. B.R., Bjä' la ...... ....... .... .... ......................... .. 6: 


178 . r. A. D" ~Ianheim, K orrköping ............... ....... .. jO: 

113· Sparbö, .,emedel gen. P. O., Granby ................... .. I j: 


Ii <). ~S'pnrhössemedel från Eksjö gen. S. j ... .. .. .......... .. 79: iS

114· Gen. I L. , Pelam&la fr. L H. Kl'åksm Kla j kr. , P. 180. Ilonde gen. dito ............................................ 100: 


B., Öjemi\la 3 kr., G. P., Petamål11 3 kr., L L. 18 1. Auklionsmedel gen. dito ...... . ........ ............ .... .. 58: 90

S kr , mfg 4 kr. . ... .. ...... .......................... . 2 0: 


182. Sparbössernedel fr?tn 21lellby gen. di to............. .... . 33: 

I I j. Valla mfg i Tjörn gen. en fest i K gen. A. B ...... . 2 I: 

183. E. B. gen. M. E. 13., Ödeshög ...... ...... .... .. ...... 10: 
I r6. En fatlig broders 5parbössa gen. dito ................ .. 12: 


184. M. B.. Huskvnrna .................... . .... .. ............... 10: 

I 17. Insamladt i missionsh uset gen. di to .................... . 47: 
 18,. Rom. ' 1: 16, (tionde) ........... .. .............. .. ........ .. 100: 

118. Från en fes t den 6 jan. 9j i Ange gen. E. N ., Un

186. ~l. &. J., );'ässjö gen. E. H... ....................... ... .. 5:
derså1<er ..................... : .......... . .. .............. .. 68: 
54 18 7. G . .-\ . A., Tranås gen. K . il. ............... ........ .. .. IS: 

11 9· Sparbössemedel fr(, n d iverse gii\'a re gen. di lo ........ . 3 1 : 4 6 
 188. A Kinakort af G. gen . dito ............................ .. I: 

1 20. '-ppgrenna kris lliga ynglingafören. gen. L. F. .. .. .. 4°: 18 9. Onämnd, Tranås gen. d ito .......... .. ... .. ... ...... ..... .. 20:
2 -.12 I. C. :".. Stockholm ...................... .. J . 


19°· P . J., LinkulIn, Torpa .......... .... ........... ..... .... .. J'

[22, Ur H:., sparilö53a, K UIIlIa ................ .. 16: 


19 1. S., Skellefleil gen. II. D ................................. . I : 

123. En :ilskad mode r, minne gen. dito ................ ... .. I j: 


19 2 . M. J., Göteborg ........................ , .............. .. ... . 5°:
124. Ukna Olfg gen. V. O. , Storsjö ........ ............... : .. ; 20: 

1<) 3 A. So:. B., Svenstavik .. .. .... ............................. .. 20: 


1 2 5. Sparb~$Se!,1'edel fr1\ n S~ärfsta. gen. E. <..;~ So~letlea 75 : 
194· Kyrkol)ordets syfören ing, Skelle fteå gen. U. D ..... .. 3°:I2 G. Gen. O . A. O(\,erum: Ur missIonsaskar fran.4 / skol
195· r. S, Stockholm ........................................... .. j:


oarn och I I äldre missionsvänner fdln Ofverum , 
196. Redl;ergs.lids syförening gen. S. R. (ti ll skolionden) 3j:Sheshult och Kasimirsbo rg .................. ' ...... .. 4 1: 
°9 197· A. L:s sparbössa gen dito ................................ . 7: go


12 7. Insamladt ,\ Kinakort gen. L. H, !\orr köping .... .. G: 
198. K. L:s di10 gen . dito ................................ .. .. 4: 10 


128. I~ . II., ~en. (l ito 0'0 0. 0 0'0 0'0 0 ' 0 0 .0 0 '0 0' 0 0. 0 0'0 0'0 0.0 0.0 0.0 ••• 3: 
199· C. A. gen. di to .............. ............................ .. 3:
12 9. Elt löfte och tack till Herren för härlig hönhurelse II: 
200. E. B., Stockholm .......... " ............................ .. 25: 


13°· .\:s sparbössa, Stockh olm . ...... ...,: .... .. .............. .. 25: 28 

201. Sparilössemede l frl\n 'Kinn e .s: WeduOls mfg g~n. F. 

131. Sparbössemeclel från Skiirstad So:. Olmstacl gen ..\. R. 
G. D. ......... ..................................... ....... 41: 09


HllsCon den . ........ .... .................... .............. . 
 5°: 2 02. J. Holsby, parbösserneciel gen . P. E. }'.... ...... ...... 9: 
13 2 . En sparbössa fr,in Roma, Gotland ................... .. 10: 


Söncl:1gsskolbarnen , lIammarby , gen. L. 1\1............. 3: 25
2°3·133· Kumla nngdollls[ören. till A. rrahnes underhåll .... .. 3°: 
2° 4· B. 1.:. , S tockholm .......................................... 3'
c. S., Bokfonden ........ . ..... . ... ......... .. ........... .. 10:
134· 	 2°5· Från 'en missionsafton i Hernösand gen. J. K. ...... 24: 

135 · Sparbössemedel fr . Tofleryds mfg gen. J. J. .. .. .... . 5°: 206. :\1. K., Uppsa la ...... ...... ..................... ...... ...... 15 : 

136. En missions"än, Stockbolm .................... ........ .. 2j: 


2°7· H. H., Jerstorp, gen. red. af Sovt... ..................... i:

137· C. B., di to ................................................. .. 100: 
 208. Elt par vänner i Hult5 bruk , Aby, gen. dilO......... J' 

138. G. L., dito ..................... ...... ...................... .. Ij : 


2°9· l\lissions \'iinner i Källunge och Vallstena gen .•\. H. 90: 
139· Sparbössemedel från Sollefleå gen. S. S ............. .. 24: 10 


210. Missionsvänner i Transtra nd Ren. A. D............ ... 6: jO
14°· Dito från Kvistalilnga gen. O. P................... .... .. 10: 60 


21 l. Sparbössemedel från Tularp gen. C. S. ". 0'00'00 ' 2?'0...

14 1 . AuklionsmedeI fr ån Malmö gen. J. S................. .. 362 : 55 
 2 I 2. Missionsvänner i Hush'ama gen. K. O ......... . .... . Go:

14 2 • H . M. gen. d ito .. ..... ....... .... .. ................. .. .... .. 10: 


21 3. V& nga mfg gen. E. R. ...... ...... ........................ 50: 

143· Onämnd gen. dilO .................... . . .. . , .......... .... .. 24: 


21 4. Sparbössemeciel gen. dito ................................ . 10: 

144· T ionde af onämnd gen. dito ......... , ............ ....... . 3°: 


215· Fru W., Stockholm ... . .......... ........................... . 10: 

145· ,;:;amlarle korn > ge n. dito .............................. .. 9: 38 


21 G. E n missionsviin för elt lörsåldt smycke gen. Il. B. 5°:146. Gen. H. K , l\lallllö, insamlade ........... .............. .. ISO: 

2 I 7. Till nödhjälpsfone1en fö r de fattiga och ,jub i Cin-

Syföreningen >fyrväpplingen > , Viistervik, gen . E..\. 65:147· ch'eng af ,\. D..................... ..................... 2j:

148. Bergllnda syförening gen. ·G. V . ....................... . 15: 
 218. D. P., Brinka , Finnaryd ..... ....... ... .. .... .... ........ 10: 

149· Tofteryds kri stI. ynglingaförening gen. J. A. L. .... . . 10 

21 9. C. G. B., Kriste1ala ................................. . ..... So:

Onäalllcl från Tranerycl gen. K. B., Tran?!s ....... .. 10:
15°· 220. A. iiI., Stockholm ............ ...... ........................ 50: 


I j I. Dt lijfte 1\ t Herren gen. J. A. P. gen. dito ....... .. 5 : 

221. K. L. med fru. Ockelbo gen. A. K. .................. 20:


15 2 . Af ,\. A. efter Ei sn ing af , Sinims Land , gen. A. A. 
222. H alltorps syförening: auktionsmecle l gen, 1'..\. Il. 192: 10 

Torsb)', Slinne ............... ..... . ......... .. ....... . .. 10: 

223· Ett löfte (A-a P-n) ....................................... .. 5: 


153· Gen. A. A. gen. dito ................................. .. ... . 20: 

224· Öfverbetalningar gen. diio ............................... . 5: 30


154· E. Hallen, Ragunda ...... ............................. .. .. 5 : 
 22j. GM"a af A. J. O-n , Kr- p gen . dilO... .................. 10: 

I jj. Sparbössemedel gen. M. B., Stockholm ........... .. .. 16: 
 22 6. Ekenäs syföreningen gen. dito (skolf. ) ... ......... ...... 6 1: 30 

Ij 6 . Ge n. X P. P. , Pil storp, i\Iunka Ljungby .......... .. 18: 


227 · H. R. H ., l-hmmarlöf ......... ...... ...... .. .. .. .. ....... 50: 

I j7. l.anna Hardelllo mfg gen P. A. O., Berga . ....... . 65: 


228. i\1ovikens syförening gen. T . S. ............ .. .......... 20: 

Ij 8 . I. r. W. Höja, Engelholm .............................. .. 4: 


229· Bodsjöns syförening gen . •\. D . ...... ......... ......... 5: - 
159· c. J. gen. dito .. .. ....................................... .. 2: 


23°· L. B., Dufed gen. dilO .......... ........................ .. 
SUlllma kronor 8,230: 14 23 I . Koglnrps jungfru förening gen. C. E. B.............. .. 


~32. Förcda. syförening gen. P. E. P., IIvctlancla .... . .. .. 

233· Vänner i Uuskvarna .................. ................... . 


160. . ,\ ., Stockholm (Laterna magica) .................. .. I : jO 

Summa kronor 2,83 I: 9216 1. Onäm nd lill husköpel i Tong-cheo-fu ................ .. 3°0: 


162. Från dito lill missions\'erks.\mheten .................... . 100: :-Icd \"[ll'mt tack till alla gifva re. 2 Kor. 9: il. 

163. Djurtorps rotes och arbetsförening gen. J. E. C., 

Vimmerhy ...................................... . 3j: 



S I N I LVI S L A N D. 

Ben [Ielige Ande förrhällIigarr Jesus och 
uppenbarrall Jesu iJilja. 

De, som under sin vandring mest erfara den He
lige Andes tröst, uppfyllas med tanken icke så myc
ket på den Helige Ande själf som på Jesus . Kom
men ihåg, att när Jesus var på jorden och folket ta
lade om hans ord och verk, sade han : »De ord, som 
jag talar till eder, talar jag icke af mig själf, Fadren, 
som förblifver i mig: han gör gärningarna. » »H varför 
kallar du mig god, ingen är god utom Gud allena. » 
Han talade alltid om sin Fader, och just så tror jag, 
att den Helige Ande i denna tid all:id talar till oss 
om Jesus. Det är hans ämbete att förhärliga och 
upphöja Jesus Kristus. Det är Anden, som skall göra 
honom verkligt dyrbar för oss. 

Den Helige Ande uppenbarar Jesu vilja. Men 
för att detta skall kunna ske hos oss, måste hjärtat 
alltid stå under inflytandet af Jesu kärlek, utgjuten 
genom den Helige Andes andedräkt, . och sinnet all
tid va ra öppet för Jesu inspiration , sasom den kom
mer genom den Helige Ande. Om du alltid säger: 
»Herre Jesus, hvad är din vilja , hvad vä ljer du: 
Herre Jesus, jag kan icke lefva med mindre än att 
mitt hjärta är öppet för din kärlek, afslöja för min 
själ glansen af ditt väsende », och så din vilja , ditt hjärta 
och din själ alltid äro öppna för Jesus, skall du lära 
känna hvad det är att äga den Heli ge Andes tröst, 
och slutsumman af detta blifva. att du skall lefva ett 
oafbrutet böneIif, emedan elen Helig e Ande, Hugsva
laren, skall lära dig att bedja. 

[Iedningallnas ~lagal1. 

Vi dr/mIma i djupa 'j;atte II , 

·t:i sju Il/ut i syndelIs dy, 
vti r ltfsdag tir 'mörl~ som ua/lell , 

'-'dr fasa är stlindigt HY. 

Vi sp ort, att på /jlirran stdillder 

d et gi/7.Jes e ll stormf ri fWJIln " 

'vi /tört, att i fjärran /(illder 
m(1J1 kil Il lIer ett ljujlig t IIa mIl, 

som bringar hjl"ilp uti lIöd eJl 

och tröstar kvar SOl'{[sell sjlll. 

ja, od~ g er m otgif t dt döde Il 
oel! 1{lIdrar allt »,!.-·e » till »'1.'1/1 ". 

Jlell o, fn'al' jilllles d en str allclell , 

k vad blir för ell farkost f rall! ? 
.fJvelJl r{icker oss, v ilslla, lWllcleJ/, 

lIVeIII sailllar oss, spriddII lall/lIl ? 

HII r fUllt IIlall sjau !ta/i 'a jillmil 

eli Ill ed el, SO lll jrlils llillg ger, 

hur lWI:l II/all sjii:U !ta/,;a 'v ll/lIlit 
elt ljus, som ej s lticltes Ill er, 

och likna icke jörbarma 

sig öfi.:er vår djllpa Jl lid 

och lik 'iJiil l ilta oss, arma, 

./ör g l/s geuoJn e''i: ig d öcf.? 
Stave. 

L åtom oss behjärta hedningarnas nöd. Vi hafva 
hört deras rop. Det enda, som kan rädda dem, är 
Jesu Kristi evangelium. Låto;n oss betänka Jakobs 
ord : ») Och om en broder eller syster är naken och 
icke har föda för dagen och någon af eder säger till 
dem: 'gän i frid, värmen eder och mätten eder', men 
I icke gifven dem hvacl deras kropp behöfver, hvartill 
gagnar det. ») Sådant är tro utan gärningar och skrym
teri . Lå tom oss tänka på hedningarna och på deras 
lif utan Gud och utan hop p. 

C. 7'. SIl/rid. 

En framgångsrik pa<;tor i Amerika, som lämnad e 
sin förs amling för att g'å ut !Jå mi ;sionsfaltet , svarade, 
då medlemmarna försökte öfvertala honom att stanna 
kvar hos dem : dcke en enda af ordets tjänare läm
nar sitt hem på Guds befallning, utan att gellom hans 
utgående tio andra skola uppstå för att taga hans 
plats. Det finnes endast en plats i världen, hvarest 
du kan erfara fullheten af Gud kraft, och det är den 
pi at:> , där Gud ställer dig. Det tjänar till intet att 
tänka, att du kan reformera kyrkan i hemlandet, om 
du själf afviker från Guds viljas väg. Utforska därför 
hvad som är Guds plats för dig. Där skall han gifva 
dig kraft. » 

,\f Rev. :;. l l lldJtJtJ. Taylor . 

, Har din G u(l, som du städse tjäna t, 
förmått nt t rädda d ig- unda n lejonen ' > 

Dan . 6 : 2 0 . 

I hvarje tidsålder ropar otron med ängslig röst, 
liksom Darius fordom: d -rar din Gud förm åttr " Och 
i alla. tider har det varit Guds vittnens förmån att 
triumferande svara: ») l\'Iin Gud har sändt sin ängel.,) 

Då vi stå på tröskeln till ett nytt år och skåda 
tillbaka på den väg Herren ledt oss, så finna vi ett 
nytt tillfälle att uppresa vårt Ebeneser (hitintills har 
Herren hulpit) och lägga därtill vårt : Herren förser. 

Själfva tillvaron af Kina Inland lVlissionen är ett 
stående vittnesbörd, kraftigare än ord, om Guds trofast
het att höra bön. Missionen fö ddes genom bön , den 

" Ur C hi na, ~lilli on s fU r jallua ri. 
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har underhållits genom bön och vidmakthålles ännu 
från månad till månad allenast genom ifrig bön. Den 
har växt ut från en ringa början till sin nuvarande 
utsträckning'; men detta innebär, att i stället för några 
få ämnen för bön finnas nu många behof, många 
faror, många svårigheter, hvilka dagligen hänvisa oss 
till hono111, som vi älska och tjäna och som aldrig 
sviker oss. 

Vid missionens grundande för mer än 30 år se
dan var det tydligt för oss, att den gudomliga plmiCJl 
att erhålla arbetare var, att vi skulle bedja skördens 
Herre sända dem. I den mån vi hafva behöft arbe
tare, hafva vi gjort detta med det resultat, att i slu· 
tet af maj 1896 funnos i samband med vår mission 
672 missionärer, komna från många platser, som vi 
aldrig ens besökt - icke blott från England, Skott
land, Irland och \Vales utan äfven från Sverige, Norge, 
Finland , Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien, 
från Förenta staterna och Canada samt från koloni
erna i Australien. 

Med hänsyn till l1'lcdcl sågo vi för 30 år sedan, 
att vi hade en gudomlig fullmakt på att gå framåt i 
Herrens verk, hvilande på hans ord: "Söken först 
Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt detta 
därjämte tillfalla eder», samt att vi hade den gudom
liga försäkran: >lEder Fader vet, att I behöfven allt 
detta. Och i dag hvila vi på dessa löften och äro 
icke besvikna. Vi offentliggöra icke gifvarnes namn, 
vi upptaga aldrig kollekter, vi hafva inga reserverade 
fonder, vi sätta oss aldrig i skuld; vår väg är nu lika 
mycket ett gående på vattnet som för 30 år sedan, 
månad efter månad är det en ofta återupprepad er
farenhet, att vi ej veta huru behofvet af medel skall 
uppfyllas förrän alldeles inpå tiden, då de nödvän
digt måste afsändas till Kina. Men Herren förser 
i sanning . 

Hafva vi icke stor anledning att prisa Gud där
för att, medan vi sålunda helt och hållet äro bero
ende af hans godhet, vi aldrig hafva behöft afvisa en 
enda lämplig' kandidat eller öfvergifva någqt verk, 
begynt i hans namn, blott af brist på medel. A andra 
sidan hafva vi tid efter annan tagit begränsade inkom s
ter såsom en gudomlig ledning att icke begynna något 
särskild t arbete på det sätt eller vid den tid, som vi 
först hade tänkt oss. Icke blott har missionärernas 
antal oaflåtligen ökats , utan alla andra behof växa i 
proportion därmed. Förutom infödda medhjälpare, 
understödda af kristna kineser, finnas flera hundra 
sådana, som jämte sina familjer underhållas af mis· 
sionen. Sedan (för att icke tala om skolorna för de 
inföddas barn) hafva vi våra missionärers barn att 
underhålla, af hvilka öfver 200 _. deras antal ökas 
år från år - äro i skolåldern och behöfva uppfost
ran; och dessa få draga fördel af den utmarkta fost
ran och undervisning, som lämnas i vår skola i Chefoo. 

Hvad beträffar öppnade dörrar, så troddes det i 
allmänhet, när missionen begynte, att det icke var 
möjligt att bo i det inre af Kina, men vi gingo framåt 
under bön, förtröstande på hans ord: "IVrig är gifven 
all makt, gån fördenskull ut . .. och se, jag är när 
eder alla dagar.» Vi hafva icke heller blifvit besvikna 
i denna förväntan. Den som har Davids nyckel, den 
som upplåter ocb ingen tillstuter och som tillsluter och 

ingen upplåter, har öppnat hundratals dörrar för oss 
i alla - utom två - provinser i det inre af Kina 
samt i det ·inre af kustprovinserna, så att missionärer 
eller infödde evangelister nu bo på 230 hufvud· och 
utstationer och dag efter dag förkunna det glada bud
skapet om stor glädje. 

iVlen det bästa återstår att meddela. Alla dc 
upprepade bönhörelserna äro endast medel till det 
stora målet, sjiilars frälsning och Kristi rikes utbre
dande. Vi kunna tryggt beräkna, att icke mindre 
än 15,000 till 20 ,000 själar hafva mottagit Kristus 
till följd af Guds verk genom oss under de sista 30 

åren. lVIånga af dessa voro öfver 60, 70 och 80 år, 
när de blefvo omvända, och efter en kort, trogen 
tjänst togos de till det eviga hem, som är en sådan 
härlig motsats till de eländiga kyffen , i hvilka de fram
lefvat sitt jordelif. Många, som aldrig hade tillfälle 
att förena sig med församlingen på jorden, hafva in
gått i de himmelska boningarna; och när vi söka att 
i någon ringa mån fatta värdet af en enda dyrbar 
själ, huru måste vi icke tacka och lofva Herren för 
de många tusen, som redan äro inbärgade, och för 
det alltid växande antalet af dem, som härnere lefva 
och i många fall lida för honom . 

Till slut ville vi begära ifriga förböner, att mis
sionärerna och de infödda kristna må bevaras i frid, 
hälsa och trygghet, ty de bo sannerligen där, hvarest 
satan rest sin tron. Bedjen, att de oaflåtligen må 
fyllas med anden och brukas som själavinnare, och 
att han, som hittills hulpit oss , i fortsättningen må 
påminna sina tjänare om de behöfliga medlen för 
arbetet, samt att han må rikligen välsigna och löna dem 
som bidraga till missionens underhåll. Bedjen äfven 
om hans särskilda välsignelse öfver dessa trogna tjä
nare, som icke akta någonting för dyrbart för Jesus, 
och hvi Ika offra de bästa gåfvor, söner och döttrar, 
som i Guds kraft få bära Jesusnamnet till en döende, 
fallen värld. 

"pllens~a ]\1:issionens i Kina" UPP~Ol11st 
och utilec~ling. 

VIlT. 

F ort s. från novem ber. 

I ett senare bref beskrifver Folke ännu närmare 
c.le särskilda svårigheter, som hade mött honom i ar
betet. Brefvet är claterac1t den 7 juli 1890 och lyder 
som följer: 

"långa tankar röra sig nu i mitt s in ne, och jag ha r 
fått mycket af Herren, som jag skulle vilja meddela dig, 
men jag fruktar , ntt det blir alltför ofullkomligt på detta 
sätt. Jag skulle så gärna \' ilja berätta utförligt om GudS 
ledning med mig, men därtill fordrades, att j ag finge se 
ditt ansikte. Du ka n tänka dig, så mycket som ligger för· 
dold t för en i denna vä rld, när man först stitler sin fot på 
Kinas jord, och hur lä nge det dröjer, innan man får ens en 
ofulls tändig förest äll ning om detta folie Det hela, foll, ets 
seder och Vit nor , dess åskådnings- och tiinkesät t , har val'it 
och iiI' ännu till s tor del för mig en labyrint a f olös li ga 
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problem. Under den senaste resan i Shensi fick jag kasta 
en djup blick in i folkets lif och km'akter, oeh jag instäm
mcr med min vän Chang Chi"heng i hans yttrande: »Det 
är rysligt mörkt, verkligen becksvart». Af mina brer allt
sedan den 5 febr. har du nog också fått se något af » mörk
rets vii ide» . Chang och jag delade både ondt och godt 
under färden, och vi hade många ytterst dyrbara stunder 
inför Gud. Så småningom öppnade han sitt hjärta för mig, 
och samtalen med honom voro verkligen en dyrbar skola 
för mig. Ban har nu känt Herren i bortåt tio år, och 
han talade ofta om det sätt, hvarpå Herren hade frälst ho
nom och tuktat honom under tiden. Under några års tid 
hade han utöfl'at en vidtomfattande verksamhet af samma 
karakter SOI11 den dyrbare pastor Hsis. I fjol upphörde 
han därmed helt plötsligt. Detta förefö ll mig då rätt un
derligt och satte mig ärven i rätt stort bryderi, enär asy
lerna i Cin-ch'eng, Ani, Uan-ch"lian och T'ong-cheo stodo 
under hans kontroll , ln'ad angår dess yttre ledning. I följd 
af en inbundenhet, SOI11 är kineserna egen, kunde jag då 
ej få veta själf\'a orsaken därtill annat än antydningsvis, 
lwarför hela händelsen ända till sista tiden varit mig en 
gåta, När jag frågade honom, hvarför han ej då helt öppet 
invigde mig i förhållandena, svarade han, att han fruktade, 
att det möjligt vis kunde vara en ogrundad åsikt, och därför 
vågade han ej publicera den. Xu hade ha n emellertid ge, 
nom umgänget med Shangtungbröderna utforskat, hvilka 
svårigheter de hade att kämpa med i därvarande församling, 
och detta styrkte ho nom ännu mera i den ställning han 
intagit samt gaf honom frimodighet att delgifva andra hvad 
han själf funnit. I förbigåend e måste jag nämna, att den 
kinesiska folkkarakteren är ytterst Sv-år att lära känna och 
ki nesen besitter i yttersta grad egenskapen att kunna dölja 
verkligheten och ställa sig själf i ett falskt ljus; vidare vå
gar ingen att uppenbara en sanning af fruktan för hämtd 
från de personer, för lwilka ett sådant sanningens uppe'?t
barande skulle vara mindre angenämt. Därför finner man 
sig ofta let'va i en värld af hägringar. Nåväl, det synes 
verkligen, som om denna opiumverksamhet, så \"ida prakti
serad och så mycket berömd den än är såsom ett banbry
tande medel för Guds rike, har med sig många betänkliga 
missbruk. Skaror blifl·a intresserade för evangelium och få 
Mven en praktisk, lefvande kännedom därom, Guds ord, bön 
och sång blifl'a kända i kretsar, som annars vore mycket 
otillgängliga. Synd och nåd blifva på ett rätt tydligt sätt 
framställda för patienterna, våra salar fyllas af åhörare, och 
dopkandidater anmäla sig i mängd, det hela företer I'erkli
gen en ljus taf1a af hopp för den, som ej kan tränga dju
pare ned. Får man däremot en blick därinom, utbreder sig en 
annan tana. Hos en stor mängd af dessa gudfruktiga, stadiga 
lärjungar finnas helt andra bevekelsegrunder än alt få fräls
ning från synden i Jesus. De se i denna verksamhet en 
god affär, som kan i en framtid bereda dem själfva ett till, 
fälle till en hygglig utkomst. Om de måste vänta några 
år, ja 20, 30 år eller ännu mera, ja om de ej själfva 
men deras barn eller barnbarn kunna skörda någon vinst 
därar, är steget värdt att taga. Under tiden kunna de i 
allt förete ett riktigt exempel i ord och gärning. Du kan 
förstå, huru förfärligt svårt, ja nästan omöjligt det skal! 
vara för oss europeer att få kännedom om sådant. Alltse, 
dan jag fick någon inblick i saken har jag gjort det till 
ett särskildt böneämne att få veta Guds vilja och blifva 
ledd att börja med ett verksamhetssätt, som ej skulle leda 
till så bedröf1iga följder. lvlen det går så hitt att börja 
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något nytt och anse sig själf vara den ende vise och för
ståndige, att jag storligen fruktar att afv-ika från den van, 
liga praktiken inom Guds församling här, och enär jag 
genom Chang sökt få reda på hur det gestaltar sig i mis
sioner, där man använder skolor, infödda evangelister etc. 
och äfven fått det svar jag anade, blir jag än mer försik
tig. Ty man finner det egna j aget vara en så farlig fiende, 
att man ej kan annat än frukta. Jag skall bifoga en liten 
illustration från vår krets här. En man, Ho, var förestån
dare för asylen i T'ong,cheo. Vi hade, så vidt vi förstodo, 
sökt förebygga möjliga missbruk genom försiktighets
mått. Vid mina besök där klagade han öfver att s,l få 
patienter infunno sig, men för öfrigt sy ntes allt \'iiI. Jag 
mottogs ytterst artigt af viirden och grannarna, så ovanligt 
i ett land sådant som detta, där man äl' på alla sidor be
trak tad med stor misstänksamhet. Som jag emellertid ej 
var riktigt tillfredsställd med honom, återkalla de jag honom 
för att pröfva honom på närmare håll. Han kom, \'i 
gjorde upp räkningen och jag bestämde, att en troende, älsk, 

Teodor Sandberg. 

lig ung man , som I'i hafl'a här, skulle fara dit i stället 
och bli dörn-aktare så lä nge. Inom parentes sagdt hade 
jag tänkt, att Tong,cheo-fu skulle kunna blifIra den bästa 
centralpunkten i vårt distrikt. Ho föreställde mig då med 
verkligen talande skäl, huru ovist det slnille vara att nu 
sända en främmande man dit. i\1isstroende kunde liitt upp
stå, och det kunde sluta så, att vi måste utrymma staden. 
Ivlen bakom min rygg sade han till en annan: »Hvad ha 
de där u tländingarna att göra här? Om j ag cj blir sänd 
till Tong-cheo, skall jag drifva dem därifrån.» Chang, som 
hän delsevis var här på besök, hade mod att berätta det för 
mig samt invigde mig i hans mörka planer. Ho hade I'arit 
mycket ifrig att sälja delar af Guds ord, men han gjorde 
detta för att bättre kunna bli af med sin opiummedicin. 
Folket, som hyser oinskränkt förtroende för utländsk medi
cin, trodde fullt och fast, att hans smörja var sådan, han 
hade ju Jesuslärans böcker att sälja. Om allt detta hölls 
jag i djupaste okunnighet. Jag afskedade hon0111 fullkom
ligt, men ända till det sista förstod han att så väl spela 
sin roll och lägga sina ord, att om jag ej I'etat mera, än 
hl'ad jag kunde se, skulle jag ansett honom för en oskyl
digt lidandc. Du undrar väl, hvarför jag cj kunde vädja 
till hans samvete, taga honom i förhör och få honom att 
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bekänna. Men under s,ldana förhållanden och på grund 
däraf att kineserna ej v ittna mot hvarand ra, skulle j ag där
igenom kunnat im'eckln mig i ytterst br,','dsamma [iigen. 
Jag måste därför foga mig i att lida orätt och taga liir
dom för framtiden. Du kan förstå, hvad det v ill säga ait 
S't[l bär omgifvcn på alla sidor af mörkrets härar utan en 
cnda mcdbroder förriin helt nyl igen. Be,] för mig, broder,. 
att jag måtte stå stark i Herren och i ha ns starkhets makt. 

'Det ljusna!!. 

. För ,11011 rättfärd ige skall ljus uppgå 
och för fromma hjä rtan glädje. > 

Detta och många liknande löften äro oss gifna af 
honom, som varit, är och slo/"dll förblifva trofast, det bör 
uppmuntra oss, som i någon mån lärt känna honom, att 
sätta vårt hopp och förtröstan till honom äfven under 
missräkningar och motgångar, att under mörka tid er 
fatta mod och i tron g lädjas åt den lyckliga utgång, 
till lwilken Herren enligt sina orubblig'a löften skall 
föra allt, Huru dyrbara äro ej Herrens löften I Om 
dem kunna vi med psalmisten säga: »De äro sötare 
än honung och honungskaka." Dock, såsom Israel 
fordom måste intaga sitt utlofvade land, Kanaan, så 
hafva också vi att taga bibelns sköna löftesland i be
sittning. Vi i,raeliter cfter anden skola inträda på 
helig mark. Och hvarför ännu vandra i öknen, då 
Herrcn sagt: » Gör dig- redo att tåga öfver JOulall» 
och vidare: "J'f7:mrje plats, Ilu{l/'plr ditt fotblad träder, 
skall jag' g~f,'a dig.» 

Gud har passande löften för oss i alla de lägen, 
hvari vi komma, och vi må med orubblig tro taga 
dem i besittning, ihågkommande, att det är vår plikt 
att åtlyda den gudomlig'a befallningen, och att det 
skall glädja Herren, om han hos oss finner lydnad 
för hans bud förenad med fullt förtroende till hans 
löften. 

Ofvan anförda ord och and ra liknande hafva ej 
blott skänkt mig hvila utan äfven mod och hopp un
der de mindre gynnsamma förhållanden, hvarunder 
jag i tre års tid kämpat för att bringa evangelii fräl· 
sande sanning till det i synd och afguderi djupt 
sjunkna och hårdt tillbommade Hanch·eng. De vän· 
ner, som med intresse följa vår mission, hafva redan 
i bref hört därom och ulan tvifvel arven bistått mig 
i denna kamp. Eder skall det helt visst glädja att 
höra, !tunt det lil! Ijus/lar. För tidens och det knappa 
utrymmets skull vill jag endast anföra 2:ne exempel, 
som belysa detta. 

Först då något om den framgång - ehuru ännu 
ringa - som rönts vid vårt försök att där öppna en 
station. 

Då jag första gången besökte distriktet, var det 
med mycken ovisshet, om jag ens skulle få log'is på 
något värdshus, Med tillhjalp af en liten berättigad 
list kom jag likväl in på ett sådant, ehuru det ej 
dröjde många timmar, förrän varden k0111 och anmo· 
dade mig att Jamna det. Därtill sade jag emellertid 
neJ. En liten debatt följde därpå, och så blef min 

ankomst på min begäran anmäld för mandarinen, och 
då denne ej befallde mig att gå, gick värden in på 
att låta mig' stanna. Nu efter ständigt upprepade 
besök där har det ändrats ända därhän, att värGs, 
husvärdarna så vid i själfva Han·ch'eng som ock i 
köpingarna, hvilka lyda därunder, t. o. m. äflas om 
att få mig till gäst. Se, huru Herren hör bön och 
gifver seger! 

I Han-ch'engs näst största köping, Si'ch'uang, som 
j ag" för första gången besökte i börj an af detta år, 
möttes jag' fran första stund med större vänlighet än 
annorstäde, i distriktet. På våren ägde en marknad 
rum där, som jag öfvervar och under hvilken vi hela 
dagarna pred ikade i mitt lilla tält. På eftersomma· 
ren, då jag' åter kom dit i samma ärende, lyckades 
det mig att för en månad få hyra ett litet hus, utgö, 
rande ena halfvan af en gårcl. N ar månaden var silut, 
lyckades det mig att ånyo få hyra på lika lång tid, 
och då jag' för tredje gång'en på hösten besökte plat· 
sen, läto båda husvärdarna, som äga hvarsin halfva 
af gården, mig för ett ganska billigt pris få hyra hela 
huset till det kinesiska årets slut, som inträffar den 
ydje febr. 

Alltså äg'er jag nu, Gud vare lof, plats till en 
opiumasyl, och genom sådan verksamhet hoppas jag, 
att Herren snart skall öppna större och rymligare 
dörrar för mig. Asylen är redan i det närmaste i 
ordningställd, och anmälningar till inträde hafva ock
så gjorts, så att jag hoppas fa mottaga patienter, 
då jag i morgon beger :Y1!g dit. Detta är också en 
ljusning, för hvilken vi vilja prisa Herren. 

N aturligtvis bör man ej jubla i förtid, ty ehuru 
jag för närvarande äger allt hopp om att vid årets 
slut få hyra samma gård p å nytt, kunde det likväl 
hända, att jag blir besviken. Dock, allt sker som Her· 
ren vill. Skulle han ännu sätta vår tro på prof, så 
är det dock visst, alt han vill uppehålla vårt mod 
och gifva oss nåd att alltfort förbida honom. 

Andra tecken, som tyda på att en förändring 
inträdt under dessa 2:ne år, äro a ena sidan den större 
artighet, som visas mig nu mot vid första besöken, 
och å andra sidan den kunskap om evangelium 
om än ytlig - som man ganska ofta spårar, samt 
det dolda behor att få höra mel'a därom, som hos' 
vissa personer träder fram. 

l\Iina besök i Han·ch'eng denna höst hafva varit 
mycket uppmuntrande. Herren vare lof! Mera än nå· 
gonting annat har det lifvat mig, att åtminstone en 
af dem, som under mitt första besök därstädes syn
tes låna sitt öra till evangeiii förkunnelse, alltfort 
förblifvit en sökare i läran. Det b le! en stor glädje 
för mig, då jag denna gång' var där för att afvänja 
samma man från opium, att tänka, det möjligen ändå 
en hedning kunde räknas förd till tron genom vårt 
arbete där. Hör icke detta till de härligaste ljusstrå, 
lar vi kunna se i vårt arbete! 

I korthet sagdt: själar finnas, som blifvit berörda 
af sanningen, fruktan för utländingen har vikit, någon 
kunskap om den sanne Guden ar spridd och utgör 
ett dagligt samtalsämne, och de fo rdom så hårdt till· 
slutna dörrarna synas öppnade på glänt. 

Ara vare Gud! 
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Yang-chau den 12 jan. 18 rJ7. 

IGira rnissionsvä nner ~ 

Därför "iii jag racka dig, Ilerre, ibhnd 
fulken och lofsjllngn di Lt ""mn . 

2 Sam. 22: 50. 

Il erren är go,! mot oss, han hjälper dag för dag. 

Ju mera Vl lära känna detta folk , ibland 11\"i lkc t Hcn'cn 
har fört oss, dess mera förnimma I' i, huru I·tll·t hjärta Iiing
t al' att le fl'a fÖL' det. Och ju mera vi liim att insc de ras 
mörker och andliga nöd, dess dyrbamre blir försoni ngen 
genom Jesu blod för oss. Ack, att korsets kraft I'ore mera 
uppenbar ~ Huru många f1era röster skulle icke da höjas ti ll 

Lammets lot'. 
Vi ha ha ft en mycket go,i ju l. Våra hjiir tan ha verk 

ligen fröjdats ö fl'er den s tora j ulgåfl'a n - Jesus, ehuru 

I' i i y ttre afseende icke firat den i likhe t med julen i SI'crige. 
Julafto nen studerade vi som I'anligt, j u l,iagsmorgonen sam
lades I'i alla till tacksägelsemö te och f-Ierrens nattvard. Där 
efter hade ,'i gudstjiinst, särskildt afsedd för de kin~siska 

barnen. :\fagra af oss talade, och missioniiren på platsen 
tolkade. U nder kvällsmötet fö revisades bilder från l{ ri sten,' 
resa, hvilka förklarades af den inföd de evangelisten . Her
ren I'ar nära. Så olikt kineserna I'oro de alla mycket stilla 
och u ppmiirksamma. Vi tro, att hans ord skall bli till rik 
I'älsignelse från denna dag. Arbetet iir icke fåfängt. Det 
va r en stor glädje, då nyiigen ilter 5 kinese r af1ade en skön 
bekännelse om sin tro på Jesus oeh mottogo dopet. 0, det 
iir härligt, niir hedningarna bekänna sig till Jesus ~ I en 
omviind hedning kan man se kral'ten af Nodd, tiink hvi l
ken förändring l Hela hans varelse och hela hans IiI' blir 
ny tt. Oeh hör, huru de intressera s ig rör Herrens sak ~ En 
ma n här i Yang-ehau, hvars arbete ä r att bära \'[\ tte n , 
lägger af 2h af sin fö rtj änst för a tt bygga ett Herrms 
tempel. Och de stunder han är led ig från detta sitt tunga 
arbete, går han omkring och I' itt nar frim odigt om sin Friil
sa re och sprider tra ktater. Han är icke den enda. H I'ad 
göra I'i för Jesus ) Snar t 11 a[\'a I'i de t kinesiska nyåret. Då 
tänka vi, vill Gud, anordna en bjudning för fa ttiga . Vi 
fröjda oss däråt, ty I' i tro, att den skall bli till stor glädje 
och l'älsignelse. 

Vi äro vid god hiiIsa och lyek liga i drt arbete , och 
då I'i ändade det gamla året, hade vi verk ligen stor orsak 
att göra som Samuel, resa en minnessten med inskrift: Aii! 
III/Iilllii! Ilar I-ft'/T(/I 111II}i! (1.1'.1' . 

Innerliga hiiisningar. Uppb. 12 : l l. 


Edra i Herren 

Aj,''Ji(~s j ;/}J'SSOCl;i{, JJ1izria Petlerssol!. 

Oin-eh'eng den 5 nov. 1896 . 

I höst hafva I'i G flickor i sko lan , ~Ia-nao, ~Ie i, Loh-i. 
To-nli, Fu h-nt! och Shuano-. A tt To nli har kommit till
baka är ett svar på bön: Ingen af oss trodde, att hon 
skulle få taga af sitt fotbandage. Hon är förlofi'ad med 
en hedning. :-lodern siinde l~' ra bud till hans hem för att 
fråga , om hon fic k I'ara i skolan, men intet svar kom. 

L 1 N D. 3 [ 

Flon beslöt då att på eget bCI'åg siinda hit hen ne. Hon är 
en mycket snäll nlcka och har l'\\I1 nit allas dr kiirlek. 
Li lla To ng·ua skulle kommit i hös t, men hon är så liten 
ännu, och hennes systcr är n u icke heller i skolan , så jag 
t ill rådde fadern här om dagen att låta henne viinta till nästa 
termin. r-Ia-nao har börjat hjä lpa ti ll likt me,i undervis

ningen. Hon bser gamla testa mente ts historia med Loh ·j 
och To-n\.i och räkn a r med dc två minsta. Vi hoppas, a tt 
hon efter han:1 skall kunna öf\'ertaga dc t mesta af arbetet. 
Detta skulle sätta mig fri för verksamheten ibland kl'innor
na. I höst är jag i stånd at t l-ara ute li tet mer bland 

folket, än hvad förut varit fall et. 
Vi haf\··a fördelat hybesök och k lnssc r cmclln!l oss pli 

följande sätt: Anna Hahne och jag taga k vinnorna på SÖIl

clagsförmi(Liagen j två klasser, en för mera fö rs igkomna och 
en fö r dem, som icke I'eta så mycket i liiran. Anna har 
de kristna två söndagar å rad och jag då de utomståe nde, 

hva reft er vi by ta 0111. På söndagseftermiddagen har , nna 

FoLke sö ndagsskola för flickor. På tisdagarna harva vi en 
klass för kl'innor, för hvilken jag tills vidarc är a nsvarig . 
Besök i byar göra Anna Ha hne och j ag en gång i veckan 
hl-a r. Besök i s ta dcn göres af hl'cm som har tillfälle 
, lii r till. 

I gå r I'ar :\nna H. till en by, T ong-liu , och jag, M
fö ljd af mi ,l ena kvinna , till en a n nan, t :in-k ia ·ch uang. 
.bg har j ust framför mig en lista på icJ,e m ind re ä n l i 
by ar, som vi skola besöka. ,-\ck, att I'i ha,ie mer t id fö r 
arbetet ibland landtbefolkningen! Iblan d dem I'i nnas dc t1esta 
för Guds rike. 

Jag kan icke underlåta a tt nämna et t svar på hön, 
som vi nyligen haft. Joh ta-sao i skolan är icke s tark, Iwar
för i·j måste hafva någon att hjälpa henne. Den l(vinna, 
vi hade först a terminen, kunde icke komma, då skolan bör
jade i hös !ilS. Vörgäfves sökte vi att få en annan. Jag reste 
ut till en by för att hiimta en kl'inna , som sades vara I'il
lig att hjälpa oss, men då jag l<o m dit, ville hennes fader 
haf\'a högre lön, än lwad vi voro I'illiga att gifva. Samtidigt 
med de tta hade I'å r förra kl'innas son, som är i gosskolan 
här, blit\'it sjuk. På hemviigen reste jag tiJl henne för att 
omtala det ta och erbjuda benne att följa med in till staden 
för att se honom. Hon mottog inbjud ningen, och hvad mer 
är, hon har lofl'<\t att s tanna och hjälpa oss. Herre n sörjer 
för dc sina och tinner a lltid utl'äg a r att fö ra sin vilja ige 
nom, Vi kunna icke vara nog tacksa m ma för de två kl'i n 
nor, l-i hafva . Joh ta-sao iir en riktig skatt , och vi hoppas, 
att Joh ta-sao , som nu iir hos oss, också s kall blifva fräls t. 

»Lef för Jesus - samla sjiilar 
Kring hans dyra kors baner, 
Skynda, innan natten kommer, 
Då du ej kan I'erka mer. ') 

Eder i Jesu kiirlek förbundna 
Friila PI)"!:;:. 

En.ngelium __o bärr frru~t. 

Missionär Stim mon bel'iittar från en missionsresa 
norra Honan i Kina 0111 sin g lädje ö]\'er det I'änliga mot
tagande han d iir rönte och den uppmärksamhet, hvarmecl 
fol ke t lyssnade till el'angeii i vittnesbörd. Hans hjärta har 
tl,ingats a tt tro Herren om stora ting. Ha n säger bland 
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annat: "Under tre dagar bekände många tron på Kristus, 
Jag har aldrig, så långt jag minnes, sett en dylik rörelse 
i någon stad, Från olika håll kom folket till mig, där jag 
bodde, bedjande om mera undervisning i evangelium, Endast 
uti ett fall rönte jag något motstånd, men äfven detta bIef 
nedbrutet. Tre studenter från flnare hem hade köpt böcker 
af mig, Nu kommo de tillbaka och erkände, att böckerna 
1'01'0 »goda >l , men de ansågo, att äfven om läran om Jesus var 
god för främlingar, fanns det dock intet behof af den i Kind, 
där man har den \'ise Confucius, Jag frågade dem då: 
»Har någon enda i Kina uti Confucius funnit den kraft, 
som sätter i s tånd att fullgöra hans föreskrifter? Hafven l 
genom honom funnit frälsning från edra synder:» Jag öns
lwr, att ni dd dessa ord kunde hafva sett förändringen i 
deras ansikten och hört huru förvånade de frågade: » Ar 
det möjligt att blifva frälst från sina syn,ier:» Därefter hade 
jag frihet att tala med dem, De sutto till sent på kvällen 
och lyssnade uppmärksamt tiLl allt h\'ad jag berättade om 
Jesus, Guds kraft till frälsning, Jag är öfvertygad, att 
Guds Helige :\nde arbetade på deras hjärtan, 

l3lancl dem som \'01'0 intresserade af sanningen funnos 
några, som togo steget ut för att följa Jesus, och två af 
dessa hafva särskildt ledande gåf\'or. ~är jag nästa gång, 
OIll Gud vill, besöker denna stad, väntar jag att där finna 
god grund för en församling,» 

Ur Tlli? eli/istiall, 

»Si, jag är när eder alla dagar,» Uncler det mis
sionär Paton verkade bland hedningarne på en af Söder
hafsöarna, var han ofta utsatt för stora faror, Vid ett till
fälle, då han var sysselsatt i sin trädgård, kom en af de 
flentliga hedniska höfdingarne rusande emot honom med en 
stor knif i hancen, Paton kände sig helt och hållet hjälplös 
gent emot denna arge flende, Han öfverlämnade sig åt Herren 
och bad honom om räddning från fiendens hand, I samma 
ögonblick som den vredgade mannen skulle kasta sig öfver 
sitt offer, Jjödo i Patons öron dessa ord: »Si, jag är när 
eder alla daga!'.» Han såg höfdingen stå som fastlåst bredvid 
honom , utan att kunna lyfta ett finger. Under fyra timmars 
tid stod mannen bredvid Paton, men hela tiden Ijödo sam
ma Ijufliga ord för honom, En osynlig makt omgaf missio
nären och satte en bestiimcI gräns för fiendens framfart. 

Kristi niin'aro iiI' vår ständiga lifvakt och vår tillflykt 
undan fiendens hand. 

Gilb-idjen att ~if1tCJ.. 

En engelsk missionstidning berättar om en god man, 
som h\'arje söndagsmorgon plägade gifva 18 kronor till un
derhåll af den församling, hvaraf han var medlem, En fat
tig änka, medlem af samma församling, h\'ilken genom att 
tvätta kläder uppehöll sig och sina sex barn, gal' regelbun
det 15 öre i \'ecknn, 11\'ilkct var allt Iwad hon kunde spara 
af sin knappa förtjänst. En dag besökte den rike mannen 
pastorn och sade till honom, att den fattiga änkan ej borde 
gifva något till församlingens underhåll, och han erbjöd sig 
att betala hennes afgift, Då pastorn berättade för änkan 
om detta ånbud, s\'urade hon: ») Vill ni beröfva mig den 

L A iV D, 

tröst jag erfarit i gif\'andet åt Herren? Tänk, hur mycket 
jag har att tacka honom för. ?\lin hälsa är god, mina 
barn äro friska) och jag får mottaga så många välsignelser 
ifrån honom, att jag känner det som om jag ej kunde lcf\:a, 
om jag ieke lwarje \'ecka finge frambära mitt lilla offer åt 

honom, " 

T' ac1\sb-igelse- och böneb-imnen föJ.'! 
den 14 mCJ.J.'!s 1897. 

»Sn'//skrr lIIissiollCIIS i JS..-ill{l)) allIIIälIlla bÖlIl'tlll,i(, 

Den som tack offrar, han prisar mig, 
ro, So: 23, 

..4/11IlCII jör tarksägdse : 

a) l 1I/'IIIIalllltt, jöl': 
de nya missioniirskandidater Herren kallat; 
de gamla missioI1\'ännernas fortsatta intresse; 
de nya ombud och \'änner Herren gif\'it samt 
de gåf\'omedel, som Herren försett. 

b) Pli missiollsfäLtet, för: 
det ostörda arbetet på stationerna ; 
dc infödda medhjälparna; 
dc nydöpta och sökarna i läran; 
det nya huset i Tong-ch'eo-fu; 
de nya platser, som blifvit öppnade och för den ingång Ho

bert Bergling vunnit i Han-ch'engdistriktet. 

L(>jrad ,'are H CI'I'(!1I , !,"/'aels Glid, som al/ma g"Ö1' 1111, 

dO,l Otli I(fi!ad! z'are Iwm l/ärliga lIall/lL ('Z'/Il1Icrli..fCII, (1(0/1 

Ilcla joniI'II 7'1/1'1' jllll aj liaIIS äril" All/W, alllCtl, 

Ps, i 2: l 8, l 'J ' 

Ai/mCII ph' böll: 

a) L l/elNtal/dd, föl': 
koml1littcen och ombuden; 
de utgående missionärerna ; 
nya medarbetare och behöfliga tUedel för det utvidgade arbetet. 

b) Pli II/iss/{JI/,jältet, fiir: 
missionärerna, att Herren måtte stärka dem och skänka dem 

den inre utrustning, som de för hvar dag behöfva för 
arbetet; 

de infödda medhjälparna och församlingarna i C'in-ch'eng 
och Tong-cheo,fu; 

arbetet rå stationerna och de nyöppnade platserna; 
skolarbetet, att Gud måtte välsigna det; 
dc i evangelium .intresserade; 
att Han-ch'eng jämte tillhörande distrikt måtte öppnas än 
vidare för Guds ord, och att den Helige _--\nde måtte utgjutas 
till väckelse bland hedningarna och till helgelse för dc troende, 

En rältfärd{r; II/tU/S Mil jörlllår lIIY(/<ct, tlär 1101/ til' i 
Z'C1'k.,'allllid. Jak , 5: 16, 

Gemenskap med Kristus , En timme med Kristus 
är \'ärd en evighet af all jordens glädje, och gemcnsl,ap 
med honom är den bästa , den säkraste och mest hänryc
kande försmak af himmelens sällhet. C. H :SpIIIKCNI, 

Stockholm, P. Palmquists Aktiebolags Boktryckeri, 189,> 
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:\Ied I'armt tack till lwarjc gil\·arc. 

Däll borl O(!i rile/l lli'at! jdl är (id! tlrld'clI 117'17tl .\·ijf/ 

cir tid! SkideO! !ll/i/dar däraf li// dem. S/J!!i il/Id !/(~/'l'a 11/1
redl jur S~,·. :\eh. 8: 10. 

.\f F. B. Meyer. 

Jag har ofta sammanträffat med personer, som 
klaga öfver att dc ej växa i nåden så, som de skulle 
önska. De skynda från den ena konferensen till den 
andra, läsa en' mängd böcker och söka på alla möj
lig'a sätt fön'ärfva något. En min vän uttryckte detta 
här om dagen på följande sätt. Han sade, att han un
der fyra år ständigt sökt att uppMlllta något, men 
insåg nu, att han i stället hade att JniJttaga detta. 
Många sträfva att hinna fram till något visst, Andens 
fullhet, Andens kraft, befrielse från synden o. s. v., 
alltid sökande, alltid otillfredsställda, plägande och 
oroande sig själfva. Men huru skola vi då verkligen 
bli fva uppfyllda af Guds närvaro? Endast genom att 
vara stilla iJl/ör !le1'reit. Jag har under den sista 
tiden blifvit rikligt välsignad genom att helt enkelt 
sitta stilla inför Guds ansikte , icke sökande att an
vända tiden med att läsa och trötta ut mig, utan 
stilla förbidande Herren , med alla själens fönster och 
dörrar uppslagna för hans nåclesvind. Vägen till 
helighet är att låta Gud träda in . Oroas och jäkta 
därför icke, hvarken i din bön, i ditt arbete eller rö
rande d in till växt . 

http:lossi.Jy
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Jesu I{risti ~orrs, 
Af Tk ClI)'!';-. 

:--.I ya testamentet framställer en upphöjd och skön 
sedelära samt ett härligt teologiskt system af him
melskt ursprung, hvilka sins emellan äro grundade på 
hvarandra. Kristus är det lefvande mönstret för ett 
rent och heligt lir. Han är den gudomlige läraren, 
som för oss uppenbarar Guds tankar. iVlen han är 
mera än en blott förebild, mera ~i n en läromästare för 
oss. Han iir vår Friilsare. »Du skall kalla hans namn 
Jesus, ty han skall frälsa sitt fol k från deras synder. " 
Han kom ned till jorden för att uppsöka och frälsa 
dc förlorade, och detta kunde fullkomligt ske endast 
ge nol1l Golgata kors. Intet föredöme, som han gir· 
vit oss, och inga lärdo mar, som hans läppar uttalat, 
huru upphöjda och fullkomliga de än varit , skulle kun
nat vara i stånd att frälsa en enda själ , öfver hvilken 
syndens förbannelse hviiar. nr Ray Palmer har 
sammanfattat hvarje sann kristens trosbekä nnelse, han 
må för örrigt benimnas med hvad namn som helst, i 
följande tre rader: 

,!Ilin tro ser up p ti ll dig. 
Du G ud, L nmm pil Golgata, 
Gudomlige Friil ,nre. > 

Sann kristendom är ett bärande af ko rset i lVIäs
tarens efterföljd, god predikan är upphöjande af kor
set inför världens ögon. "Och när jag' har blifv'it 
upphöjd från jorden », sade den älskande Frälsaren, 
»skall jag draga alla till mig ». Huru ogrundadt är 
icke det påståendet, att Jesus hufvudsakligen predi
kade en gudomlig sedelära, men icke särskildt fram
höll syndares försoning eller frälsning genom korset! 

"\nda från krubban i Betlehem riktades hvarje 
Jesu steg hän mot korset, hela hans mission pa jor· 
den sammanfattades där. Det enda evangelium, som 
förkunnades efter Andens utgjutande på pingstdagen, 
var evangeliet om det försonande blodet. Detta var 
hufvudämnet för den väldigaste predikant, som någon
s in trampat vår jord. Aldrig försummade Paulus att 
framhålla : »Det är ett fast ord, att Jesus Kristus ä r 
kommen i världcn för att frälsa syndare ». Då han 
visar tillbaka på sin verksamhet bland korintierna, 
framhåller han , att han föresatt sig att b land dem 
ingenting annat veta än Jesus Kristus och honom 
korsfäst. 

I ett tillstånd af själfförgä ten tillbedjan och hän
ryckning utropar han: »Men från mig vare det fjär
ran att berömma mig, om icke af vår Herre Jesu Kristi 
kors, genom hvilket världen är korsfa~t för mig och 
jag för världen ». Hans finger pekade alltid hän mot 
detta kor", och där älskade han att dröja. Och icke 
blott den store aposteln hade detta ämne till medel
punkt för sina prediknin ga r, utan så har varit förhål
landet med alla världens största predikanter. Intet 
tal har en sådan makt att röra, uppmjuka och för
ändra människohjärtan som berättelsen om korset. 

»Ingen moder sjöng den någonsin öfver sin älsk
lings bädd utan känsla, intet barn har läst den utan 
klappande hjärta; ingen människa kan väl höra denna 
berättelse med fullkomlig likgi ltighet och ingen döende 
lyssnar därtill utan rörelse. Korset skall bl ifva ihåg
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kommet, då allting annat af denna jordens historia 
är glömdt. » 

Jag är fullkomligt öfvertygad , att det verksam
maste medlet mot det så allmänt förekommande t vif
let är att framhålla den m;inniskovord ne Gudssonen 
och i andens kraft göra hans anspråk gällande. Den 
korsfäste Frälsaren är det enda botemedlet mot otron. 
Bröder i Herrens t j änst! Inristen den sanningen så
som med diamantskrift i edra hjärtan och edra pre
dikningar. 

Ingen tviflare kan öfvervinna eder på den grun
den. Om I kunnen fa. honom dit och hålla honom 
kvar där, skall Kristi ko rs besegra honom . U pphö
jen korset! Gud har gjort människosläktets frälsning 
beroende därar. Väl kunr.a vi verka i upplysningens 
och fi!antropiens (människokärl ekens) tjänst ; men vår 
första plikt är att framställa fräl sningens härliga fyr
båk, Golg-ata kors för hvarje odödlig själs blickar. 

En itäc1\else, 
Af F. B . .:1/<)'t,.. 

»Församlingen måste först komma i en rätt ställ
ning tiH Gud, innan en väckelse kan uppstå >, sade 
en gammal pastor , då han sa tt bredvid mig på bal
kongen, hvarifrån man hade ursikt öfver Eagle Lake, 
Indiana. )Jag erfor det 1873- 74, då i min försam
ling en väckelse började, SOm varade fyra år.» 

»Berätta för mig », sade jag, »huru det gick till.» 
») Nåvä!», sacle han , »förhållandet var följande: Såsom 
en ung man blef jag pastor i en försan;ling, som blif
vit troget vårdad under ett halft århundrade. Under 
denna tid hade ett halft dussin väckelser gått öfver 
densamma; men där funnos dock flera medlemmar af 
örver 35 års ålder, hvilka varit med under alla dessa 
väckelser och likväl lefde utan Kristus. Så började 
jag predika. Nätter igenom hade jag tillbragt i bön. 
Jag såg, att jag själf icke kunde helga mig, utan måste 
öppna dörren för Kristus, att han måtte komma in 
och helga mig. 

»I alla mina predikningar på den tiden betonade 
jag sä rskildt den sanningen, att församlingen är 
ansvarig for världen, och att, om världen icke vin· 
nes för Kristus, så är orsaken därtill den , att för
samlingen själf ej står i en rätt ställning till Gud. 
Ingen tin g kan emotstå en enig församling, so m är 
är ren i lefvernet, verksam i kärleken samt fa st be
sluten att vinna de utomstående för Jesus . Följden 
häraf blef, att vi begynte hålla enskilda bönemöten i 
sakristian, hvilka fortsattes dagligen under 18 måna
der. Både män och kvinnor bevistade desamma. Vi 
brukade bedja för bestämda personer och framlägga 
namnlistorna in för Gud. En skara unge män bru
kade äfven mötas i sakristian, där de knäböjde om· 
fatta nde hvarandras händer, turvis bedjande fbr andra 
unge män ; när vi så gått laget rundt en gång, kunde 
vi stundc m bärja på nytt igen. Detta fortgick, så· 
som jag sade, 18 månader; mot slutet af denna tid 
bÖl'jad e j ag med förnyad ifver predika för sådana, 
so m bekand e sig vara kristna. Undcr 3 månader 
hade j ag ej något ord för de oomvända, och några 
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af dem började frukta, att de icke kunde fräl sas ; men 
under hela denna tid Jade jag ifrigt på församlingen 
dess förskräckliga ansvar gent emot de oomvända och 
uppmanade den att bJifva ett för Herrens ankomst 
beredt folk. Slutligen beslöto vi oss för att af;kilja 
måndag, tisdag, onsdag och torsdag för särskilda mö· 
ten, tre hvarje dag, för att ödmjuka oss inför Gud 
och bekänna våra synder. På torsdags morgon kl. 
10, då vi skulle börja mötet, reste sig alla försam· 
lingstjänarne och komma fram, bekännande, att de 
varit otrogna i fullgörandet af sina plikter, samt föllo 
på knä, anropande Gud att hafva barmhärtighet med 
dem. Där fanns ej ett torrt öga i hela huset; grå· 
håriga bekännare ropade högt om frälsning och be· 
kände, att de aldrig i verkligheten hade erfarit den 
frälsande nåden. Medlemmar af församlingen gingo 
fram och tillbaka i rummet och bådo om förlåtelse 
af dem, mot hvilka de hade förgått sig, och det såg 
ut, som om Guds kraft hade kommit ned öfver hela 
församlingen. Detta hade icke varat länge, förrän det 
hördes ett sorl vid dörren , och vi funno, att arbe
tarne i grannskapet hade kastat ned sina verktyg, 
tagit af sina förkläden och nu väntade i en packad 
hop, som sträckte sig tvärs öfver gatan, för att fä 
komma in i kyrkan. 

"Jag öppnade dörren och släppte in dem, de fyllde 
hela rummeL ropande högt om frälsning. Allt arbete 
i grannskapet stod stilla, medan Gud, evighet och 
frälsning fyllde hvarj e hjärta och tan ke. Var det icke 
sant, då jag sade, att när det står rätt till med för
samlingen, skall världen komma och ropa om hjälp? 

"Då d:r Chapman», tillade han, »kom för att 
hålla möten i min nuvarande kyrka för några måna· 
der sedan, hade vi 27 bönemöten hvarje vecka, och 
resultaten voro i proportion därtill; under det att i 
en annan kyrka i närheten med samma evangelist 
och utan bön resultaten voro ' jämförelsevis små. 

»Men för att gå tillbaka till min berättelse, vill 
jag omtala, huru vi blefvo vittnen till nagra märkvär
diga omvändelser. En man hade blifvit förargad öfver 
någon obetydlig sak och icke varit i kyrkan på må
nader, men på en inbjudning' af en liten tolf års 
flicka kom han till gudstjänsten på söndagsaftonen, 
och när jag angaf sangen med kören »Vill du gå? » 
utropade han: »Ja, jag går genast . , och strax för
vandlades hela församlingen till ett Bokim (se Dom. 
2: 1-3), och öfverallt sade starka män: » Vi vilja 
också ga». Där var äfven ett annat fall. En man 
hade gått ut ur kyrkan för 18 månader sedan, svär
jande och påstående, att han aldrig mer skulle gå in 
i den. Hans grannar och barn sade, att han aldrig 
kunde bli omvänd. Men jag hade tro att anropa 
Kristus för denna hårda själ. Jag gick tiil hans hem 
och sade: "John Pye, jag önskar, att du kommer 
till kyrkan i eftermiddag. » »J ag har sagt, att jag 
icke vill, och jag vill icke hellen, var det vredgade 
svaret, och han gick emot mig på ett hotande sätt 
för att kasta ut mig ur huset, men hans arm blef 
plötsligt förlamad , och fran detta ögonblick till sön
dagseftermiddagen, tre dagar och tre nätter, hvarken 
å t eller sof han . Han skickade då efter mig och 
bad mig ifrigt bedja för sig. ,)Nej », var svaret, "det 
tjänar till intet att bedja för dig, förrän du har tagit 

tillbaka ditt obetänksamma löfte och lorvat mig att 
komma till kyrkan i afton. ,) Slutligen gaf han med 
sig. »Jag vill komma », utropade han . »Vill ni bedja 
för mig nu) >> "Ja gäma.~ Vi knäböjde tillsamman, 
och han fann nåd. På aftonen stod han upp inför 
hela församlingen och sade: »Ingen behöfver säga 
mig, att det icke finnes något helvete. Jag har varit 
där under l S månader, men tack vare Gud, mina 
(iättrar äro brutna, och jag är fri. » Jag behöfde icke 
hålla någon predikan denna afton. Denne mans om
vändelse blef samtalsämnet i grannskapet och män
niskorna kommo från 30 (eng.) mils afstånd för att 
se, hvad Gud gjort. " 

Det är en väckelse af sådant slag vi behöfva, 
och villkoren för densamma synas oss tydlig'a ocll 
lätta att förverkliga. Hvarför kunna icke de gud
fruktiga lärarne bland oss göra mera allvar af att 
förena sig med folket i bestämd, uthållig förbön) 
Hvarför kunna vi icke förmå kristna öfverallt att 
rena sig från all andens och köttets besmittelse? Evar
för kunna vi icke bring'a tionden fullständigt till Guds 
förrådshus och pröfva honom, om han ej vill gifva 
oss serlaregnet, innan århundradet når sitt slut? Ingen· 
ting kan emotstå en enig- och he lig församlin g. 

"p1l'ens~a jVIissione:ns i I\ina" UPP~Ol11st 
och ut1l'ec~ling. 

lX. 

Forls. från november. 

Efter hand blef det mera lugnt på stationerna, 
och mera gynnsamma förhållanden inträdde, så att 
arbetet kunde så småningom återupptagas. Folkes 
innerliga bön om medarbetare var hörd, och nya kraf
ter böriade anlända. Vi hafva redan berättat om fru 
Anna Folkes ankomst till fältet. C. H. T/ädel' var 
den andre i ordningen . Han ankom till Uin-ch'eng 
den l l j uni 1890 kl. 9 på kvällen. Han berättar 
själf därom . 

::\Iin ledsagarc Chang fick snart fa tt i en man, som 
visade oss, lwar utliindingarna bodde ,'id Fu·hang-Fu gatan. 
Cnder tiden satt jag på lasset och bad Gud inncrligt, att 
jag måtte blifva ti ll \'crklig hjälp och välsignelse för dra 
syskon. Så kommo vi fra m ti ll stora porten , och min kör
s\'cn bultade på viildeliga. Nägon svarade inifrån, och han 
berättade dem, att jag aniändt , och 0111 några minuter kom 
broder Folke ut och tog emot mig. Jag hiiJsade enl igt ki
nesiskt sätt (en dj up bugning, 11\'arvid händerna tillsamman
lagda föras ncd till fötterna, kroppen intager därpå sin upp· 
rätta ställning, da händerna höjas i jämnhöjd med ansiktet 
Iwarefter arm arna falla tillbaka i sin naturliga ställning). 
Sedan jag hälsat på fru Folke och vi å båda sidor uttryckt 
vår tacksamhet till Gud, att han fört oss tillsammans, intog 
jag kvälls\·ard. Strax efter måltiden hade vi ett särskildt 
tacksiigelsemöte inför Herrens ansikte. 

Tjäder stannade någ'on tid vid Din·ch' eng, och 
han flyttade därifrån till Muh-ta-si nära San-yuan, där 
han förestod verksamheten. Senare bosatte han sig 
i Tong-cheo-fu. Därifrån återkom han till Cin.ch'eng. 
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Sedan ett par år tillbaka \'erkar han i staden Hai-cheo , 
som nu är hans station. 

Det var ämnadt, att fröken F. Hal/iII skulle i 
sällskap med Tjäder re sa upp till vårt f;ilt i norr, 
men denna plan måste öfvergif\'as på grund af hen· 
nes iråkade sjukdom. Hon blef nämligen sjuk i smitt
kopporna. Först på hösten kunde hon anträda resan 
mot norr, hvilken var en verklig vederkvickelse för 
henne. Hon anlände till (':in·ch ' eng den 6:te dec. 
och välkomnades hj ärtligt af syskonen Folke och 
Tjäder. Så hade då Gud fört fyra svenskar tillsam
mans i själfva hjärtat a f Kina , för att sprida några 
strålar af det eviga ljuset bland detta förmörkad e foLIe 
Syster Fredrika har uncler hela tiden arbetat i U in
ch'eng, tills hon för något mera än ett å r sedan bo
satte sig' i Mei-ti·chen, som nu är hennes station. 

l\·len den lilla skaran skulle snart ökas med nva 
fridsbudbärare. I maj 1891 ankommo bröderna "~11-
gu st Berg och Axel H a hne. De slogo sig ned i iVIuh
ta·si. Liksom de öfriga syskonen använde de första 
tiden till språkstudier. I den man det var dem möj
ligt verkade de bland kolonisterna från Shan.tung. 
Berg blef föreståndare för församlin gen. Från dessa 
fatti ga troende bröder fingo missionärerna erfara myc· 
ken kärlek och tillgifvenhet. De kommo allt emel
lanåt med sina kärl eksgåfvor. Hahne reste till (' in
ch 'eng efter ett halft år för att förest å arbetet dä r 
uncler Folkes bortovaro , och Aug ust Berg lämnad e 
1893 den lilla församlingen efter starka på tryckningar 
frå n de engelska baptisterna, som gjorde anspriik på 
San-yuan och iVluh-ta·si, och han bosatte sig i Tong
cheo·fu, hvare3t han alltsedan arbetat och dä r det un
der 1896 lyckades honom erhålla ett stort och präk
tigt hus till mi ssi onsstation. 

Fröknarna A nila J am;on och F rzda Pr:ytz. som 
ankommo till Kina på hösten 1890, stannade någon 
tid i södern och arbetade på några af C. I. M:s sta
tioner. Den förra anlände till ['in-ch ' eng den 3 I dec. 
189 1 och den senare den 20 maj 1893. A nna Jan
zon har arbetat i J.shi, Ping-yang.fu och -" in ·ch 'eng. 
K u är hon åter i I-shi. Frida Prytz förestår flicksko
lan i C in.ch·eng. 

En ny expedition, bestående af fröknarna J-Jil1//a 
Blomberg, ..A nna Eriksson och A ug'usta Hulanda, an
kom till ' in-ch'eng den 20 maj 1893 . De välkom
nades af Fredrika Hallin, som tog en moderl ig vård 
om dessa unga systrar, och de hafva haft så mycket 
goeltatt förtälja om sin "kära mamma ». pe hj alpte 
till så god t de förmådde med arbetet i Cin-ch 'eng 
och omk ring liggande byar under elen första tiden. 

Samma år den I I augusti anlände bröderna C. 
B lom och 7: Sandberg till vår hufvudstation . Den 
förre stannade där, 111en den senare fortsatte till Tong. 
cheo-fll . 

De~l 3 I dec. 1893 ankommo bröderna H. Btrg
liug', E. Bj örkebalml och A . H oj'straJld till T ong
cheo-fu. Björkebaum stannade cl är, men Rergling och 
Hofstrand fortsatt e resan till V in·ch' eng , där de in
träffade den j :te januari 1894. Såsom bekant för 
missionsvännerna hafva bröderna Björkeballm och Hof
strand af hälsoskäl atervändt til l hemlandet. 

Bergling har under de båda senaste åren med 

mycken ihärdighet arbetat för att öppna Han-cheng· 
distriktet för evangelium. 

Till Uin.ch 'eng hafva ytterligare anländt: A nita 
rVat::, (fru Hahne). den 1 1 maj 1894, H lfgo L inder 
den 29 i samma månad , fröknarna Ebba B ure/l och 
Emilia S andberg i sällskap med F olkes 189 5 och 
Emma A71d/?r ssoJl den 4 j uni 1896. Hugo Linder ar
betar i Hai·cheo tillsammans med Tjäder, E bba Bu
ren i I- shi, E milia Sandberg i Tong.cheo-fu och Emma 
A ndersson i :\llei-ti·chen. Vid språkskolan i Yang.chau 
hafva redan i oktober sys trarna Agnes Forssberg, !lia
ria Pettersson och 1--'. Uljf vistats . Förmodligen ä ro 
de på väg upp till arbetsfältet. 

Genom äktenskap hafva tvenne norska systrar 
öfvergå tt till »Svenska missionen i Kina », nämligen 
Seki1ie Stor/lang, gift med Teodor Sandberg , och 
D ag'll)' A llSS, gift med R. Berg ling. 

Robert Bergling. 

Arbetet på stationerna hafva missionärerna lofvat 
att skildra . 

Huru ljufliga äro pli /Jrrgm budbärarm s f ötter, 
som f örkumwr frid, som f iirlmlllwr frä lsni/lg. 

Es. 52: j . 

En h&Isnin~ frrån mission&t7eIln& 
den 14 m&IlS. 

Alskade bröder: 

, Hos mig är din fr ukt a tt hämta ~ ; Osea 14: 9 . 

Såsom meda rbetare med eder synes det o!';s, att något 
skul le fa ttas, om I' i ej blandade våra röster med edra, då 
I på den l O:de årsdagen nf "år missions stifta nde framt rii 
de n inför Herren. 

Församlade ti ll konferens i 'Cin·ci1· eng begagna vi oss 
diirför af tillfiillc t att gemensamt gifl'a uttryck af de l-::iins
10 1', som heit \'iss t besj äla oss a lla. 

http:Ping-yang.fu
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10 år I En ringa tidrymd, hastigt försvunnen, och dock 
en stor del af vår korta friimlingsskapstid , som varar » 7O 
till det högsta 80 år ». 

l O år ~ En lång tidrymd för den, som dagligen spejar 
efter frukt af sitt arbete för Herren och dock, huru fort 
gliden oss ur händerna, då vi måste beräkna vår egentliga 
arbetstid till blott några få dekader. 

10 år ~ i\,lånne evigheten skall räcka till för att tacka 
Herren för de, under Il\'arje dag af desamma, oss gifna nå
des bevisen? 

Så vilja vi därför redan nu med tacksamhet frambära 
vårt lof! Ringa och oansenlig i människors ögon är ju vår 
verksamhet, jämförd med de stora missionssällskapens mera 
om fattande, men den sunda utveckling, som kännetecknat den
samma, är ett bevis på att Guds välbehag hvilat däröfver. 

Ty allt själfständigt arbete måste, för att känna marken 
fast under sig, \'inna erfarenhet, och denna, ehuru till salu 
för intet , tyckes dock h\'ar och en helst föred raga att be
tala för. 

Vi tro oss därför med visshet kunna säga, att missio
nens arbetare alla äro dubbelt , ja mångdubbelt mera värda 
nu , än då de först utsändes, och att Herren be\'arat alla 
från någon näl1llwiird sjukdom och i nåd skonat allas lif är 
ej den minsta anledningen till tacksägelse. 

Kasta \'i så en blick på arbetsfältet, så måste ju cr
kännas, att \'älsignelsen ej heller där uteblifvit . Cin-ch'eng, 
Tong-cheo, Dei-nan, Hai-cheo, I-shi och Mei-ti-chen m. fl. 
ställen voro så godt som okiinda platser för 10 år sedan, 
och nu skola deras namn förblifva i e\' ighet, ty på h\'arje 
plats finnas de, som på den stora dagen skola säga: »Jag 
är [ödd där ~ ') Ps. 87: 6. Ja, frukt haf\ra vi fått se, mera 
skola \'i få skörda; det mognar redan, och »hos Herren 
finnes den att hämta» I 

TiJl sist en blick i våra Hensiar » och » penningpungar>: ~ 

Då Jesus utsände sina lärjungar utan dylil<a att ar
beta bland deras egna landsmän, frågade han dem vid de
ras återkomst, om något fattats , och deras S\'ar vardt: »Intet, 
Herre ~» 

Då vi utsändes, med » renslaJ"» och »penningpungar» 
väl fyllda, till ett främmande land, där vi kunde påräkna 
hjälp af ingen, voro vi likväl ej sämre lottade än de tolf. 
De hade sin lVIästares : "Se, jag sänder eden), och \'i samma 
ord samt löftet: »Hafven ingen omsorg~ Ylin Gud skaJl 
uppfylla», tillagdt därjämte. Så få också vi föröka Herrens 
lof med vårt vittnesbörd: »Intet har fattats oss, Herre, 
nej intet! l) 

Och nu, älskade bröder, ehuru dr återblick på emot
tagna nådesbevis varit både kort och ofullkomlig, \' ilja \'i 
Fl nyo blicka upp till vår store ledare och med samstämmiga 
hjärtan förtröstanfullt sjunga: 

,Han leder mig, hvad himmelsk tröst 
den Ijufva tanken ger mitt bröst; 
hvar helst jag är, hvad helst jag gör, 
mig Gud vid handen ständigt för. 

An genom sorgen~ mörk:1 dal, 
än genom glädjens blomstersal , 
vid stilla häck, pR öknens sand , 
städs h~ller mig hans högra hand .. 

Ja det iir sant, och därför sjunga vi frimodigt: 

>Han leder mig! lIan leder IIJ/:~"! 

Ja, med sin hand han leder mig ! 
Ack, att jag troget följde d?t, 
den hand, som huldt mig leder sK !, 

Och leder han oss och följa vi honom, »större ting än dessa 
skola vi få se l). På detta sätt uttryckande \'år djupt kända 
tacksamhet till Herren , som kallat oss att vid eder sida få 
deltaga i Kinas evangelisering, Lllropa \' i eder, älskade brö
der, ett: "Varen faste och orubblige: » och förblif\'a , mc;! 
mycken kärlek , 

Frik odl A1/I1fT Folke, 

AlIglISt odl Allgll;'!rr BO;i(, 

Hmrik (Jr/l Hi/ma 7)"tidrr . 

Axel Or/I AJIII(/ Hrrllllt, 


Dag /ZI (J{!t Rd'rrl BI'!;!!/i/(~" , 


Srkillc (J{II TCfldfll" .'ia/Jdl'fl g, 

/l /lIlfl JallJ;(J/I, 

.l~·//Ima Alliicns{I/J. 

Emilia .<';I7/1dI1t'! ;(·, 


Carl Blrl/// , 

Hi~ ~"(I L i /l di'1". 

E bb" B//1'1'/1, 

A 1/1ta h·n/.'H071 , 

l'i-edrika .Hall//I, 
II'id(7 Pl"lf::, . 

Uin-ch'eng, Shansi , Kina. den 12:te dec. 1890. 

~Fef, 

Hakheo d. 2 i no\'. 1896. 

Kära \'än ner ~ 

.I-lan leder mig! Hvad himmelsk tröst 
Den Ij ufva tanken ger mitt bröst I 
Hvar helst jag är, hvad helst jag gör, 
Mig Gnd vid handen ständigt för.' 

Så sJong jag här Olll morgonen och erfor en II/mmrlsk 
tröst. Jag var ute på en missionsresa och kände djupt 
behofvet af en ledsaga.re. Oeh tack vare Herren, han kom 
själf till min hjälp. 

I höst har jag vistats rätt mycket på landsbygden. 
lVIadam Ts"i, vår tjänarinna, och Ko-s'j, f. d. kock hos oss, 
nu kolportör, hafva varit mig följaktiga. Vi ha vandrat 
från by till by , i medeltal besökande 3 om dagen. En liten 
åsna, som vi hyrt för 200 cash per dag, har burit \"åra 
sängkläder etc. Nätterna ha vi tillbragt på värdshus. 
Öfverallt ha vi rönt ett hjärtligt mottagande. I ett par 
byar blefvo vi till och med bjudna på middag. Betalning 
kunde ej komma i fråga, menade \"ärdfolket, jag fick ej 
ens gifva barnen någf"a cash att köpa » s'j-ts'j», ett slags 
frukt, för. Oaktadt vi kommo i den bråda tiden - höst
sådd och bomulJsplockning pågick, och på många ställen 
var ej majssl<örden arslutad - samlades folket i skaror 
omkring oss. Alla ville se utländingen, och det \'ar jl! 
ingenting att undra på. En dag kom en gammal herre 
ridande efter oss i sporrstreck för att få se mig. Och 
\'id ett annat tillfälle glömde några körare att se efter sina 

http:ledsaga.re
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mulåsnor, då jag gick förbi, sft att dessa satte af in på 
en hveteåker, och det \'ar ingalunda lätt att få dem och 
dc tunga vagnarna på rätta \'ägen igen, "langa sådana 
tilldragelser kunde jag berätta om, men de äro till största 
delen ägnade att väcka löje, och jag ville hellre se eder 
gråta än le öfver kineserna. De äro sd olyckliga, ldall 
lupp och ulall Glid i världen. Här och där ha vi på
träffat någon eller några, som gifvit al{t på ordet. Jag 
minnes särskildt, huru på ett ställe en ung, tretlig hustru 
luöp tätt intill mig och frågade, om Jesus kunde frälsa 
henne från hennes häftiga lynne. ,dag brukar vara så 
stygg emot min svärmor», sade hon. 

En annan gång, då vi haft ett litet möte utanför ett 
tcm pel, byggd t åt »kuan-in " , barmhärtighetens gudinna, och 
ämnade gå vidare till nästa by, steg en medelålders man 
fram till Ko-s'i och sade: " Hur \'ar det. l.:unna icke 
våra gudar beskydda oss, jag förs!1'tr icke detta, förklara 
det närmare! " Och härtill var denne icke sen . Af h vad 
han sade, minns jag nu blott en enda mening, dc få ord , 
som tycktes öppna den andres ögon: »Dessa gudar kunna 
icke beskydda eder, f I/Iås/m bcslt)'tlda tlOI/. » :\Ied ens 
utropade den andre: »Nu ser j ag det klart.» »Men », till
lade han strax därpå, ;; skolen l gå häri från, då vi börja 
förstå litet:» Många, både män och kvinnor, ha sagt: 
~ Lär oss bedja'» Och jag är öf\'ertygad, att i tlera hem 
höres nu bönens ljud. 

Först besökte \'i byarna söder om saltdammen. In-
vånarne där äro till stor del saltsmuggiare. Sedan reste 
\'i norr- och \'ästerut. Se här drt siitt att ga till väga 
på missionsresorna. Komna till en by uppsöka \'i den 
mest trafikerade platsen, \'anligen någon korsväg. Ko-s'i 
stiger upp på en sten, och madam Ts'i och jag siitta oss 
ett stycke ifrån på en timmerstock eller något dylikt. Vi 
stiimma nu upp en sång, och under tiden samlas folket. 
Ko-s'i talar därpå en stund till männen. Han börjar unge
fär så hill': » Vi tre personer ha kommit till eder, ärade 
byfolk, icke för lekar, ej heller för att tigga eder mat utan 
för att bringa eder ett budskap. Hvilket budskap då? Jo, 
att I bören tillbedja den sanne Guden, den Gud, som låter 
regnet falla och vinden blåsa ~ Templens gudar kunna icke 
hjälpa eder. :\u kanske du säger, att jag talar alltför 
stora ord. Kej , det gör jag icke. Jag har själf dyrkat 
dessa gudar, sedan jag var en fot och fem tum lång (dc 
kinesiska barnen bäras inför gudarne, då de äro tre dagar 
gamla, däraf uttrycket), och de haf\'a aklrig hulpit mig. 
Ju tlitigare jag tjänade dem, ju eländigare blef jag. .'\. Il a 
heliga berg på trakten har jag besökt», och så räknar han 
upp deras namn, »lwarför? Jo, för att söka lycka. Fann 
jag den? Nej. Jag har \'arit en 'opiumdjäf\'ul', men Gud 
har frälst mig. Ku röker jag icke mera. Jesus kan frälsa 
eder. I måsten skynda att omvända eder, vända eder från 
det falska till det sanna» o. s. v. Han brukar äf\'en före
läsa ett kapitel ur en liten lättfattlig skrift. Sedan tala 
tjänarinnan och jag en stund hvar till kvinnorna. Till 
sist bjuda vi ut dra böcker och tral{tater till salu. 13ok
försiiljningen går trögt på landet, ty endast ett fåtal af 
jordbrukarne kan läsa. Herren vare lof, vi haf\'a ändå 
afyttrat några exemplar i hvarje by. 

Den 3 l okt. och den I no\'. hade vi »stormöte " i 
Hai-cheo fur första gången. Det \-ar riktigt godt allt
igenom, Jesus vltr midt ib land oss och fröjdade vitra 
hjärtan. Systrarna i :\lei-ti-chen gladde oss med sin niir
varo och hjillp. Fredrika Hallin ledde et! sångmöte i 

kapellet. Evangelisten Uang, Liu-ts'uen-ren (Fredikas med
hjälpare) och Henrik predikade. På söndagskvällen firade 
vi Herrens natt\'ard. Dagen därefter öppnades opiumasylen 
här. Sju personer ha hittills intagits , af dessa äro två 
redan utskrifna, befriade från opiebegäret. Min käre man 
är alldeles öfverhopad med arbete f. n. Sedan d. 1fi 
dennes pågår en stor examen i staden. Ett par tusen 
studerande sägas deltaga däri. l'redikotältet är uppslaget 
strax härintill. En mängd af de lärde har strömmat dit. 
Rykten ha gått, att de ämn.a rifva ner tältet. I går afton 
disputerade åtskilliga studerande mycket häftigt med Uang. Det 
började se bekymmersamt ut, men dr trofaste Fader hörde 
sina barns enträgna böner, och folkmassan skingrades i 
frid, I morse kom mandarinens äldste son till tältet och 
bad, att där ej skulle predikas på ett par dagar. Något 
ondt torde vam beslutet emot oss, men är Gud för oss, 
lwem kan vara emot oss? Han gör hedningarnas råd om 
intet och öfverändakastar folkens planer. 

För ett par dagar sedan kom en varg in i staden i 
skymningen och sargade tlera stycken barn, två af dem, 
som bruka besöka min sön,iagsskola. Henrik vårdar den 
värst tilltygade af dem, en elf\'aarig !licka. Hela ansiktet 
är upprifvet och näsbenet delvis krossad!. i\låtte Herren 
hela henne och friiisa henne och hennes mor, som nu dag
ligen ra höt'a evangelium' '-aken med oss i bönen ~ Kiira 
hälsningar från oss och allt \'årt husfolk ~ 

Eder ringa syster 
Bi/Illa l } ädl'/', 

Sin' an hsien, Honan. 

Käre broder: 

»Bedjen fördenskull skördens Herre, att han sänder 
(utdrifver) arbetare i sin skörd. » Vi vänta och bida, att 
Herren skall sända någon till denna nejd. Vår vän Ki 
frågar lwarje gång d träffas: » j\är kommer någon hit att 
hjälpa oss? » och vi i vår ordning fråga: »Hur länge skall 
han få stå ensam;" Efter \'årt kinesiska höstmöte gjorde 
broder Blom och jag honom siilIskap för att hjälpa och 
uppmuntra honom, om än blott med ett kort besök. Lik
som förr sökte iif\'en nu fienden lägga hinder i vägen. På 
grund af det starka regnfallet voro viigarne ofarbara för 
\'agnar, och, niir vi iindtligen lyckades få ett djur att biira 
\'lira saker och \'i själfva beslöto oss för att gå till fots, 
nekade tl1uldrifvaren att gå. Det 1,Y'ckades oss dock att 
omsider komma i dig, men \' i hade ej hunnit mer iin 
halfva viigen, förriin jag blef sjuk. '-år broder Ki kände 
det mycket svårt att fortsätta ensam. På kvällen ut
göt han sitt hjärta i bön till Herren. Han ropade till 
Gud att sända frälsningens budskap till detta hans eget 
folk. Han bekände synd, både sina och sitt folks, och 
han bad så ifrigt, att Herren skulle gifva oss kraft att 
fortsätta resan. Det påminde mig om de gamle profeternas 
bön för Israel. Följande dag var jag bättre, och vi kunde 
resa vidare, till Ki's och \'år stora glädje. Framkomna 
mottogos vi af Yang, en af medlemmarne i Cin.ch'eng-för
samlingen, som varit här en tid för att hjiilpa Ki, och 
senare på aftonen infunno sig flera stycken \'änner, lwilkas 
ansikten jag ej förr sett, för att välkomna oss. Herren 
har alltså redan gifvit oss hopp om skörd - men 11\'<11' 
iiro skördemännen ' - »Om blott en missionär komme hit 
och bodde här en tid, kan jag gå i borgen för at! många 
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skulle tro», sade en af dem till mig. Ja, niir skall någon 
förbarma sig öfl'er dessa i mörker \'andrande ' :'I1edan Blom 
gjort en resa till närmaste station här i provinsen, 20 SI'. 

mil längre åt sydost, har jag gjort korta besök i byarnc 
med Ki, iifvensom sökt utbreda vittnesbördet hill' i staden. 
Gansl<a många hafl'a besökt oss här i asylen. Bland andra 
kommo en dag tvenne medelålders män från Honan,fu, 'i O 
Ii (3 1/2 SI' . mil) österut. De hade hört , sade dc, att hiir 
skulle gifvas undervisning i »liirall» och hade JlU kOillmit 
för att höra, hvilken lära I'i hade att förkunna. .-\1" dera;.; 
tal förstodo I'i genast, att dc tillhörde en sekt, kallad 
») Tjen,tan,l,iao :, . :V[edlclT1mar af den s<.:kten afhttlla sig från 
köttmat, I'in och tobak, iiro ifriga afgudadyrkare och be, 
trakta dc jordiska tingen som fRränglighet. Jag försökte, 
så godt jag kunde, förklara frälsningens \'iig för dem. Vid 
at'skedet gilfvo I'i dem flera goda traktater. })!Je som söka 
Herren skoJa finna honom, och deras hjärta skall glädjas 
evinnerligen . » Jag har länge bedit Herren att sända n[igon 
arbetare till staden Honan,fl!. );u har en direkt kallelse 
kommit därifl·ån. HI'ar finnes Pauli redebogenhet' 

Det är märkligt att se, hUf' I'iinligt iindå folket mot , 
t[lger oss, trots [lll[l [Ifskräckande rykten, som äro i om, 
lopp. Flera utlilndska ingeniörer hafl'a nyligen besökt di, 
stril<tshufvudst[lden för att undersöka terrängen för den nya 
jär!1l'ägtn mellan Tient,sin o.::h HankoII'. DeW, har satt ej 
så liten skräck i folket. Ett rs'kte går, att utli'indingarne 
på detta sätt blott I'ilja annektera r\:ina genom att slå ett 
järnband om landet. Trots alla proklamationer kunna de 
ej fil klart för sig, att det iiI' kineserna , som bygga jiirn' 
I'ägar. Somliga sriga , att utländingarnc al1l'iinda detla 
medel att beröfva det fattiga folket dess förtjiinst och S?I 
tJthungra landet för att sedan liittare Inlllna siitta sig i be, 
si ttni ng diirar. );aturligtl'is göra de ingen skillnad mellan oss 
och andra europeer, vare sig köpmän, ingeniöreI' eller andra. 
I deras tanke sträfva vi all,[ tili et t mål, att eröfra landet. 

Vid ett besök för ett par dagar sedan i en köping, 
mil härifrån, vågade ingen köpa våra böc)w' af frukta n 

att genom den medicin, som de tro I'ara blandad i tryck, 
svärtan, bli fl'a förtrollade. En köpman p[l gatan var dock 
viinlig nog [ltt bjuda oss till sitt hus. Herren iiI' lik\' iil 
mäktig att nedslå allt motstand , och I'i hoppas, att en ny 
dag iifven skall randas för Honan. ~u riro de bundna i 
dllfarelse. Här SOI11 annorstiides tro miinniskorna mycket 
hellre lögnen iin sanningen. \'[1 viigen hit passerade I'i helt 
niir[l den by, diir (; ,hu' ang röjdes. H[ln sitter nu enligt 
folktron på Gu,is tron och dyrkas allmänt som den högste 
guden. I templet, uppfördt till hans iira, i hans by, fin, 
nes en sten, hvilken ingen vågar vidröra, ty den som rör 
I'id elen är dödens barn. En skräcl( äro deras gujar for 
dem , arma folk: l,:tt glädjelöst lif utan hopp för det kom, 
m[lnde, sådan iiI' deras lott. Folket iiI' ständigt utsatt för 
de s tyrandes utpressningar. På resan hit triiffacle I' i tvenne 
resande, I1l'ilkas bagage blifl'it taget i beslag af tjänste, 
männen vid en mindre tullstation. De förde med sig ett 
förråd af opium , I'iir,it omkring 300 kr. Efter mycket 
bråk ly\.:kades dct dem slutligen att återfå ~/g . !Je hårc![I 
iimbctsmiinnen 1'01'0 obc\'ekliga för deras grå t och böner. 

E Folke, 

Från London. 

Till en vän här skrifver A. Inge tman nyligen: 

I-liir om dagen I'ar jag tillsammans med . en kines, r-lr 
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Ha. 0, en såcl[ln älsklig man: Jag har kn[lppt sett en sådan 
välsignad man förr. :~Jag g ick p,l e. 111. till Harley College fÖl' 
att tala med en :'1'[1' Thomas , dfi jag såg en liten man , 
11l'ars sneda ögon och stripiga hår röjde kinesen. - Efter 
teet blef,'o Mr Ha o~h jag presenterade för Iwarandra. Ja , 
hl'ad ska [l jag nu sätia om \[1' Ha, på det du må få hans 
bild riktigt klar för dig. Tiink dig ett icke alltför bredt 
g ult ansikte med tl'cnne små gliinsande svarta ögon, ett 
öCI'cr pannan nedkammadt svart glänsande hår, ett de t fi, 
naste leende och örver dett[l anlete ett 7'/~\'St //Zl'stiskt III/pi!, 

som ta lade 0111 Jesu kä rlek och den frid, som världen ej kan 
gifva, och detta är den kära lilla Mr Ha. Han I'a r ('rEm 
en trakt mycket nära (;in,chc'ng, god vän till alla de sven, 
ska missionärerna, hade I'a ri t Linders liirjunge och berömde 

. alla '.'å ra sändebud dä rute. :'III' Ha's engelska I'al' icke full, 
komlig, långt därifrån, då han en-iast + månader varit i 
London, mcn h[ln kunde tala bra nog för att göra sig 
förs tådd. Ja , jag blef snart öfvertygaci om, att det var ett 
ädelt, känsligt och a f den himmelska kärleken l'ärmdt hjrirta, 
som klap pade inom denne kinaman . Vi hade en bönestund 
tillsammans. :\'11' Ha börj ade Mt bedja på engelska, men 
SIlart talade han på kinesiska till vå r dyre, lästare. Det 
var förs ta gangen jag hörde detta språk, så fullt af melo, 
,Iisk slcönhet , så mjukt och vekt och dock så kraftigt ge, 
nOI11 dess g utturaler. Snart kOlllmo Hal'ley,män in, och ofri
\'i lligt gjorde j ag mina reflektioner: där stodo representan
terna för världens tvenne ovectersiigligen mest intressanta 
raser, den anglosaxiska och ,ien kinesiska. Huru sto ra 
och kraftiga sågo ej engelsmännen ut i jiimförelse med 
denne lille främling från l\lidtens rike, och dock - när de 
samtalade med l1\'arandra , huru mycket af själ, at' hjärta, 
af mildhet och kärlek lil.g icke i Mr Ha's alltid så karak, 
teristiska gester , och huru intetsiigande och otymplig,l pre, 
senterade sig ej d'tra stamförvanter. Gud kan för visso göra 
mycket af kineserna, blott de snart ringe evangelium. 

[ .:'1[1' Ha's trakt finnas JOO kristna, däribland en gam, 
mal gubbe på 80 år, hvilken iiI' en vii idig ordets förkunnare. 
Han går ut med en stor klocka och bö rj ar ringa af alla 
krafter. Så komma l1liinniskor i stora skaror och undra, 
I1vad som st?lr på . Han tager då upp den gamla, goda 
boken och predikar hiirligen. Blott ett ord till om ~lr Ha. 
);iir jag hörde honom tala om Jesus med denna barnsliga 
hänförelse, kä nde jag liksom en !läkt från den första kristna 
församlingens dagar . För den, som studerat Romerska rikets 
historia i 2 :clr[l och 3 :dje seklet efter Kristus och stannat 
"id de l{I'istliga karakterer, S0111 diirunder J:1öta oss på are, 
norna och bå len, måste män, sådana som Mr Ha, ofta harva 
presenterat sig. Hans barns liga och innerliga krirlek tiLl 
Herren och hans fröjd i namnet öfver alla namn , var något 
så underbart, a tt jag verk ligen kiinc!e mig djupt rörd. lians 
ödmjukhet var mycket karakteristisk. Till allt jag sade , om 
jag blott gjorde den aLldag ligaste anmä rkning, sade han: 
»Thank you I'ery much" (tack så mycket) eller »oh so 
nice», (o, så skönt). Men dessa utrop 1'01'0 för l~varjc 

gång så friska och uppmuntrande, att dc gingo rakt till 
hjiirtat. Ja, denna ödmjukhet I'ar Andens fruk t, den I'ar 
en del a f hans sa rika kcirlek till Jesus. Mr Ha satte · på 
mig en kinesisk dräkt och 1'[11' mycket road af att se 
n,ig såson1 kinc~. I-la n har redan I)judit 111ig att göra en 
I'isit i hans hem. 

Stockholm, P. Palmquist:i Aktiebola.6'"$ Boktryck<.!ri , 189 / . 


