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Med \'armt tack till alla gifvare.
Slitll II} } Or/l p riselI H erren, flkr Glid, ifrån e'Vl~f/tet
Izll el 'tjitel, Or/l 1IIall pl'I~'r ditt /Iiit/(r;a 1/a711ll, som upP/töjd!
iii' öfi'o' allt loj Or/I pris.' Du alkl/a är .HerreN.

En änka i Amerika, Iwilken sj iilf arbetat under hela
3 i år såsom missionär i Syelafril<a, tillsände förra året sitt
missionssällskap 1,080 kr. såsom tackoffer [ör elen lycka.
som \'eder farits henn e, då hon fi ck se sin andra son
ut
på missionsfältet.
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Ps. SI: 15.

David icke allenast bekände sin synd och bad
om den återlösning från synden och den hjärtats re·
ning och förnyelse i anden, som allena kunde åter·
gifva »frälsningens fröjd» åt hans förkrossade hjärta,
utan han begärde äfven af sin Gud frivillighetens anda
till att kungöra Guds nåd för andra, till att lära öfver·
träda rna Guds vägar.
Detta är Glids syftemål med hvarje själ, för hvil
ken han uppenbarar sin nåd. »Det joll? som jag
!tar danat åt mig, skall föI'kzmlla mitt loj. » Detta
ord gäller alla Guds barn i denna vida värld, och
hvar och en af dem kan instämma med Paulus, då
han säger till Timoteus; "Därför har barmhärtighet
vederfarits mig, att Jesus Kristus skulle främst på
mig bevisa hela sin långmodighet till en förebild för
dem, hvilka skulle tro på hon0111 till evigt lif». Gud
måste hafva äran af sitt verk, och denna gifves ho
nom, då den själ, han återlöst, upphöjer hans namn
och kungör, »huru stora ting Gud har gjort med
honom.»
Ingen här på jorden tänder ett ljus och sätter
det under en skäppa, och ännu mycket mindre skulle
vår Fader i himmelen göra så. Till alla dem, som
han får uttaga från mörkrets välde, säger han: » I
ären världens ljus » - »lyse edert ljus ,) . Min vän,
har du med David framburit detta bönerop om nåd
och nu fått mottaga visshet, att där finnes nåd äfven
för dig, gif då akt på hvad den Helige Ande vill lära
dig genom Davids bön. Den gudomliga nådens af
sikt med dig är att göra dig till ett vittne om Guds
kärlek och på samma, gang till ett exempel på hans
underbara godhet. Ofverlämna dig då helt åt detta
Guds syftemål, och säg till din Gud med David; »så
vdl jag lära öfverträdarna dina vägar ».
Tänk dock icke, att Gud fordrar din tjänst, så
som vore den en skuld, hvilken du måste betala ho
nom för din frälsning. 0, nej! - om du endast i
styrkan af hans nåd vill gifva dig åt detta verk,
skall det bEfva din största glädje att lära ötverträ
darna hans vägar. Om du betänker, ur hvilken »för·
därfvets grop " du blifvit uppdragen, den härliga fräls
ning, som blifvit din lott, och det djupa mörker och
elände, hvaruti andra befinna sig, samt att Guds dyr
bara nåd är ämnad äfven för dem och är mäktig att
frälsa dem såväl som dig - då skall ditt hjärta fyllas
af kärlek till syndare, och du skall räkna det för en
välsignelse, att du fått förmånen förtälja för dem om
Jesus.
När du med allvar begrundar, hvad Jesu kärlek
har gjort för dig, och huru mycket du har att tacka
honom för, skall denna kärlek blifva en makt, som
tvingar dig, och hvarje gång du på nytt beder; » Gud,
var mig nådig» - »så vill jag lära bfverträdarna
dina vägar», skall åtrå väckas i din själ, att andra,
som ännu äro främmande för Jesus och vandra fjär
ran från honom, må lära känna denne dyrbare Fräl
sare, såsom du nu känner honom . Du har fått viss
heten, att de först då skola blifva verkligt lyckliga,
och, hvad som är ännu större, att äfven de då skola
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förhärliga Herren. Ja, blotta tanken därpå att öfver
trädaren kunde väckas till lif, att den världslige kunde
blifva ett exempel på Guds nåd - och det genom
din bön och ditt vittnesbörd - detta blir nog för
att komma ditt hjärta att fröjdas, och det skall ej
heller synas omöjligt för dig, då du fäster blicken pa
honom, som bevisat dig nåd, och på hans kärlek
till syndare, samt betänker, att han värdigas begagna
dig i sin tjänst.
Men märk väl, att David först beder, det Gud
ville återgifva honom »frälsningens fröjd » och »stödja
honom med frivillighetens anda », och sedan säger
han; »så vill jag lära öfverträdarna dina vägar ». Her
ren fordrar aldrig af oss mera, än hvad han själf sätter
oss i stånd att utföra. För ett hjärta uppfylldt af
Guds nåd och med en fullhet af fröjd öfver denna
nåd är det en ständig källa till glädje att få göra andra
bekanta med Jesus.
Om vi finna OS3 tröga häruti, är det icke därför,
att vi nöja oss med så litet af Jesus, och att vi icke
så gifva upp oss själfva, att vi rätt kunna lära »känna
Kristi kärlek, som öfvergår kunskapen, på det att vi
må varda uppfyllda allt intill Guds fullhet, uppfyllda
i allt, som är Guds vilja »? Låtom oss därför mot
taga »af hans fullhet, nåd för nåd », och fruktan och
tröghet skola fara. Gud längtar att gifva hvar och en
så mycken välsignelse, att hans mun flödar öfver,
emedan hjärtat är fullt, och att han icke kan förtiga,
hvad han sett och hört af Jesus. Gä därför på nytt
till din Gud och bed honom med allvar om en full
het af frälsningens fröjd och af den inneboende an
den; då skall du lära öfverträclarna hans vägar. Rikta
ditt hjärta att däruti tjäna din Gud. Det är det,
som han begär af dem, som »rikligen undfå nåd och
rättfärdighetens gåfva », ty de skola »härska i lif ge
nom den ene, Jesus Kristus ». Det är för detta äm
bete, nåden har gjort dig skicklig att vara ett nytt
förbunds tjänare, och »Gud är mäktig att låta all nåd
öfverflöda till eder, på det att I uti allt mån atltld
hafva nog och dfverjlöda till allt godt verk. »
Men kanske du frågar, hvarest, när och huru
du skall lära öfverträdarna Guds vägar. Min vän,
allt detta skall Herren själf lära sig. Kristi tvingande
kärlek skall lära dig det, ty kärleken upptäcker, ja
skapar tillfällena.
Världen är full af öfverträdare, och Jesu hjärta
är fullt af kärlek. Om du verkligen smakat hans
kärlek, måste du bekänna, att det finnes icke nå
got arbete, icke något verk härligare än det att vara
en tjänare och budbärare åt denna kärlek till de vilse
farande och förlorade. Den nåd, som förde dig från
död till lif, är ock mäktig att »upplåta dina läppar,
att din mun må förkunna Herrens pris » för dessa,
och att du må till dem öfverbringa den välsignelse,
hvarmed du själf är välsignad. Glöm ej, att hvarje
själ, som undfått nåd, är kallad att lära öfverträdarna
Guds vägar och äfven skall emottaga kraft därtill
hos samma Gud, som lärde Davids. tunga att jubla
öfver hans rättfärdighet.

S I lY I jl! S L A lY D.
på oss, gjorde sig underrättad om några fransmän , d. ii. ro
merska katoliker, finnas här: han frågade , Iwar vi bodde
.\f Rev. A. T. PiersuJl.
i staden etc. Hans fru har begärt att ra hälsa på i nick
skolan. l synnerhet glädjande är det förtroende, l1\"al'
En teologi e studerande frågade mig en gång, lwad som
med folket närmar sig oss. O, hvilka rika tillfällen till
menas med att öfvervinna rikligen. »Antag», svarade jag, ~
arbete ! Det förberedande banbrytande arbetet börjar nu
» att tvenne fientliga armeer mötas på slagfältet och den ena
öfvergå
ett mera direkt missionsarbete, Vi böra aldrig
armeen drifver den andra på flykten. Detta är ju att öfver· ,
glömma, att vi fått den nåden att bryta vår egen mark
\·inna. l'vlen antag i stället, att de stridande kunde ingå
här. Vi hafva ej, såsom så många andra, fått vår verk
vänskapsförbund med Iwarandra; vore ej detta ett rik!t;r;t
samhet midt ibland större missionssällskap, där marken förut
öf\rervinnande?
\rarit beredd, ej heller arbeta d i närheten af äldre missio,
»:\"i har t. ex. ett dåligt lynne. Om ni nu kan emot
ner utan på helt ny mark ; därför tager det äfven en liingre
stå och undertrycka lynnets böjelser, har ni ju öfvervunnit,
tid. Men allt är Herrens verk, och för min del föredrager
men om ni I,an få det själf\'iska, retliga och känslolösa
jag att, äfven om det måste gå långsamt , innan marken är
lynnet utbytt mot ett själfuppoffrande, tidigt och älskande
beredd för sådd, få börja från början.
sinnelag, då har ni öfvervunnit rikligen, och detta är just
I går hade vi en m,'y'cket stor folkskara i kapellet trots
hvad Herren har utlofvat åt eder . »
kylan , och många stannade i gästrummet för samtal.
Vänner, huru många af oss vilja verkligen tro Herren
I en by här samlas en hel skara kvinnor hvarje sö n
om att kunna frälsa oss från det köttsliga sinnet, men ock
dag för att tillbedja Gud.
om att kunna göra oss heliga i all vår umgängelse och
I Honan berätta bröderna om underbara Guds verk.
pryda oss med » den stilla andens oförgängliga väsende»?
Må Guds församling ej tröttna!
Glömmen ej, huru många de barn äro, hvilka för alltid
i\'u hinn er jag ej mer. Hj ärtliga hälsningar.
vänd t Herren ryggen, därför att dc i hemlifvet bevittnat
så mycken otålighet, vresighet och annan ovärdig umgäng
else hos sina s. k. troende föräldrar. Knappast något skall
däremot vara ett \'erksammare medel till att föra våra barn
och anhöriga till Kristus än ett af Herrens ande omskapadt
Utdrag ur bref från Axel JEa/llle af den I S dec. 1897.
lynne och ett helgadt väsende.
»Skola vi förblif\'a i synden) Bort det! Vi, som
I vår vän Changs by, Ch' atie, ser det mycket lofvan,le
haf\-a dött från synden , huru skola vi ännu kunna lef\'a
ut. Där finnas 2 änkor, som på senare tiden \'isat stort
i henne.»
nit för evangelium . Den ena af dem säges fÖI'r hafva va·
rit besatt af en ond ande. Chang fick höra härom oc h
bad henne komma till sitt hem samt deltaga i gudstjiins·
Till " Sinims Land " en hälsning från Skellejtett .
tema; hon gjorde så, och de troende bådo för henne, och
hon blef frisk - befriad från den onde anden.
Jesu frid!
En man i samma by, också han heter Chang, den
iildste
i byn och uppbördsman för skatten, iiI' äfven , såsom
Låtom oss akta på hvarandra för att upplifva till kär
det synes, en uppriktig Jesu lärjunge. Chang sade till ho·
lek och goda gärningar, och detta så mycket mer, som I
nom : »Du som har så goda tillfällen att vittna om Her·
sen, huru dagen nalkas. Ebr. 10: 24, 25.
ren (vid gående från hus till hus för upptagande af skat·
Afven häruppe i höga norden finns det vänner till
ten) , du bör ej försumma dessa tiltfällen, utan bestämma
Kina. Guds folk i dessa trakter är särdeles offervilligt,
dig för att i hvarje hus du ingår säga något om Jesus. »
då det gäller missionen i allmänhet. Den 14 mars, Sven
Mannen tog detta råd till hjärtat och vittnar nu mycket
ska missionens i Kina allmänna bönedag, högtidlighölls
ifrigt om Herren. Både han och de ofvannämnda änkorna
också här. En liten skara Jesu och Kinas vänner samla
voro här på stormötet i oktober.
des i »ordenssalen » mellan kl. (j och 8 e. m. Sedan tack
En man i en annan by, hvilken i Hai·cheo blifvit
sägelse- och böneämnena meddelats och betral,tats samt
botad från opiumlasten, kommer ofta hit för att höra om
några underrättelser om Kina och missionen där lämnats,
afslutades den lilla högtiden med en kort betraktelse öfver Jesus, Hans familj är förmögen, en af de förnämsta fa 
miljerna i byn. Han är okunnig, men synbarligen upprik
Joh. 10: 16, hvarpå följde gemensam bön .
tig, Som han var angelägen att få med sin mor och
Några sparbössor blef\'o också utdelade samt en kär
syster till stormötet, föregaf han , att de skulle få se en
lel(sgåfva mottagen. » Och detta evangelium om riket skall
utmärkt läkare här, som kunde bota deras sjukdomar (hvad
vara predikadt i hela världen till ett vittnesbörd, och då
de hade för sjukdomar, fingo vi icke höra, troligen inga
skall änden komma». Matt. 24: 14.
H. D.
af betydelse) , De följde därför med och fingo höra evange
lium. Modern synes nu börja intressera sig därför (evangelium).
Fadern är buddhist, den äldre brodern är lärare och således
konfucianist, hvarför fadern med en viss stolthet säger: »1
vår familj ha vi tre religioner: buddhismen, konfucianis
men och Jesllsliiran . »
Utdrag ur bref från E. Folke af den 20:de dec. 1897.
Det synes, att evangelium vinner terräng mer och mer ;
» Vi hafva mycken uppmuntran här.
I förgår var jag
om ock i tysthet, går dock Herrens verk framåt. Chang
hos högsta mandarinen såsom tolk för en engelsk ingeniör.
är oss till stor hjälp nu; han har blifvit så förändrad, så
~'landarinen uttalade då mycket vänliga ord med afseende
snäll och enfaldig i tron och \'erkligen nitisk för Herren.

Ett

l'il\Ii~t

öh'eninnande.
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Han utöfvar mycket int1ytande på de kristna och äfven
på andra.
Vi ha två bokspridare, at1önade a f skotska bibelsäll
~kapet, Il\'ilka nog också äro till stor viilsignelse. Bed, att
deras enfaldiga vittnesbörd och de böcker de sprida må
\'inna många sjiilar för Herren. ~din .\nna och sy strarna
skulle kunna berätta dig om viilsignadt arbete bland ln'in
norna.
Jag borde ju ha skrifvit något 0111 stormötet. Det
var dock ej något särskildt af intresse, som utmärkte det
saml11a, om ej det att \' i fingo ett stort antal »sökare» på
vår lista -- 20 stycken. 4 personer upptogos genom do
pet till medlemmar af församlingen. Jag tänker föreslå på
n:ista stormöte - i april 11\9:::; - att vi få fyra stOl'mö
ten om året.

Axel Hahne med fru.

by.

Kästa år hoppas jag få en skola till stånd
1I1å den bli till välsignelse!
Hjärtliga hälsningar från oss.

Changs

Ganking den I febr. 1898.
:\iär vi utgående missionärer anlända till detta ofantliga
,, ~vlidtens rike », hvars befolkning är
lika stor som hela
Europas, så ligger närmast framför oss ett par års träget
arbete med språkstudier, innan vi äro i stånd att något så
när vara till gagn. En del af denna tid tillbringas \'id
miSSIOnens uppfostnngshem I Ganking, dar VI Icke blott
tillägna oss de första grunderna af språket, utan äfven bi
bringas kinesisl{ hyfsning, lära oss etil{ett, vanor etc.; med
ett ord blifva acklimatiserade
dessa alldeles nya för
hållanden.
Ganking räknar omkring 75,000 invånare och är
residensstad för guvernören i provinsen Ganghl\"ei, ett af
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det kinesiska rikets I:::; landskap. Pro\"insen upptager en
god del af det stora slättlandet mellan noderna Yang-tse
ldang och Gula t1oden ; dess folkmängd torde uppgå till
cirka 10 millioner människor.
HufVlldsta den Ganking är en mycket gammal stad;
man siiger, att den räknar sina anor ända från början af dr
tideriikning. Höga, gammaldags murar mc,l framför liggande
vattenfyllda grafvar omgif\'a staden på alla sidor. Stads
portarna stängas Iwarje kväll , då mörkret inbry ter - nu för
tid en liksom det skett generation efter generation sedan ur
minnes tider. Den resande, som anländer under den mörka
delen af dygn et, mr taga in i ett viirdshus, som iir beläget
vi d stadsporten, och dilr vänta, tills portarna öppnas vid
daggryningen. Så var förhållandet med mi g . Ångbåten
fr ån Shanghai framkommer hit midt i natten . Efter en
rätt iifve ntyrlig landstigning i djupt mörlwr och omgif\'e n
af dussintals kin eser, hvilka i dessa trakter hafva rykte om
sig att vara utprägl ade tjuf,"ar och kanaljer, nådde jag
lyckligen värdshuset med alla min a saker. En broder från
missionshemmet \"ar mig till mötes och hjälpte mig till
riitta. Vid 7"tiden på morgonen öppnades portarna, och
vi kunde begifva oss upp till missionsstationen.
Missionshemmet utgöres af en hel liten komplex af
byggnader, bestående af dcn egent li ga stationen med sitt
kapell samt språkskolan. Det hela höjer sig i låga terrasser
från gatan, samt tager sig synnerligcn inbjudande ut med
sina trädgårdsplanteringar, gräsmattor, buskager af bambu
träd , kläng\"äxter utefter murarna etc.
Vi vistas för nän"arande l + br~)d e r vid språkskolan.
Flertalet är frå n England, en från Tyskland, två från Au
stralien och en från Nya Zeeland. Missionsintresset är spridt
till alla länder, äfven till Nya Zeeland, h\"ilket land mången
kanske tror snarare vara i behor af missionärer för egen
del än i stånd att sända ut sådana. Detta land har nu
bidragit till arbetet för Kinas evangelisering med en kär
broder, och före honom hafva visst omkring 20 missionärer
utgått från ögruppen .
Språkskolan har utrymme för omkring 25 elever, Iwar
och en i eget rum. Så snart man är vederbörligen instal
lerad, börjar studiet af det må ngberyktac1c språket. Visser
ligen underlättas nu för tiden arbetet genom utmärkta läro
böcker efter praktiska språk metoder : likväl fordras mycken
bön och mycket arbete, såsom jag nämnde i mitt förra
bref. Redan vid j·tiden på morgonen börja bröderna röra
på sig. Morgontimmarna ägnas åt umgänge med Herren
i hans ord och i bön.
"Guds ord iir en lykta för min
fot och ett ljus på min vandringsstig. » De heliga skrifterna
göra oss visa till frälsning genom tron på Kristus Jesus.
Kl. hall' 8 serveras frukost i matsalen, hvilken äf\'en tjänst
gör som lektionsrulTI. Under helgen vid jul och nyår var
den smakfullt prydd med girlander etc. ; på ena kortviiggen
tronade en tlaggclckoration med vår blå-gula nagga i midten
samt den engelska och amerikanska på hvardera sidan.
Husets tjänstefolk samlas half nio till kinesisk morgon
bön, h\'ilken ledes omväxlande af de infödda evangelisterna
och någon af missionärerna.
Vi bära naturligt\' is alla kinesisk dräkt , d. v. s. hår
piska, filtskor med tjocka, hvita sulor, »kjolar» o. s. v.,
men lefnadssiittet'i öfrigt är inom missionshemmet helt och
hållet europeiskt. Endast en gång i veckan, hvarje tors
dag, serveras kinesisk middag. IVIiddagsklockan ringer half
ett, och efter middagen fortsättas studierna till kl. 4. Tiden
mellan 4 och half 6 e. m. är anslagen till att taga motion,
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eh uru arbetet ol'ta kringskär programmet, så att pr omen a
derna ej utsträckas öfver tre In-art eller en timme. Emeller
tid behöfl'es det, att man rör på sig, när man studerar
kinesiska ! Kl. hall' 6 e. m. är det kl,ällsvard, lwarefter
k vällen användes till studier, utom några dagar i veckan,
då vi gemensamt samlas för att betrakta Guds ord.
Af eleverna, som komma hit till Ganking, hafva som
liga lättare, andra svårare att förvärfva sig insikter i språket.
Somliga passe ra den första examen efter 5 - 6 månader,
andra behöfva
10-- l l månader. r.långa hafva svåra
pröfningstider att passera ig<;nom, då de frestas att gifva
upp arbetet på grund af inbillad oförmåga, olämplighet etc.
A andra sidan vilja studierna stundom draga ens sinne frå n
» forskandet i skrifterna », från de ting, som tillhöra Gu,!.
Låtom oss bedja Herren, att han bevarar, styrker och hjälper
dem, so m han ha r l<allat att blifva vittnen för honom i
Ki na.
Eder till gi fne broder
G'/I staf A dlilf .'ltd!!ta/III/W r.

Yang·eh au den 9 februari 1898.
Kä ra miss ionsl'iinner ~
Det börj ar nu lida mot slutet af vår I'istelsc i Yang
chau. Om G\.hi I' ill , lämna vi he mmet hiir i början af
nästa månad . Vi resa ick e uppför Yangtse· och Han-noderna ,
utan det är meningen, att vi skola fara ned till Shang-hai
och därifrån vidare norrut med ångbåt lä ngs kusten för
att i Tien·tsin sammanträffa med broder Erik Folke, som
sedan ledsagar oss till fältet, där våra sl'enska syskon
arbeta. Res a n blir därigenom ganska myc ket förko rtad.
Det har varit en lugn och lycklig tid här i Yang
chau, då vi så småningom fått komma in i de kinesisl·w
förhålla nde na och lära de första grunderna af språket.
allt har Herrens godhet gått framför oss. Yi I<änna, att
I·i ej kunna vitra nog tacl<samma för detta älskliga kristna
hem midt i den hedniska staden, under d et vi så ifrigt
längta e tter den tid, då våra tungor skola va ra skickliga
att förkunna hans dygder på de kära kinesernas svåra
tungomål. )i.nnu måste vårt deltagande i evangelium, lik
som edert, I<ära missionsvänner, vara i böne n , dock med
den skillnaden, att vi dagligen med våra lekam liga ögon
se hedningarnas nöd. En särskild förmån ha dock de
systrar, so m äro mera beva ndrade i sjukvård oeh dä rmed
red an nu få tjäna Herren bland d em, som komma till oss
för att söka bot mot lidanden af olil<a slag. Två af de
svenska systrarna hafva en bestämd tid på dage n lwar si n
vecka att mottaga de sjuka. Det blef ordnadt så, för att
språkstudierna skulle kunna skötas på samma gång, lwilket
annars hade sina svårigheter. Men Herren hjälper, ordnar
och leder i det ena som det andra. Hans ande har känts
särskild t nära i detta hem .
Vår första närmare bekantskap med kineserna har
gjorts dels genom tjänarne här och några af de infödd a
kristna, so m oftare komma hit, dels genom våra lärare,
för lwilka vi fem dagar i veckan studera en och en hal f
timme om dagen. En engelsk syster, som lär tala ol'anligt
bra kinesiska, hjälper oss med det, som skulle vara den
grammatikaliska delen af studierna, om man kunde tala om
någon verklig grammatil.;: i kinesisl<a n; och för öfrigt studera

I'i enskildt med att inlära skriftecknen och de få regler,
som kunna g ifl-as för behandlingen af sp råk et. Tre snälla ,
ga mla kinesln-innor tv å af de m äro kristna och en
») sö],are» som tillhöra huse ts folk , och a f Iwilka en
alltid åtföljer oss, när vi gå ut i staden, fa höra en
del af våra svaga försök att meddela oss på detta språk.
Det är lättare a tt göra en fråga än a tt sedan förstå deras
hastig a, ordrika svar. Man är dock icke så mycke t frestad
till samtal vid en va ndrin g genom några af Yang-chaus
gator , åt mins tone ej så länge tanan är ny, och man är ol'an
vid de ttll stadslif med alla slag af skrik och folkträngsel.
För att få frisk luft gå vi ibland utom stadsmuren, dä r
d et finns e n gångstig på andra sidan af en vattengraf. som
omger mura rna. Därute hafva stadsboa rna sin begrafnings
plats, ett I'idstriickt fält af sm å kullar alldeles in till gång
stigen. Det hvilar något dystert öfver dessa grafvar, icke
så myck et därför att de äro nakna och oprydda, uta n blom
mor och minnesstenar, såsom vi se på kyrkogårdarna hemma,
som fastmera ge nom medl'etandet därom, att det stora, stora
ner taiet, som nedmyllats här, har lefvat och dött »utan
hopp och utan Gud». Huru stor skuld har G uds församling
på j orden häri? - Men Gud va re lof, ännu är det tid att
gifl' a de lefvande el·angeLium till ett vittnesbörd.
O, hvilken glädje erfares ick e öt\'er iwar och en, som
s tannar för detta vitt nesbörd ~ Vi hafl·a nylige n fått h:)l'a
om Herrens verk med en af de kinesiska lärarne i staden,
Tien-lsin-ung, som undervisar vid \\Tes t- och Syd po rta rna,
vid hl-a r och en af hvilka en liten missionsstation finnes,
som förestås af två systrar och en infödd evangelist. T ien
lär ha varit en mycket stolt man, som många kin eser äro ;
Herren hade förut talat till hans hjärta, men han hade ej
\'(,1 a t s tanna. ~u har dock Herren blifvit honom för stal'i,.
Han har böjt sig för korsets evangelium, funnit frid och
börj a t bekänna Jesu namn . Hans hustru var till en början
mycket förbittrad däröfver, men har nu med sin man be
sökt missionärerna och lyssnat till ordet, som förkunn as.
~låtte Herren i nåd få frälsa också henne ~ Bland andra
medel till Tiens omvändelse använde Gud också en dröm.
Detta på minner om Job 33: 14 - l 7. Tien tyckte sig se
en missionssyster, som ha n för några år seda n un dervisat,
och som nu är hemma hos Herren, stående på en ljusom 
strålad höjd, man ande honom att komma dit upp. ~len
då han såg efter någon väg, fann s det endast en brant,
s mal klippl-äg, liknande en tunnel.
Han tyckte si g då ha
sagt, att ha n ej ens kund e få hufvudet ige nom.
Hon sva
rad e, att om han blott trängde fram, skulle där blifva I·äg.
Han gjorde d et, och stigen vidgade sig. Under tiden tyckte
han sig höra, huru en del af han s vänner nedanför ropade
honom att komma tillbaka. Men han fortsatte och kom
fram. Denna dröm gjorde ett så starkt intryck på ho
nom , att han därigenom fick mod att komma öfver på
Herrens sida, och han ha r sedermera berä ttat drömmen fö r
en af missionärerna på platsen. r.låtte Herren få gö ra Ticn
till ett klart vittne för sig I Han lär ha J ttrat, att han
önskar få predika.
Yang-chau har annars varit en hårdarbetad plats för
evangelium. Men vid detta års början har Gud gifvit fl era
af sina barn här detta löfte: »Se, jag vill göra någ ot ny tt»,
hvilk et \'i tro gäller ej blott '{ang-cl1au lilan hel a Ki na,
och det var så sl<önt att redan nu, genom Tiens omvän
delse, få se utsäd et uppskjut a .
i\·liss Murray återkom för ett pa r dagar sedan frå n
ett besök i Shang-hai , dit hon varit kalla d för samråd mej
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mr. Taylor. Hon omtalade då, att mr. Taylor ämnar vädja
till alla missionens medlemmar för påskyndandet af Kinas
el·angelisering med hänsyn till de politiska förhållandena.
Det är fråga om fem års ihållande kringresande evangelist
arbete af alla, som därtill äro villiga. Ehuru det finnes
missionsstationer spridda öfver hela Kina, är det dock vid
sträckta områden inom de stora provinserna, där evangelium
ännu ej förkunnats. Gud har särskildt lagt på sin tjänares
hjärta att nå dem lltt, då Kina ju är öppet. Det är arbe
tare och illlllmppfyllda ar/Jrtarc i den myckna skörden, som
behöfvas. Det be,ies ock mycket, både af missionärerna
för egen del och för de infödda kristna om kraft från höj
den, att Guds I-erk i dem måtte fördjupas, samt att nya,
uti-aida vittnen bland dem måtte uppväckas, då de ju ha
en särskild mal,t bland sitt eget folk. - Bedjen ock
I med oss, kära missions\"änner i SI-erige ~ En innerlig
hälsning till eder, kända eller okända, från dr lilla skara,
som snart går norrut, genom eder i Herren förbundna med
lilrjunge i Sinims land
!\~7J/1/a FogdldM.

jWilla S1 Jo/SSli1l skrifl'er i ett enskildt bref af den
jan. följande från Yang·chau.

~~

Det är i dag nyårsdag i Kina, och vi hafl-a haft stor
fest för alla dem , som stå i någon förbindelse med missio
nen. De hafva tillbringat hela sin dag här från kl. 10
f. m. till 8 på aftonen . Många främlingar hafva också
kommit, då det på nyåret är brukligt att gå in och hälsa
på, hvarhelst porten är öppen. Kineserna hålla vid denna
tid högtid en ~ hel vecka - deras enda lwilotid på hela året.
Vi hafl-a i dag fått öfva oss att sällskapa med dem; för
friskningar, såsom te, nötter, sötsal{er m. m., bjödos omkring,
och dessemellan hafva vi sjungit för dem och I·isat dem
tallor. i\rl ånga barn voro med. Vi började på morgonen
med Guds ord och bön och harva sedan haft äkta kinesisk
middag med »chop-sticks» och många rätter, lwilka l-oro
tillredda på gatan, där all kokning och bakning sker bakom
en slags disk med sidoväggar och tak och därinnanför en
liten gård. \-åra egna tjänare hade ledigt den dagen.
!\ågra af de troende voro i en annan del af staden för att
inviga ett nytt hus, som missionen byggt, och hl-ilket i da
garna blifvit färdigt; äfven de hade där möte me,i middag.
·P å aftonen var i kapellet anordnad fest med julträd, rikligt
behängdt med allehanda gåfvor för barnen, tjänarne och flera
inbjudna. Det blef stor glädje vid utdelningen, då namnen
uppropades, och lwar och en fick mottaga sin gåfva. Bar
nen fingo smfl dockor och leksaker af alla slag.
Evangelisten talade med anledning af gåfvorna mycket
dyrbart om I·år "outsägliga gåfva» Jesus. flera sånger sjöngos ,
-och slutligen åtskildes vi alla, lyckliga och tacksamma samt
värmda och uppfriskade af detta afbrott i det trägna ar
betet med studierna. Herren välsigne sådden: folket här
i staden får höra mycket Guds ord, men ännu ha ej några
större väckelser ägt rum; vi bedja därom och I-änta
diirpå' ender denna första vecka på nyåret höra vi natt
och dag smattrande af raketer och skott m. m. Folket
dyrkar nämligen på mångahanda sätt siIla olika afgudflr och
de al1iclnas andar. Vi ha blifl·it afradda att promenera
utanför stadsmuren under hela denna I·ecka, emedan folket
denna tid är mer än vanligt hätskt mot främlingar. 0, att
detta år finge biifva ett jubel- och friar för Kinas millioner:
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Hela denna I'ecka hållas möten hela dagarna här på mis
sionsstationen, ty folket har nu tid att komma.
De infödda troende hafl-a under nyårsl-eckan varit sam
lade i bön om Andens utgjutande. Herren har I-arit myc
ket nära, och de synas hafva blifvit uppfriskade i anden
samt vittna nu med mera ifver om Jesus. Evangelisten
går hvarje dag på gatorna och predikar. Han talar prak
tiskt, enkelt och lefvande, säga de. Han är af Gud rikt
välsignad och har stor kärlek till sitt folk. Måtte Herren
få många sådana budbärare att förkunna hans lof!
Hudson Taylor är nu i Shanghai, och I"i I-änta honom
hit; troligen kommer han i nästa I-ecka, när kinesiska ny
året är öfver. Vi ligga alla i bön inför Herren om en
mäktig andeutgjutelse öfver alla missionärer och infödda
kristna såsom det första och viktigaste villkoret att så fort
som möjligt l{Unna gifva Kina evangelium' » Strömmar af
nåd skola l1öda. »
Vi ha alla genom Herrens nåd fått vara friska och i
stånd att arbeta hela tiden. Dagarna fly så hastigt, snart
blir det åter uppbrott, och vår Lilla skara skingras ut öfl-er
det mörka landet för att /Ilet! J eslls uppväcka de förlorade ,
som IIIlIl skall hafva till byte från Sinims land.
Sigri,i Engström och jag hafl-a redan fått ganska myc
ket arbete bland de sjuka. Vi taga 11l'ar sin vecka [ör
detsamma för att ej blifl'a för mycket hindrade i studierna.
Det är ju en stor förmån att få tj äna något litet redan
nu, fastän vi ej kunna språket.

En gammal blind man uti provinsen Fuhkien kom för
icke länge sedan till en missionär och begärde att blifl-a
döpt. På dennes begiiran berättade han om sitt förflutna
»!\är jag
lif och huru han kommit till tron på Jesus.
l-ar tjugufem år gammal» sade han, »kom jag, liksom så
många andra , till den slutsatsen, att afgudadyrkan var fa·
fäng. Tidigt en morgon l-ar jag ute på åkern strax ba
kom min stuga, och när jag nedslagen och hopplös till sin
nes såg solen höja sig bakom bergen , fick jag en längtan
att tillbedja den, föll ned på mina knän och bad: ·0 sol ,
aflyft bördan från mitt hjärta
Under två år tillbad jag
"
solen , men mina synders börda tryckte mig alltjämt.
».En dag fick jag den tanken, att kanske månen bättre
kunde hjiilpa mig, och började därför tillbedja den, !1Var
med jag fortsatte under ett helt år, utan att bördan i minsta
mån lättades från ·mitt hjärta. förtviflad vände jag mig
slutligen till stjärnorna med samma bön om hjälp men
förblef fortfarande ohulpen. Till sist kastade jag mig på
marken och ropade: " Finnes en härskare ofl-an stjärnorna ,
uppenbara dig för mig ~ " Men ingen röst kom från honom ,
som regerar öfl-er allt. för mig återstod således intet
annat än att fortsätta mitt tröstlösa lif, och jag blef inom
kort blind, hvarigenom mitt elände förökades.
" En tid därefter hörde jag vid ett tillfälle buller och
linigt samspr?d< på gatan och frågade genast hvad som
stod prt. En främling predikar, svarade man mig. Jag
skyndade till platsen för att få höra främlingen , som he
rättade om elen lefvande Guden och hans kärlek till dc
fallna genom Jesus Kristus. .-\11 t detta blef mig för stort,
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jag kunde ej längre vara stilla, utan sprang upp på mina
fötter, hoppade och ropade af glädje: 'just det behöf,'er
»Ku är jag här i k\'älh, fortsatte den gamle, » för
att blifl'a upptagen i Kristi församling och är sedan färoig
att med Simeon utbrista: 'Herre, nu låter du din tjänare
fara i frid', ty jag har funnit min Frälsare, och mitt hjärta
är förlossadt ifrån mina synders börd.1, »

Ett nådens undel'l.
En man \'id namn Liu åhörde \'id ett tillfälle i staden
Luh'gan en e,'angelisk predikan, Liu var artist, \'ida be
rest och hade god inkomst genom att måla afgudar. ::\å
got förtroende för afgudarna hade han ej , då han ju sjiilf
l.;unde måla sådana, och följaktligen kände han ej heller be
hof af att tillbedja dem , När han fick höra talas om den
"leflrande Guden », dröjde det därför ej länge, innan han
mottog Jesus såsom sin Frälsare, Som han nu ej mera
kunde måla afgudar, råkade han i stor fattigdom men för,
blef dock ståndaktig i tron på sin Gud,
Liu utstod Sl'åra lidanden, synnerligast när hans forna
vänner, likasom fordom Davids fiender, ropade: " HI'ar är
nu din Gud ' " Han var rädd om sin Herres ära och I·'ille
ej längre med sin fattigdom gifva anledning till Guds namns
försmädande, hnlrför han lämnade staden och gick till Gan
king, Han anförtrodde sin säng och några \'interplagg åt
en forman, som mot ersiittning lofvade medföra dem till
Gan,king, dit äfven han ämnade sig, Liu förlorade dock
alla dessa saker genom formannens bedrägeri; denna sålde
nämligen Lius tillhörigheter under vägcn och \'isade sig ej
mel'a,
En tid därefter träffade jag, säger berättaren, Liu i
Luh'gan på väg till sitt hem i Honan, Jag blef djupt be
dröfvad, när jag såg hans lekamliga nöd, men iifven tacksam
öfver det kristliga tålamod , hvarmed han bar sitt lidande,
för att hjälpa honom föreslog jag, att han ftt mig
skulle måla en serie tallor öfver den förlorade sonen, Detta
uppdrag utförde han så väl, att jag kunde uppmana andra
att anlita hans pensel, och snart hade han flera beställ
ningar, än han kunde utföra, På detta sätt kunde han haf\'a
fått god förtjänst, men han aktade icke därpå, ty hans kärlek
till penningen var mindre, än jag någonsin sett hos någon
kines och efter en tid lämnade han oss och gick till sitt hem
för ~tt vittna om sin frälsare, Han ficl< också den stora
glädjen att vid detta besök få föra Ilera af sina forna vän,
ner till Jesus, Dessa tog han med sig till närmaste mis,
sionsstation, och missionären därstädes, som såg Lius brin
nande nitälskan för själars frälsning, erbjöd honom att blifva
evangelist, h\'ilket anbud han antog, Under detta arbete
blef han ofta af folket tillfrågad, huru stor af1öning han
hade. och när de fingo veta detta, nickade de förnumstigt,
likas~m ville de säga: »Vi skulle också tro, om vi blefve
allönade, » Af fruktan att \rara till hinder för evangelium
afstod nu Liu från sin lön och återtog penseln för att
kunna underhålla sig själf genom sin målning, under det
han fortfarande predilmr. l\'ingad af Kristi kärlek,

Be stummCl. Cl.fgudCl.l'InCl..
närheten af staden Kwei,Ki i Kina bor en 80,årig
gammal hinna \'id sidan af ett afgudatempeJ. Under tjugu,
åtta år var det hennes hufl'lldsakliga sysselsättning att tl'älta
afgudarnas ansikten, En dag fick hon höra om Jesus och
hans kärlek och tänkte då, att detta var just, h\'ad hon
behöfde, om hon nu blott visste, huru hon skulle kunna
pröf\'a sanningen af den nya läran? Slutligen fick hon klart
för sig, att »om den nv.1 läran är falsk, så kunna mina
gudar säkerligen säga mig det», h\'arför hon bad dem gifl'a
henne en dröm under det hon en natt siwlIe 50f\'a i temp
let. Två nätt~r sof hon i templet , men afgudarna hade
ingen dröm och intet s\'ar att gifva, Kiir hon den tredje
natten skulle lägga sig ned framför afgudarna på tempel,
golfvet, sade hon: )) Detta iiI' nu sista gången, jag frågar
eder, och om I icke i natt sägen mig, att den nya läran
är falsk, kommer jag att följa den i stället för att till
bedj a eder. »
Kvinnan sof äfl'en denna tredje natt i templet utan nå,
got svar från afgudarna, Från denna stund \'ände hon
sig af allt sitt hjärta från lögnen till sanningen, seende upp
till Jesus såsom sin Frälsare, Ehuru hon ännu bor pii
samma plats bredvid afgudatemplet blifva dock afgudarna
nu ot\ ättade, Den gamla kl'innan I'äntar att snart få möta
Hen'en, antingen genom döden eller i skyn , för att evigt
vara hos honom,
Ur ChillIrs Afiiiivm,
Mr W. B. Sloan, sekreterare i China Inland ~,lis,
sionen, samt pastor Inwood från Irland hafva under dessa
dagar möten i Stockholm, på middagarna klockan 1 utan
tolk i K, F, tJ, ;"I:s lokal och på kvällarna nied tolk i olil.;a
lokaler. Herren har talat och talar genom dessa sina vitt
nen allvarligt och uppfordrande till sina barn, .-\tt den af
Gud ingifna slo'iften är )) nyttig till undervisning, till bestraff
ning, till upprättelse, till tuktan i rättfärdighet» har säker
ligen mången erfarit såsom aldrig tillförne, Herren gifve,
att följderna må bJif\'a, lwad han afsett, nämligen: » att Guds
människa må varda fullbordad, till allt godt verk skicklig » ~
~Ir Sloan kommer att under denna månad, såsom fönlt
är tillkännagifvet i denna tidning, göra resor i landsorten
(se turlistan härnedan),
;'.Iåtte dessa resor genom Herrens nåd fa bidraga till att
hos missionsl'ännerna \'äcka en alkarlig åstundan efter ett
lif i full och helig hängifl'enhet åt Herren och därigenom
äfvcn föröka och utl'idga intresset för hans verk i Kina'
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firar , vill Gud, sitt elfte årsmöte instundande Kristi
himmelsfärdsdag, och utbedja vi för d etta möte mis
sionsvännernas hjärtliga förböner, att Herrens närvaro
må förnimmas ibland oss rikare itn någonsin.
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En kär gammal kincsisk kvi n na, h v ill{en tjänat Gud
u nder fyrtio 3.1', sam talade nyligcn med e n ung kvinnlig
m iss ionär om Herrens andra tillkommelse, undrande om det
\'iil vo re sanning, att han skulle komma åter' Sedan tillade
hon: dag är en g ammal k\'inna, men nog sku lle jag tyc ka
om att få sta nna för a tt se honom komma » . Hennes el1kla,
>' och

då

hon

omtalade

fö r

mig de många

små bc \'is p?l

Guds kiirl ek , som hon dagli ge n fic k e rfara, s tråladc hennes
g amla får.:tcle atllde af inre frid och gliic!jc,
)>Ju st(irre
tro vi l1al\'a till 11Onom , desto l1ät'ligare uppenbarar han
sig för oss » , sade h o n , och är icl,e det e n sann ing , \'iil
\'ii rd att lära känna pil erfarenhetens väg?
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"]esus bad."
.-\nteckningar fr än ett föredl'ng- af J(r:V. elI.

[H(~/ood.

43

icke förhållandet skall blifva detsamma med dig och
mig, då äfven våra naturer hungra efter människors
erkännand e och beröm, låtom oss följa Jesu exempel
och gifva oss tid till bön afsides med Glid äfven
under de brådast e stunder. Vi skola då lära oss att
villigt försaka människors loford och göra Guds väl
behag till en nödvändighet för oss och vå rt arbete.
Jesus uad om Fadre/l s IedniJ/g. I kap. 6: [2 f.
se vi, att Jesus tdlbringade en hel natt »i bön till
Gud», och så snart det »blifvit dag, tillkallade han
sina lärjungar och utvalde tolf af dem, hvilka han
kallade apostlar ». Jesus visste af hvilken betydelse
detta utväljande var, han kände ansvaret tungt hvila
på sig och ville därför ej kalla en enda apostel vid
namn, förr än han i stilla bön och förbidan ställt sig
under Fadrens direkta ledning.
Om Jesus ej kunde handla utan Fadrens ledning'
och var beroende af bönen för erhållandet af denna
ledning , huru mycket mer äro då ej vi i behof af
bön, mycken bön, att vi ej må handla efter egna
rådslag och göra hvad tankarna vilja. Huru god
tyckligt välja ej församlingarna s ina själasörjare och
huru lättvindigt väljas ej söndagsskollärare uti våra
söndagsskolor. O m Jesu exempel efterföljdes, huru
olika emot nu skulle ej då resultaten af vårt arbete
blifva. Våra kyrkor och predikolokaler skulle ej då,
såsom nu, vara fyllda med oomvända och halft om
vända åhörare. Köttet skulle ej heller äga så stor
frihet uti det andliga arbetet, som nu är fallet.
Men märk, att Jesus bad ej blott med anledning
af hvad som skulle ske, utan ock med anledning af
hvad som hade skett. U ti den I [ versen läsa vi, att
de skriftlärde och fariseerna blefvo ursinniga och talade
sinsemellan om hvad de skulle kunna göra åt Jesus.
Hans kärlek bemöttes med hat, och hans villighet att
hjälpa och tjäna begagnade fienderna sig a r' för att
om möjligt finna orsak till anklagelse mot honom.
Men liksom Jesus i bön till Gud öfvervann frestelserna ,
då människorna lupo till för att höra och syntes ifriga
att mottaga sanningen, så öfvervann han ock genom
bönen frestelserna till modlöshet, när hans kä rleks
budskap ohörd t förklingade. Vi läsa i Joh. 7, att han
ropa de: »O m någon törstar, så komme han till mig
och dricke ». Jesu ljufl iga inbj ud an bemöttes med
spott och spe frå n någn och med likg ilti g het frå n
andra. Rörande de senare heter det, att » 11Var och
en gick hem till sitt». Ingen mottog kallelsen. »Men
Jesus gick till Oljeberget», läsa vi omedelbart därefter.
Endast i bönen skola vi varda uppehåLlna under tider
af motgång, och då frukten af vårt arbete synes
ute bli fva.
Om vi skola kunna förstå Guds rikes hemlighet
rörande bönen, måste vi lyssna till och efterfölja Jesu
ord: >>lären af mig ».

Det är isynnerhet Lukas, som i sitt evangelium åter
och åter låter oss blicka in i Jesu bönelif, medan han
vandrade här på jorden . Och låtom oss stanna litet
inför några viktigare ställen, so m handla härom.
J('SItS bad om dm .Helige Ande.
eti kap 3: 2 [ f.
läsa vi, att "då Jesus vardt döpt och ulld, öppnades
himmelen, och elen H elige Ande for ned i lekamlig
skepelse, såsom en dufva, öfver honom ». Jesus be
höfde ej bedja om den Helige Andes eld till rening,
ty uti honom fanns intet, som behöfde bortbrännas.
Den Helige i\nde kom därför i en dufvas skepelse
öfver honom. Dufvan talar till oss om renhet, frid ,
mildhet och kärlek. \ ' id det i vår text omtalade till
fället blef Herren Jesus smord för den underbara
verksamhet, han stod i begrepp att upptaga. Ifrån
denna stund kunde han på sig' tillämpa de profetiska
orden: »Herren Guds Ande är öfver mig, ty Herren
har smort mig till att båda g lädje åt de anna »
o. s. v.
Märk, att ))(lå Jesus bad, öp pnades himmelen »
o. s. v. Om lzau behöfde bedja om andens gåfva,
han som dock \'ar dl väse nde med den Helige Ande,
huru mycket mera behöfva då ej vi bedja om him·
melens öppnande, så att den Helige Ande må hafva
fri och öppen väg att nedfara öfver oss.
»Jesus gick ajsides bort - och bad.» Dessa ord
läsa vi i 5 kap. och 16 versen. Af sammanhanget
se vi, att " ryktet om Jesus spridde sig », så att
»mycket folk församlade sig för att höra honom och
blifva botade från sina sjukdomar. 111m han gick
a/sides o. s. v. Vid ett tillfälle då, mänskligt taladt,
J esu närvaro och verksamhet borde hafva varit till
just då lämnar han allt
den största välsignelse, och alla och går af:;ides bort för att bedja. Han för
smådde folkets pris och beundran för att odeladt få
behålla Fadrens välbehag.
Aldrig har det funnits en tid, då Guds församling
har varit i så stort behof af mycken bön som just i
våra dagar, och dock har det kanske aldrig funnits
en tid, då bönen så försummats som just nu . l\Ian
in lägger mycken e nergi och anstränger sig till det
yttersta i det kristliga arbetet; men den feberaktiga
brådskan i allt, som göres, undantränger bönen, och
dock, ju flera tillfällena äro till att verka, desto mer
bön behöfves. När vi på alla sidor omgifvas af dem,
S0111 behöfva oss, och då utsikterna till att kunna
hjälpa blifva allt större, låtom oss afbryta vår bråds
kande verksamhet och gå afsides inför Gud i bön.
Vi behöfva ej frukta att därigenom förlora tillfällena,
tvärtom skola de blifva så mycket bättre använda
och frukten af vårt arbete desto rikare .
Låtom oss dessutom ihågkomma, att vi aldrig
stå i större fara för vår själ, än då vi lofordas af
D ä1'l;<:'CJlo//l är mi" Falk!' .fii/'här!~~·{7d, alt l bå'rt'J/
människor, och då vi tycka oss själfva vara oumb är
111)'rh" .frukt, och l sk0101 bli/va IIIiIIa ItiJ//{/~!;-a1' .
liga. Huru många harva icke tagit obotlig skada af
f Il{~f, ·t'll icke 1J!/.,oJ'at lIIilt . ula" ileR' hal' If/kol'al edcl',
det beröm och den beundran, de ätnjutit i det kristliga och ia.!{· har bcsliiml td,'I', al! I skolm /:'<1 ds/ad {Ich bä';-a
arbetet.
De, som förr varit till välsignelse för .fm!.-I, och a/I I'der j i'lfkt skll ll /ijrNi.fl'tl " pd dd alt k'ad
andra, äro nu i många fall till välsignelse för ingen Ilelst / bed/w Iiltlrm i mitt !UIII/II , tid s!.-all /WIl gifi 'l! ttlCI'.
och stå ibland oss som varnande exempel. För att

.r:; J iV l kf S L A _N D.

• Och när bröderna där fingo höra om oss, gingo
de ut för att möta o ss ända till Forum Appii och
Tres Taberna~; och när Paulus såg dem, så tackade
han Gud och fick nytt mod.» Apg. 28: 15.
»Jag' vädjar till kejsaren !" Så lydde Pauli svar
på Ståthållaren Festus' tiLlfrågan , om han ville fara upp
till Jerusalem för att där låta sig dömas. Herrens
förutsägelser om Saulus, huru mycket han skulle lida,
och huru han inför hednafolk och konungar skulle vittna
om sin Frälsare (Apg. 9: r S, r6), voro nu på väg att
nå sin fullbordan.
Men nog såg det miingen gång ut för Paulus, S0111
vore hans sak hopplöst förlorad, som fäktade han i
vädret, som vore han, hvad ateniensarne kallade honom
för -- »en pratmakare».
Vi veta dock genom studiet af Pauli bref, att alla
dessa yttre inflytelser endast berörde så att si=iga ytan
af hans tro, de rubbade aldrig själfva grundvalarna.
"Jag vet», »)jag är förvissad» äro uttryck, som
han ofta använder. O, hvilken förmån att hafva gjort
sin kallelse och utkorelse fast ! Hvad är all jordisk
glans och ära mot det att kunna tillägna sig ett så
dant klenodium som blott detta: "Sil är nLl ingen för
dömelse för dem, som äro i Kristus Jesus I» H vilket
dagligt gästabud är det ej att veta, det Glids välbe
hag hvilar öfver en och att man, vägen må vara jämn
eller svår, dock går på den Herren utstakat! Låtom
oss nu från hvad som i vår text säges om Pau rus
hämta en prakt isk lärdom! Han var en människa »af
samma natur som vi " . Ett större mått af Ande och
tro hade han nog, men vi få ej tänka oss, som skulle
vi ej kunna uppnå samma grad af fullkomlighet. Afven
en Paulus hade att taga sina ord tillbaka (Apg. 2]: j)
och ångra att han skrifvit ett bref (2 Kor. 7: 8), han
" lcingtade efter » sina filipper, han "tänkte oaflåtligen,
natt och dag » på sin Timoteus, han hade »stor sorg
och oaflåtligt kval i sitt hjärta för sina anförvanter
efter köttet o. s. v.
Alskade, känna vi till detta?
Förvisso har inför oss alla, jag tänker nu särskildt på
de af OS3, som på ett eller annat sätt äro upptagna
med missionsarbete, hemma och ute, den jätte, som
heter )) misströstan», ristat sitt stora hufvud' och ropat
till oss : »Förgäfves har du arbetat; fruktlöst och få
fängt har du förspilt din kraft. » Es. 49: 4.
Vi se på den stora mängden och våra små bröd
och få fiskar i stället för att se på honom, som ver
kar allt. Vi "förstå ej skrifterna, ej heller Guds kraft».
Matt. 22: 29.
Var kärlek besvaras ej, våra bästa afsikter miss
förstås, vänner, till hvilka vi vädja, se ej Guds rikes
angelägenheter lika viktiga som vi, och sa till råga på
allt kanske kroppslig svaghet tillstöter: Detta är pröf
ningsstunder, då det skall uppenbaras, om vår kärlek
är af rätta slaget. Väl den, som håller ut! Herren
har hjälpen redo i rätta stunden! Han vet, hvad för
ett verk vi äro! Han gör vind, eldslagor, änglar och
männ!;;kor till sina sändebud, ja, »alla ting äro dina
tjänare », Ps. [19: 91. Till och med ett litet bref,
skrifvet i Jesu namn är ett s2indebud. »Evad kallt

vatten är för törstig strupe, är goel tielning ifrån fjär
ran land. » Orelspr. 23: 2j.
Paulus fick " nytt mod " elå han såg bröderna.
Så kan vår blotta närvaro, då den återspeglar något
af Kristi kärlek, vara en broder eHer syster till hjälp .
»iVlamma , änkan l'ettersson sade, att mitt besök gjorde
hennes hjärta så godt », sade en liten flicka till sin
moder, »111en jag förstår ej, huru det kunde göra det.
Då jag kom in till henne, sag jag att hon grät, och
då lade jag min kind mot hennes och grät också, det
var allt I »Nylt mod !» En ny blick på degamIatingen,
en ny kärlek till ele likgiltiga och kärlekslösa, en ny
förökad tro på framgångar ar våra företag! O, må vi
gå omkring i syskonkretsen och ingjula nytt mod i
hjärtan, som ängslas, stärka händer, som slappnat!
Tillfället ligger vid var dörr.
Där sitter en gammal din släkting, som ej kan
gå ut, och S0111 elu ej besökt på länge. Gif något
af din tid, skänk honom eller henne ett besök, och
du skall kanske tillföra » nytt moeL> till ett gammalt
trött hjärta. Eller vet du af en sjuk, som kanske
tillika är fattig. En hård lott ! Huru gärna vill
ej modet försvinna! Månne ej Herren vill sända
dig som sitt sändebud för att bibringa hjälp och
tröst? Och om, när du gått, likasom ett skimmer
hvilar öfver det bleka ansiktet och läpparna fram
hviska: »väl är jag arm och fattig, men Herren SÖl'
jer för mig l» säg, har du ej blifvit rik ligt belönad)
Kanske - och dock, jag skulle önska det ej behöfde
sägas, - har du ej på länge låtit dina kära föräldrar få
någon underrättelse om dig, och likväl tir det ditt
hjärtas högsta glädje att »hedra fader och mod el'>! .
Du har ingen orsak att behöfva blygas, allt går dig
väl, men de gamla i hemmet, som dagligen följa dig,
deras barn, tråna efter underrättelser. Käre, sänd
dem ett bref och ej alltför sällan, och de få » nytt
mod» att lefva om sitt lif i sitt ä/;;kade barn.
Eller kanske ute på missionsfältet, i det varma
Afrika, i Kina eller Indien har du en vän. När ni
skiljdes, lofvade du att ofta skrifva och gjorde så ock
till en början. Men nu, huru är det nu: Din van är
k\'ar därute, åren och mödorna harva väl förändrat
utseendet, men känslorna för dig och fädernejorden
äro desamma. Nu, då den svarta, gula eller bruna
brcfbäraren kommer, medför han aldrig något bref
från dig, ofta kanske ej från någon.
iVled en suck läggas tidningarna afsides ocl! i
hjärtat heter det: "Nästa gång! ,) Ja, tänk om det» nästa
gäng » komme från dig I »Nytt mod» skulle du då in
gjuta i din väns hjärta där borta i fjärran. Exemplen
kunde mångdubblas, men de ofvan anförda må vara nog.
Ringa orsaker, stora verkningar. Följande exemplet
af väl' :VIästare, som ömsom med sin blick bestraffade,
ömsom »såg och fattade kärlek til1», ömsom »såg upp
mot himmelen » och fick kraft till att uppväcka döda,
ömsom hjälpte genom vidrörande, må vi gripa till
fällena i flykten under vår korta främlingsskapstid
och med de medel, som stå oss till buds. i kärleken
tjäna elen ene den andre. Hen'en är trofast. I IV<lcl
han lofvar det hål ler han. De S0111 I /dilla efter ho
nom få »ny kraft ". Es. 4 0 : 3 [.
Hans ord förblifver evinnerligen.
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Dct gifl'cs trcnne nödvändiga I'illkor för att kunnQ
öfl'Q l'erkJig bön för den yttre missionen,
l,
Vi lIllisIe lära /.:iilllla Ill'rllIil/,s" f1l'1/1lS niid. Det iiI"
otänkbart. att elen, som ej är i tillfälle eller ej besviirar sig
med att t~ga reda ' på de förhållanden, i hvilka hedningarna
Jefva, skulle kunna känna behof af at! hjiirtligt bedja för det
missionsarbete, som beclrifves ibland dem, Du, Guds barn,
det iiI' din plikt att i kärlek siiita dig in i hedningarnas
förtviflade belägenhet:, gör dig besl'är att liira känna deras
hopplösa tilistånd; besinna hvilket namnlöst elände, som
döljer sig bakom den sanningen, att iinnu niira L,OOO mil
lioner hedningar stå utanför el'angclii ini1ytandc, O, niir
vi gifva oss tid att Öfl'cl'l'äga dettQ, iiI' det, som om våra
hjiirtan ville brista, och sannerligen I'i bedja då ej längre
af tl'ång, utan det blir ett trängande behof att få åkalla
Gud för dessa, som MI'cn I'i i dr mån stå i ansl'ar för.
:2, Vi Illitsk betrakta ItedlliilJ{f11'111l fr /i II Glids odt /li,
belll>' S)'Il}II1tkt, Om du icke I'ill se den nakna verkligheten i
ansiktet, skall du aldl'ig blifl'a en bedjarc för den yttre mis ..
sionen, Ställ dig pil den ståndpunkt , som är dig anl'isad
i ordet, betrakta hedningarna såsom Jesu »andra får ) , som
dock äro utan hopp och utan GUci i l'iirklen»: sätt dig i
tron in i Jesu kärlek till dem, där han hiinger på förbannelsens
trii för att äfven de skuLle iirfva \rä lsignelsen, och se , huru
åte;'lösningen, som iifven tillhör dem, likväl bcröf\'as dem
genom församlingens likgiltigbet och sjiilfviska lif. Stilla
dig, och se mot hl-ilket hopplöst slut dessa millioner ila, och
du skall sannerligen ej kunna låta bli att bedja och bedja
alll' arligt och uthålligt för den mission, som pågår ibland
dem.
3, Vi lIIdste själji:17 cgÖ/'Il II}}(/jji-il/gm". Så länge I'i
själfl'a icke uppoffra något för hedningarnas frälsning, blir
ej vår bön en bön af personligt intresse. Om du däremot
offrar något, som iiI' dig dyrbart, så skall ditt hjärta där
med tagas tillfånga och du i din bön för missionen inlägga
en ny kärlek och kraft.
Om t. ex, föräldrar offra sitt iilskade barn på Herrens
altare, och Herren skickar det till Kina eller till ett annat
missionsfiilt. såsom sitt I'ittne, huru varm och innerlig blir
då ej böne;1 för detta barn oeh dess arbete; den försum,
mas ej gärna, Offra diirför åt Herren för dina i otro dö
ende medmiinniskor, och bönen skall ej uteblifl' a; offra myc
ket, och du skall 'bCdja mycket; offra så mycket, att det
sl'ider, och din bön skall blit\'a ett trons fasthållande af
Herren, som gifver dig ditt »hjärtas önskan och icke I'äg,
rar dig dina läppars begäran » . Herr'en » bekräftar sina
tjänares ord och fullkomnar sina sändebuds råd. »
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der sitt arbete, och jag måste göra detsamma. Tiden , jag
nu'it hiir, har varit rik på erfarenheter; min bön iiI' att
Herren må gifl'a mig nåd att tillgodogöra mig dem och
arbeta ut dem i lifl·et.
Jag har i vcekan haft bref från Carl Blom, Han var
återkommen från en missionsresa i Honan tillsammans med
Hugo Linde!'. \'årt fält är stort i elen prol'insen oeh arbe
tarna äro få; ingen missionsstation!
Fyra nya bröder från England anliincle för en vecka
seclan ; vi äro allts[t för niirl'arande l~. IvIå Herren bevara
oss alla och skapa oss till dugliga arbetare för sig i
Kina,
Spr,lkstudierna upptaga hela vill' tid (ett par timmar
resen'cras dock alltici för studiet af dr kära bibcl), och vi
få bereda oss på tålamod och uthållighet vid inlärandet af
detta språle Det omcdelbara iralntidsperspektivet iiI' allra
minst ett helt års !1itigt hängit\'ande åt detsamma, Förrän
efter tvenne års förlopp blir man föga användbar för direkt
verksamhet bland folket. En rundlig tid är emellertid nöd
vändig, icke blott för språkets skull , utan äfl'en för att lefva
sig in i folkets förhållanden, vanor, tiinkesätt o, s. v.
Inom Kina Inland ~Iissionen pröfl'as de utgående
missionärernas framåtskridande i språkkunskap genom !1era
examina. Utförliga kurser äro sammanfattade för icl{e mindrc
än sex examina. Genom dessa kurser underlättas vårt ar,
bete betydligt. :vIan har sin bestämda arbetsplan, pröfvad
såsom praktisk och bra genom äldre missionärers erfarenhet.
\'-i behöfva ej förlora tid och krafter på at! sjiilfl'a söka lista
ut bästa sättet att lära språket utan kunna strax sätta i
gång mcd fullt arbete, I'etande att vägen bär säkert till
målct. endast vi hafl'a tålamod, Tiden för den första examen
är l'iixlande, den tager vanligen millst sex månader. Somliga
aflägga elen, medan dc ännu vistas ':id språkskolan, andra
lämna Ganking dessförinnan för att på olika missionsstatio,
ner fortsätta arbetet. Atskilliga af m: na kamratcr, som
vistats här sedan i höstas, hoppas klara ut profvct till
\'åren, Examen omfattar, utom en innehållsrik lärobok,
;\'larkus' evangelium samt ett par kapitel ur en af de klas
siska böckerna, Dessutom ingår i pröfningen åtskillig geo
grafisk kunskap beträffandG Kina , äfl'cnsom bestämmelser
för utländiI gars I'istelse oeh resor inom » midtens rike! "
Vintern iiI' en god årstid att I'istas hiir. Kölden iiI'
måttlig, Oväder stryka natuI'ligen då oel1 c\[t öl\u trakt e n
med regn , snö OGh rusk, Temperaturen tyckes hålla sig i
allmänhet omkring en 'I- -- 8 grader; vackra vinterdagar,
med klar, blå himmel och strålande sol, öfver!1öda, Solen
verkar mycl,et kraftigt i detta klimat; äfven 0111 vintern
måste I'i utländingar bära pa:'asoll tii! skydd för solstygn
eller andra olägenheter. Under sommarcn är 'lang-tse,ki
ang-dalen mindre tilldragande. Febrar trifvas här mycket
bra , En afton gjorde jag ett besök på Gankings liLla kyrko
gård, belägen en godt stycke utanför ,taden på en fridfull
plats, Dill' hvila, utom ni\gra infödda kristna, 5
6 mis
sionärer, 11l'ilka fallit offer för tyfoiclCeber, malaria o, s, I',
Kurserna anordnas därför om möjligt på hösten, el. v, s,
oktober, ti:l, våren, [maj söker man i allmänhet placera
ut vinterns elcver på missionsstationerna.
Jag har hcla tiden fått I'ara frisk oeh kry samt trif
ves utmärkt. Någr::t oroligheter blan d befolkningcn med
anledning at' de hrydsamma tidcr, Kina har att genomgå för
niilTarancie, harva ej förmärkts i Gankillg, r,'ör en l + dagar
sedan utfärdades en proklamation från regeringen till sl,ydd
för alla utliindingar.
Den blef uppsl::tgen Ilcl'stiid es i sta,
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FlIe.n missionärrerrna.
Språkskolan i Gankin g 1 mars 1898.
Kiire broder!
:.iiil' jag ser tillbaka på den gångnn månaden, hQr jag
endast orsakcr till taek och lof för all Guds godhet mot
mig, Brödcr, som I'istats hill' i Ganking del språ kskolan,
prisa alltid J-krren rör den l'iilsignelse, de rtttt mottaga un
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den, och vi ilt nj öto för ett par dagar s kydd af militiirpa
h:uller, h\'ilka bevakade \-åra k nut ar. :vlå vi tacka Herren
för allt det s){ydd i y ttre afseende, han förlänar oss, sa mt
bedja hono m o m nåd och visdom att nyttja dc gyn nsam 
ma förhållandena till hans ära,
D:r Hud son Tay lor anlän-ie i mjj te n af januari i säll
skap med miss Soltau från England ti l' Shanghai. Den
långa resa n, lwilken tagits öfver .-\mcr ilw, hade priifvat d:r
Taylors krafter dtt myc ket , så att han va r klen vid fram
koms ten.
Ku ä r han fullt å terstiilld; \'i viin ta honom just
i dagarna hit till G.:tnking,
B a ns uthållighet och sjiil fupp
o ffring i Her ren s iirenden är und er bar , Jag föres tä lle r mig,
att h.:tn ii r en 65 års man , och det \'ill inte säga litet att
vid den ttldern \' ara ute på s tr.:tpat se r Ulhicr resor här i
Kina, i synnerhet i v?\I'Ill åna derna februari oeh mars , då \'ild
ret ä r fö rs kräck ligt. S tor m.:tr, reg n i s tröm lll.:t r, en oeh
ann.:tn dag bla ndad t med s nö , köl d etc, l\ [iss Soltau iiI'
förest ånda rinna fö r det be ka n t.:t trai ningh em l11 ct fö r kvin n
lig.:t missi onärer vid Pyrland Road i London, Hon har åt
följt el:r Hudso n Taylor hit ut för att inspektera mi ssions
s tati onern.:t, til lh örande Kin.:t Inland l\'lissionen, med hänsYIl
till de k v in nliga arbetarnas verksamhet. I , å t oss bedja
Herren g ifva hen ne krafter och vishet a tt utför.:t sitt \'crk
fullständigt. So m s.:tgdt, vänta \'i dem hit till Gan king
kansl<c i morgon .
Här i Ga n king iiro vi mcd ve tn.:t om den allvarli ga kris ,
Kin.:t håller på a lt genomgå. Red a n nu kunna vi tacka
och lorv.:t Herren rör de många un dcr riittelscr om evangeiii
fram gång, som inlöp .:t; v i yng l'e missionärer h.:t l\'[l kommit
hit vid början af en händelserik pe riod. O, att Herren vi lle
draga oss nä rmare och nii rm.:t re s ig, ville skapa oss till
oege nnyttiga , helhjiirtade Jesu Kri s ti efterföljare,
Je sus Kris tus är \'ärIde ns ljus.
Han sk.:tll förhärligas
oss.
Herren iir mitt ljus oc h min s aligh et ; rör hvcrn skulle
jag frukt a? Herren är mitt lirs \'ä rn; rör 11\'em sk ull e j ag
riidas?
L'tt bede r jag af Herren , dä re fter tr.:tkt a r jag : att jag
i Herrens hus m å bli f\'.:t i a lla mi na lifsdagar för .:ttl s kåda
Herren s ljuflighet och till bedja i hans tempel.
V . 13, Likv ä l tror jag . , ,etc, V, 1-1-, F örbid.:t
Herren , förbida Herren ! Ps. 2 i.
De hj ~irtli g a s te hiilsningar.
Till g ifne brode rn
(,'//j'la/ A d(l(l Sttl //Iil III III il 1'.

Tong-cheo,fu d. 12 januari 1898.
A lslwde mis sio ns\'ä nner!
Guds fri d!
J ule n ligger nu bako m oss, oeh ha fva vi tillryggalag t
en haJf m,lnad .:tf det nya året. Se vi till baka på det
flydda året, huru h.:tr ej h varj e d ag varit tec k na d af He r
rens g odhet! Han har lå tit oss alla hafv a hälsa: han har
bevarat \'åra sj äla r , fyllt alla våra timliga behof, gifvit oss
ynnes t bland folket oeh låtit oss se, .:t tt vårt arbe te icke
iir fåfän g t. Ja, 110 kan fö rtiilja Herren s alla \'äl gii rnin g.:t r !
Jag \'ille n u låta ede r ve ta, huru vi firade j ule n hä r
i T'ong- cheo-fu, l mångt och mycket hade vi d ct g.:tns k.:t
lik.:t som cl iirhem Ill:t , \·i jtirsiiktr :i tmin,;to ne gÖI'a "lit St, he m
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likt so m möjligt. Lutfisk stod j u ej till att få här i Kin.:t,
men »do pp i gry tan " , juidricka och julgröt hade vi, Afven
h.:tcle vi pep par kakor och ost frfLl1 Sveri ge, so m vi sp.:trat
till ju.!.
Geno m a tt plock.:t fram d uk a r, kort oc h andra
s miis.:tker , so m ej begagnas i h\'ardags lag, fick vårt stor.:t,
trefliga hv.:trclagsrum ett mera helgdagslikt utseende; midt
p3. go lf\'et hade vi en s tor g ran (cypress) , Julaft onen voro
v i rör oss sjiil fva, men juldagen och annand.:tgen firade vi
med våra kinesis ka sys l<o n , Huru gingo ej ta nk arna den
aftonen, m er iin eljest, till d.ra älskade därh e mma, oc h cif,
vi sedan liistc jultext en oc h före na,le oss i taek och lor till
\' å r dyre Frälsa re, som föddes fatti g för v[,r skull, förnum·
mo vi, att vi verklige n möttes vi,i krubban!
Huru skönt
ljöc'lo ej de kiira j ulså nger na d ·kll dig, julafton >i samt
»Kär juld.:tgsmorgon gli m mar »,
Kl. 6 juldagsm orgon s.:tml.:tdes \'i till julott.:t i bpellet,
50 m va r rikt upplyst .:tf en mä ng-i ljus, transparan ge r oc h
jul gra n samt e n s tor kolel c!. :\llas .:tnsikten lys te af gl ädj e,
Inalles voro vi nog öfver 40 persone r, af hvilka dc fles ta lega t
hos oss öfver n.:ttten för att ej förs u mma sig. Först sjöngo
oeh s pelade vi niigra sånger, och sedan tal.:tde mi n man
öfver Lukas 2 sam t 0111 g r.:tnen s betydelse. Sedan å ter en
sång, och så bes teg broder Sandbe rg ta larestole n och hade
till tex t Esa i.:t <), och så förenade vi oss alla i tack och
lof till He rren, Efter mötets slut sa tte vi oss ned till fö r
troligt sa msprål, med \' åra vä nne r, som un d fäg nades med
te, nötter och kalw r, ll\' a reft er vi all.:t intogo kines isk fru
kost. frampt, fö rm id d.:tgen g ingo de fl est.:t a f dra viiimer
hem ti ll sitt, och vi sjiilfva _g in go till sy skonen Sandbergs
på mid dag, där vi för vårt husfolk ha de ordnat en liten
festmiddag,
:\nnand agen, sö nd ag , had e vi m orgo nbön och förmicl,
l(.:tpe lle t \':tl' <llldeles full sa tt.
d.:tgsgudstjiinst som vanligt.
På eftermiddagen efter mörk rds inbrott samlades vi å ter i
kapell e t, hv ilket val' upplyst som på juldagsmorgon, Denne
gå ng lämn.:tdes mötet fritt för kin eserna, va re sig någon
vilLe atlägga vittnesbörd eller h.:tde någo t förm anin g ens ore!,
Vår ga mle lärare Fann tog fö rst till ordet, läste upp
J oh. 8 : 12 oeh påpebde a tt de t s tår: »Jag är 7'äddiJlIS
lj us », ej en c!.:ts t väs terns ut.:tn ock l-ci nas , Fann hade S I1W·
kat fr öjden af det jord iska goj a ; h ~LIl ä r Iiimre oeh besit
ter go d bildning, men han fann mem och I/og i J es us,
Han hade för u t varit spelare men var nu frälst .:tf Guds nåd,
LI- C//(lJ/' /{)/~1;', en af \'å ra medhjiilpare: ;) Nu förbli fva
tro , hopp oc.h kärl ek , dessa tre, men s tö rst bla nd cle m iir
Idrl ekeI1» . I\:iirleken är z'/I.:tl,s'·, Det hjiilper ej, om j.:tg pre
dik.:tr a ldri g så bm men s a k nar kärlek. Jag sk.:t ll ej e n
d.:tst ä lska min .:t vlinner, de m so m tro evangelium, utan
iifven dem, so m ej tro oc h äro mina ovänner, sås om Pau
lus säger: »Om din ovän är hungri g, så g if honom mat,
om han ä r törsti g, så gi f honom dricka » etc, etc ,
K ao-kfing 'j'/IIICiI, också en af våra medhjälpare: » \'i
iiro GlIdj' tjänme,
Viir tid oeh våra gåfvor äro ej \'åra
egna. l\Iå vi därför se till , .:tt t vå rt li f stiil11mer öfverens
med bekännelsen ;) ,
S/ti·.Hi/lli:fmg omtal.:tcl e, huru han blifvit frälst från
op ium samt lärt känna G ud i vå r opiumasyl för 6 iI. 7 år
tiIlbak.:t,
J)1'a-P/t-sll/ beriittacle, hur han först varit fä rg:t re , se
d.:t n så lt m.:tt oc h s lutli gen slagi t sig på at t pm k ti~ era bu dd
haismen, och som en följd däraf blef han en ifrig afguda.
dyrkare och \'egetarian, tills han fö r l\'u år sedan sa mman ·
triirfade me,i oss, ;"[iinga smiidade honom, men ha n va r
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lyc klig och glad i HelTen, Han citerade Rom, R: 14:
»:\lla, som drifvas af Guds l\nde, äro Guds barn, »
Kii Lll-ellil/, vår port\'akt: »Det iiI' första gå ngen jag
vittnar, och många kanske ej veta, att jag verkligen tror
på denna lära, >: Den, so m bckiinner mig inför människor,
honom skall ock jag bekänna inför min fader, som iiI' i
himmelen, »
Iaa'si, syskonen Sandbergs kock: »Jag inså g ej myc
ket, begrep ingenting, då jag kom hit för några månader
sedan, ?-.litt hem var fattigt. Under hungersnöden för 20
:u' sedan fick jag blott läsa ett par må nadcr, mcn sedan
jag kom hit, har jag liirt mig en hel del skriftecken, Jag
förstår nu, att Jesus är den sanne Frälsaren, som kan förlåta
mina sy nder. Jag förstår ej rikti gt, hvad det menas med
att tro : mcn att bedja till Gud och förtrösta på honom
för min utkomst är ,iii ri"itt' Det rörde mig mycket, då jag
Iiiste, att Jesus föddes till jorden och lades i en krubha » .
D,'/.:tO/' Li"ilg omtalade, hurusom han haft en dröm
för ett par dagar sedan, Han såg ett stort ljus komma
från väster och hörde folk som ropade:
»Himmelriket är
nära »,
Detta iir nu det väse ntligaste af deras \'ittnesbörd,
Vi erforo, att Guds Ande var mycket nära; det var ett af
de dyrbaraste möten, vi någon sin haft. Herren fullborde sitt
verk i allas deras hjärtan!
Vårt arbete är ej fåfiingt, vi skola s körda , om vi ej
tröttna,
Vår dyre j\·Wstare är värd att hafva '.-flrt hjiirtas
lIda kärlek och våra bästa kral'ter.
Yflra små älskade gossar, Henrik och \Valdcmar, iiro
l,rya och sprida så mycket ljus och glädjc omkring sig,
Lilla Henrik led undcr 1/2 års tid af stark l11alariafcber.
Under konferensen i Gin-ch'eng, sept. 189 i, tycktes han
\'ara myckct nära grat\'cns portar, Det såg ut, som Her
rcn velat taga hcm det lilla lammct.
Vi förenade oss då i bön, att Herren m[lttc göra SIi Il/
1/{7J!tJlIl tiid.:tcs .
I-Ien'en svamcle på våra böncr så, att t'rån
den s tunden biet' det en \'ändning i Henriks sjukdom, och
nu är han så frisk, ~om om han aldrig varit sjuk, Tacken
Herren med oss hiirför ~
Vi h ålla nu på att göra förber edelscr för öppnandct
af en flickskola, so m vi hoppas få börja i medio af febr.
Många böner harva uppsändts för den sa mma såväl af våm
vänner hemma som hiirute, och nu, när !-lerrens lid, synes
\'ara kommen , \'iinta \'i , att Herren rikligcn ~kall \'iilsigna
förctaget. Bcdjen mycket för det lilla senapskornet r .'\nna
Eriksson och min man förena sig i innerliga hiilsningar.
,\lIas eder i Herrcns tjä ns t
/ 11f,,'I/ sta Bo;,",

En af de tidigast odlade och i histori s kt afseende
märkligaste bygder i \'ärlden är tmkten söder om Gula no
den från dess böjning mot öster vid T'ong-k\\"an till ](' ai
fung, där elen kröker sig i nordostlig riktning, Diir vcr
kade "y'ao, den förste kincsiske kejsare, so m kan sägas nå
got tl'iida utom mythen s område, och där ligger han be
grafven. Pil lkll at' Lol1odcn och de ss binoder vrrt tn rrdc
slätt, som mer iin tio mil följer Gula !lodens riktni ng unge
fiir på midten af dcn of\'an hetecknade sträckan, stoj e n
gång en af världens störstn hufvudstäder, 11\'amf minnet
ännu lefver i sång och saga, i viiidiga ruinhögar och i
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klipptcmpcl, som värdigt kunna ställas vid sidan af F:gyp
tcns oc h Indi ens . På samma platser, där under fy ra dyna
stier Kinas härskare residerat i sammanlagdt minst 8 00 år,
finnes väl ännu en stad men blott af andra rangen, Det
iiI' Honan-fu. Såsom handelsplats betraktad kan den ej
jäm föras med dc: stora centra i södra och mellcrsta Kina,
men inom vårt distrikt är ingen med linigare \'aruutbyte,
och jag tror mig ingenstädes i cn kinesisk stad hafva sett
cn vackrare affärsgata än södra gatan där. Nio andra
städer styras från Honan-fu , däraf fyra ligga i öster samt
fem söder- oeh viistcrut. Hela området närmar sig 20 mil i
längd utmed Gula noden och växlar mcllan 10 och 15 i bredd,
Väster om detta distrikt ligger ett annat med fyra
städer, blancl h\-ill<a Shan'chon är den förnämsta. Detta har
formen af cn oregelbunden fy rkant , ungefär 15 mi l på Iwar
sida , ~ir mycket bergigt och mindrc tätt befolkadt än Ho
na n-ru -d istriktet.
Det nu beskri fna områdct utgör niira nog 1/ (: af pro
\'insen Honan , som för örrigt iifven sträcker sig norr om
H\\'ang,ho, fastän namnet, härledt från äldre tider, beteck
nar landet » söder om floden », Af provinsens 1 5 mill.
inbygga re komma nog 2 mill. pu dessa båda distrikt, och
det är bland dem, vårt arbete i Honan, om Herren vill,
kommer att be,irifvas,
Rcdan för snart ~ år sedan gjordes af E, Folke elt
försök att öppna verksamhet i I-Ionan-fli , Provinsen räk
nades på dcn tiden tillika med Shcnsi för den mes t anti
utländska, där missioniirer kunnat slå sig ned, Hus blef
dock hyrdt, och förbercd el ser gjordes att börja opiumasyl,
men då det bIef kändt, att det val' på utländingars anord
ning detta skedde, blef motsåndet så svårt, att den, som
hade arbetet om hand, i största hast fick lof att resa där
ifrån för att riidc!a sig undan faran att bli ihjälslagen eller
åtminstone illa åtgången. Sedan dcss har försöket cj upp
repats där, 111cn stadcn har många gånger besökts af ut
bn,iinga r på genomresa, så att cn del nyfikenhet till freds
ställts, och några ,illmma rykten nedtystats ,
Emcllertid blcf Ki fdn Sin,ngan-hsien förd till tron,
såsom förut beriittats i "Sini111s Land >: , och gcnom han s
nitiska arbetc samt upprepade bcsök hos honol11 af missio
nib'er frtll1 Baptist,missionen i Shensi oeh vårt fiiit i Shansi
började mohtånd et i den trakten brytas och cn del perso
ner intaga en gynnsam, 0111 ock lvekande stiillning gcnt
e1110t dcn nya läran, Hus förhyrdes efter hand i staden,
där opiuntasylvcrks<lmhet sedan bcdrifvils i liten skala af
Ki, samtidig t med att han på gatan och i bygden pred ikat
evangelium. Så viii i hans cgen by som i staden och på
närliggande platser finnas nu troende, men dem fattas så
lllyckct, cmedan de \'eta så litet. Och huru skola de lära,
utan att någon u nder visa r dem) Och hvcm skall Lllhicl'\'isa
dcm, när arbetet rcdan p[l ;; n nat håll iiI' mer iin nog att
syssclsiitta :lIla arb etsk rnfter, \'i kunna disponera:
Cngefilr ~ S \'. mil syd\'iist 0111 Sin-ngan ligger stadcn
Yungning på cn bördig slätt vi,t Lonodcn. l norra dclen
af det distrikt, 50m styrcs därit'rån, bor en familj vid namn
Chang uttal. Tschang d ii r nu den sanne Guden
till bedes. För åt ta år sedan såg det annorlunda ut där,
fadern och håda si.inerna rök te opium; fadern var oC'nse
med sönc'rna oeh dess,,- mect hvarandra . Till slut blef jct
för trångt för iilds te soncn, och han paeknde ihop en del
nöddndiga ti ll hörigheter, samt drog ut i världen för att på
annat håll skaffa sig uppchälic, Sin familj, bes tående af
hustru och Ile ra barn, lämnade han hemma , 50m vanligt
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iir bl and kin eserna. Han kom så norr om Gula flo den tiJI
Pu-cheo·fu och stannade där ett år, sysselsa tt med n ågo t
slags handelsl·örelse, men op iumrökandet sl ukad e en stor
del af hans I·inst, så a tt han bö rjad e fört vifla om möjli g
heter. att hjälp a de sina någonting. Till sin glädje he k
han då veta, att i s taden fanns en opiumasyl, där många
blifl·it afvanda från alt röka ; oc h det dröjde ej liinge, innan
ha n beslöt göra ett försök att bortliigga den penningöclande
lasten. Att rökande t i oeh för sig sa mt geno m sina fö ljde r
var en synd , bety clde föga för 110nom men pengarna stl
mycket mer. V istelsen i asylen blef ej särdeles lå ngva ri g,
men lång nog att låta dr din diiri frå n medföra en gansl,a
tydl ig föres tiill ni ng om kri stendom ens grundsanningal·, lwilka
slogo rot i hans hjärta .
Ej långt diirefter reste han hem , och där gj or,le ha ns
iindrade upptriidande, så viii so m bvad han be rättade om
»Jesus-Iä ra n,;, ett dju pt intl·yck både på fad ern och bro
dern. Den sena re i syn nerhet ble f lilligt intresserad sal11t
ön ska,le , att ha n sj älf må tte komm a till· sa nlIlla st[1I1dpuJlI,t,
som den åte rk omne nått. En afton drefs han af detta be
gär att gå till si n brors he m, sedan all a lag t sig. Han
mås te lära mera, oeh så sa tte han sig på siingkanten och
utfrågade allt,11I"ad brodern I'isste om J es us och friii sni nge n.
Efter detta kunde han ej vida re röka opi um. utan va ndrade
u ppå t Shansi för att bJi afl·and oc h å ter viinde hem såsom
en ny man .
Den äldste brodern g ick ~ifven sedermera norr ut till
pastor !-ls i, hval·s namn med rätta akt as högt bla nd Kinas
infödd a kri st na i ,lessa trakter. Diir ant ogs han till med
hjälpa re i asyiverksamheten, under visades il iiran, blef döp t
och siindes att på and ra platser under mcra bepröfvade
män deltaga i arbetet. Hans mål var att få en sådan asy l
i gång i sin hemtrakt. Det Iyeka des till slut, och pastor
Hsi besökte dem sam t förmanad e och unden·isade de troende.
Unde r de år, som sedan gått, hafl·a till fö ljd af bristande
eftersyn de tlesta, SOI11 då bcl,iindc Herren, fallit bort;
endast familj cn Chan g höll fast vid sanningen. Em ellertid
behagade det lIerren att för något mer iin ett å r sedan
genom trons bön hela en sjuk, och detta tj ~in acle till att
viicka m:ln gas uppmärksamhet, och alldenstund sedan dess
sa mma nåd bevisats flera sj uka diil" i trakt en , iir det nu en
heJ skara troe nde i Yung-ning distriktet. Förföljelse u pps tod
diir i höstas, och td män gingo att söka råd och hjälp
här. De fingo med sig visitkort från oss och löfte om ett
snart besök.
Nä r Jlenderna flngo vetil detta afstan nade
förfölj elsen, emedan dc trodde, att utlä nd ingarna s kull e ha
inJ1ytande hos ma nd arinen . Stor gliidje up pstod , när dc t
glädje, ej minst hos dc besö 
utlofl·ade besöket afl ades kande, ty stora iiro dc tin g, Herren gjort där. !"Ilen hVC ll1
skall vårda hjorden?
En ung mandarin, för tillfiillet utan plats, vistades i
sitt hem nära Mien-ch·ih-hsicn i Honan för ungefiir 30 år
sedan, niir Tai-p' ing· insurge nte rna iifven gjorde allt för att
föri nt:t det bestiicn de. ender et t gräl mc d anledning af en
kiirleksa ffii r mördade han i hetsigt mod sin ri val, bier fast 
tngen och döm d till sju års deportation . Kär han återkom
hem, ra sad e de t l11 uh amm edans ka upproret i Shensi, där ha n
fö rut haft anställning, så att han ej kunde återköpa sin
plats, och ej lång t diirefter int rä ffad e den stora hungersnö
den för tju go å r seda n, da hans familj förl orade sitt väl
stånd. ~-\Ilt så mås te h a n sta nna hemma oeh gjord e så utan
tank e på fara. Den mördades slä ktinga r rufvade doek på
11ämnd, och när denn es so n hunnit till mogen ål der, beslöts
Stockholm,

det, att Ii I' skulle tagas för lir. En afton hade Chang
Chien-hou (brottslingen) gil tt att se på teatern, då han hclt
hastigt fa nn sig omringad af .5 eller C. sotade miin, 11I'ilka
huggo in på hono m med lå nga knifvar och järnspett. Ett
hugg i halsen och tre i hufvudet, Iwaraf ett ge nomträngd e
hjässan, I'oro nog att försätta hon ol11 u r med vetet tills tand,
och ha n lämnades SOI11 död. !"Ilen han dog ej utan kryade
till sig, så alt h an kom hem igen med godt hop p att fft
lefva ii n en tid. A11.a. så re n Iiiktcs också, u tOI11 det eflcr
hu gge t, s om sp riicktc hufvuclskålcn. Detta , höll sig öppct
manad efte r må nad, så alt det bÖI"jadc se hopplöst ut, och
plågsamt I'ar det äfven sam t till ät inga ans trängande rörelse r.
Kom dct så till ha ns kiin nedom , att i 'f'ai-ynen-fu
skulle I1n nas cn utiiindsk d ok tor, och dit beslö t han att
resa, fastän dct var 60 sv . mil d it.
:'Ilen resa n gic k
långs<ullmare, iin han tiinkt s ig, så at t han blo tt hann .20
mil, till Ch iang·choH , före I·interns inb rott , och ,Iiir måste
han ö fl·crvintra. »Händelsevis ;' kom han att lyssna till
en predik an på en mark nad i sl"aden och leddes diiraf all
gå till ett göt uka ell , dä r han snar t blef dagli g gäs t. Pre
dika nten rådd e Chan g att ej resa till T"ai-ynen, ut a n bo
kqr till vå ren, då en läka re sku lle komma oeh slå s ig ned
i I'"i ng-yang- fu , 7 mil diirifrån. Han lydd e radet, bief bo·
tad på sa l11ma g<lng som undervisad och förmanad att bä ttra
sig samt ilterviinde till Hon an med ett fö rän drad t sinn e. Tro
ge t har han burit vi ttnesbörd 0111 fräls nin gen i sin hemtrakt,
fas tiin e1"t dröjde tre å r, inna n någon kristen l(Om a tt besöka
hono m. :'Ilånga sy nas genom hans predikan ha (\·a blif\"it
gyn nsa mt stii mda mot kl"istenc!o men diir, siirs kil,1t bland
den mera viii måe nde klassel1. De ha bed t 0 111 biblar och
anhållit att sna rt få en Iiirare till sig.
Är någon a f mi na läsare I' illig att fö r sådana tillfällen
so m dessa att tj äna Gud oeh dra medl11ä nnisko r, försaka
njutni ng, frnmgång, I·iinner och anhöri ga r Ellel· skola dessa
millioner lämnas att gå sin egen I'iig, och de få väckta
oeh troende tillåtas att kämpa sig fralll ensa ml11a - cilcr
DI/l Blom.
falla?

Det besö k, som v i nyligen fått mottaga af Mr
Sloan och Rev. Charles Inwood, och hvarull
der båda dessa bröder hållit en serie möten i huf
vudstadcl1, och den förre äfven gjort cn re s a till flera
platser i landsorten, har hos missionen s vänner och
hos Guds barn i allmänhet kvarlämnat manga dyrbara
minnen, och, som vi tro, har en sådd blifvit gjord,
hvilken skall bära frukt i många hjärtan. Det är sär
skilda nådetider, då 1-lelTen sänder män utrustade med
tro och heli g Ande för att uppväcka Guds barn till
ctt mera fullt lif för Gud och till att djuparc fatta
behofvet af att uppfyllas med . \nden för alt kunna
Icfva ett lir, som Rödar öfver i verklig uppoffring för
Guds rikssak på jorden. :\fåtte Gud gifva växten å t
det s å dda ordet, och s körden skall blifva välsignelse!
Vi harva nyss mottagit ett bref från }lr Sloan,
diiruti han säger: "Jag hoppas, att den v~i[signelse,
som det behagat Gud alt sända öfver sitt fo lk så väl
i Stockholm som annorstädes, skall allt framgent visa
sig i verklig uppoffring för andra», och af hjärtat önska
vi, att Gud ville förverkliga detta hopp för alla mis
sionens vänner, hvilka haft förmånen att g·enom båda
eller en af dessa bröcler få mottaga nägon välsignelse.
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Ett hja rt ligt tack be dja vi fä utta la i:ii! alla m is
i'ionsvän ne r, som säncit julg Mvor till vära kara mi s
sionä ret· ell e r la l11llnt bicl ra e till bibli o leket. Vi kun
na ej anllat il11 prisa Gud ~fö r el e n villighet so m varit
för han den. Vi:lse rli ge n s ka ll det bliCva e n st o r glädje
för syskon en at t fa mottag a cle,sa kärleks bevi s fr å n
vänne r i hemla ndet . Lön e H e rren alla g irvare !
Och den som gifver säd å t sån ings man nen
och bröd till spis, han skall ock gifva och för
mera edert ut säde och föröka eder rättfä rdighets
frukter , så att I uti allt varden rika till all gif
mildhet i enfald, hvilken genom oss verkar tack
sägelse till Gud. Ty tjänsten med denna und
sättning fylier icke allen ast de heligas brist, utan
öfverfiödar ock genom m å ng a tacksägelser tiil
Gud , då de genom profvet af denna tjänst föran
ledas att prisa Gud för eder lydaktiga bekännelse
till Kristi evangelium och för edert deltagande i en
fald för dem och för a lla, under det att ock de, med
bön [ör edel-, längta efter eder för den öfversvin
neliga Guds nåd , som är öfver eder. Men Gud
vare tack för hans outsägliga gåfva! 2 K o r. 9: J 0 - 1 5 .
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"Denna

dag~n

är ~n dag för ett
gcdt buds kap." );:
2

Kon. 7: 9.

Vår text berättar oss om fy ra spetä lska män,
hvilka voro i en ang enäm och - skall jag säga - a f
und sv ärd ställning, till hvilken de blifvit ledd a af
Gud, so m ville rädd a Sa maria frå n den då rådande
hungersnöden .
Konun g Jo ram i Israel var upptänd af vrede mot
pro feten Eli sa, h vil ken han ga f skulden fö r hungers·
nöden. Konun gen st od just I beg rep p att d ö da E lisa,
d å de nn e förkun na de: »I morgo n vid denna tid " ska ll
hun ge rs nö d en hafva upp hört i S ama ria. iVr a n sade
honol11, att : " O m H e rren an gjord e fö nste r på him
melen », skulle detta ej kunn a ske. :Vle n H errens o rd
var med de n mannen , oc h Herre n vak ar ö fver sitt ord
för att verkst ä lla d et. Huru skedde då d et und er , som
profete n förutspådde? Jo, fyra spetä lske män , hvilka
uta nför st a dspo rt en rådgjorde med h\'arandra o m h vad
som var att göra, be gag na de sig a f elen en da ut väg
de sågo, näm ligen att gå ti ll syre1'11 as läger. " L åt a
de oss le f\'a sa Iefva, v i, och dräpa dc o ss, sil dö vi »,
sade de. Nä r de så hade ko mmit til l ä nda n a f lägret ,
funn o de h ela läg ret tomt, »in ge n m änniska va r d ä r;
ty Herren hade la t it syre rn as läger h ö ra ett dä n af
vag nar och häs ta r och ett d å n a f en stor bä rs kara >' ,
så at t dessa <J f räd sla at t bli{\,<l ö fve rfallna a f fie n
den had e bru tit up p och begi fvi t sig på fl ykten me n
kva rlä m nat alla si na ti ll~ örig het e r.
De spetäls ka be funn o sig nu , såsom vi nyss a ntydde ,
i de n an gc nii mas te ställ ni ng: "De åto o ch drucko oc h
t ogo af si ifvcr, guld o ch ki ådcr " - a llt, ll\' ad d e behö f
de och g ingo b ort oc h gömde det. E n pa us inträdde
uti a ll deras !1 .i ut lli l~ g, de ra s sa mvete n slogo de m , ick e
fö r hvad d e ge nom Gud s godhet fi ngo ,h nj uta, m en
emed a n d e behö llo det för sig' själfva. " De sade t ill
JlVara ndra : Vi g i.ira ickl' rät!. D enn a dage n är e n
dag för ett g odt buds kap.
ch o m vi nu ti g a och
vä nta tills mo rg o ne n gry r, så sko la vi å draga os s sk uld.
Låtom OS5 därför n u gå oc h berätta de t:: o. s. v.
Detta ö fvcrAöc1, som dessa ma n funn o, var na
turlige n a f scort vä rde, men det erh ö ll doc k si tt fulla
vä rde fö rst i d e n må n, det fi ck tjäna till sam ari tern a s
räd d nin g . Vå ra sj äla r ha fv a länge ägt de rikast e t ill
fäl len att t illä gn a sig al! Guds god het oc h nåd s ö fver
nö d i Kristus J esus . :'vlång a af 0 5 3 ha fva , o m än a llt
fö r litet , beg agna t oss af dessa ti llfall en och nj utit
af öfverflöcle t i vår Faders h lls . V i ä ro »ri ka i all a
sty cken " och fröjd as öker sannin gen af H erren s lö fte:
»AlI t ä r ed ert." De n a n dl ig a välsignelsen får dock
ej sitt r ätta vä rde h va rkc n fö r oss elle r andra, fö rr
än vi låtit vå rt ö fver fJöd ko mma dem till hjä lp, som
hå lla p a alt d ö a f hunger.
Ino m kri ste nheten ha r a ll tid sjä ifvisk he ten mer
eller mindi'e gj o rt sig gällande. iVIan har ä tit och
druckit, under d et vara bröd e r och systrar dött af
s\'ä lt. H erren va re lof, att [ij r,;Cl lll ling eil dock börja t
vakna upp öfv er sitt st o ra ansvar. l\Iäng-a bestra f
" Föredr"g af in geni ör \\' . \\'idmark frå n H tlsingborg, hnIl et
vid Sv . :\l issione n" i K ina å rs möte, K risti h imme lsfii r d .Hla g 1898.

fande o ch uppfordrande röster tala till våra samveten,
och från våra lä ppar hö ras o rden: »Vi göra icke
rätb.
De spetälska säga: Den na dag är d0,feJl fö r ett
godt budskap. D et var midt i natten, men fö r dem,
som e fter hungers nöden nu tin go äta sig mätta , va r
själfva .n a tten liksom en ljus och fö rhoppnin gs full
dag. .-\.fven vi hafva d ag , o ch en st rå la nde klar dag
g enom ljuset frå n rättf:ird ig hete ns sol, under det tu
senden o ch åte r tusenden fa mla i nattens mörker.
Det beror p å oss, om dessa skola blifva »daaens
bartH eller förbl ifv a i m örkret. L å t dm tanken v~rka
i oss ly dnad fö r vå r Guds befa llnin g , att vi må 0'3.
och b erätta , hvad vi ock själfva erfa rit !
'"
V id a re talade de spetälska o m at t de mas te sl )'lIda
sig, de kä nde , att d e ej ti nga »vä nta », så vidt de ej
skulle draga sintid öfver sig . Hvilken ,s ku ld d rag'a
vi ej öfver oss m ed vå r likgi ltiga vänta n ! V i vänta,
a tt sän da d ~m c\'angel ium, h v il ka dö af hunger, em e
d an de ej fä det. D essa sp et ä lska hade så da na sa m
veten , att de ej Im llde t iga . Kära vä nner, hu rud a na
samvete n ha fva vi i de tt a fa ll ? "O m v i n u tig a », vi
som i K rist us ha få tt alla vara behor fyllda, skola vi
draga ö rv e r oss en stor skul d. P aul us säg er und er
k änsla n af sam ma an s var : » V e m ig, o m jag ic l e p i'e
dika r evan g e lium ". V i stå egen tl igen i sku ld till bad e
juda r oc h hedn in g a l'. Hafva v i insett d etta:
V i !llena ej . a tt vi sjä lfva skola fö rsu mma Guds
nacls ö fve rfl öcl , utan att vi, i kra ft a f hvacl vi sj älfva
s !nakat , skola förk un na de nna nåd fö r de h ungrande .
At och drick ri k li gt för d in eg en sjä l och b jud se
d an samm a nådens öfv erRö d åt andra. De sp-et äls ka
äto ae sy re mas mat o ch sp ru ngo sJ till sa ma ri te r
na med berättelsen, att d et fa nus mat i öfverflö cl i'
syrer nas läger. S å ä ro ej hell er vi d ugliga , at t a f
o ss sj älfvCl göra a n dra lyckl ig a, m en den nåd, vi sj äl fv a
slll a ka, g ör oss sk ick lig a där till.
T ydl ige n lä to d essa 111 a n sig' ej lie/kr /dr/l i1ldras
af något. De läte t. ex . ej de n ta nke n h'indra dem ,
att ci e ändock n u d röjt så länge , att de gä rna kund e
dröj a lite t till. H va rken d e obot fäl'd ig es eller b ot
farcliges fö rhi nder fi n na vi i den na berätte lse. D et
[l n!l CS god t om d e d ä r ali tför visa, h vilka ej kunna
gä åstad i lydn a d fö r H erre n, ellled an d e m ås te hafva
st ö rre fö rutsättni ngar , och hvilka lå t a sig hind ras af
sina egna flInd erin gar. De., sa sp et ä l-.;ke mä n o'i nao
as tad i si n e nLtlc\ o ch brlek ti ll bröd ern a' d e b er jt
ta cle i all enkel het o ch sa nn ingse nli gt ~ !ll rik ed o
me n i sy rern as It-iger, h vi lke n G ud hade gifvit t ill sa
mari tern as räddn ing . »Gä du oc h gör sa m mal unda !"

. _ "Vare,~ .. rika i ~e.rrre n alltid", Var mer och mer flitig
I( mens i;anst den !tlla tid, som åt erstår alt lefva i köt
tet, alt du icke i andlig lättj a lefver dig själf, utan "ho
nom, som för oss är död och upostånde n". J allt hva r
' 1xan 'oe for dra -l7errens ära 'eller ha ns dyrkö ota
, väl
men, au
färd, må du ~itigt och ri~li9t bevisa din tjänst och icke
trct\na och aftag a uh de l goda, utan ständigt blifva mer
och mer fli tig däri.
B. Wads tröm_
t
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B~enska

Missionens i Kina
l1:te årsfest.

En skara missionsvänner hade äfven i är sam
lats Kristi himmelsfärdsdag för att fira Svenska Mis
sionens i Kina årshögtid, hvilken hölls i kyrkan vid
Floragatan. Mötet öppnades med afsjungandet af den
kända psalmen: Hela världen fröjdes Herran, hvaref
ter ordföranden kommendörkaptenen, O. v. Feilitzen,
i anslutning till Ps. I I l: 6 yttrade följande inled
ningsord :
Då S. lVI. K. i dag firar en ny årshögtid, är det
med tack och lof till Herren, som vi pä nytt resa
vårt Ebenezer (hittintills har Herren hulpit). »Sätt
upp milstolpar åt dig och sätt upp åt dig vägmärken !
Var uppmärksam på den stråkväg, du har gått», så
talar Herren genom profeten till sitt folk Israel, och
då vi i dag så att säga resa en ny milstolpe på
missionens väg, så vilja vi därpå inrista vårt Halle
luja, ty »sina gärningars kraft har han visat sitt folk »
- det är Herrens gärningar, hans verk vi få prisa;
vi hafva icke samlats denna morgon för att påminna
oss, hvad verktygen utfört, utan allena hvad Herren
gjort, och därför hafva våra hjärtan endast lof och
tack för allt under det gångna arbetsåret - ty »ma
jestät och härlighet är allt, hvad ltall göP,. 
Stora förändringar i det yttre hafva ej skett på
arbetsfältet där ute i Kina, och några nya stationer
hafva ej under det förflutna året upptagits, men Guds
verk har dock gått framåt, det har fördjupats och
blifvit stadfäst i många hjärtan, och nya dörrar hafva
öppnats för evangelium, denna Guds kraft till fräls·
ning' för Iwar och en som tror. -- Det har funnits
tider i Guds folks historia, då man försökt begrafva
Kristi evangelium, men liksom Kristus uppstod från
de döda, så har äfven evangelium alltid på nytt upp
stått ur grafven, ty det är ett lefvande ord med en inne
boende uppståndelsekraft. Otron har ofta inbillat sig,
att det är ute därmed, men liksom Kristus är den sam
mei går, i dag och i all evighet, så är ock evangelium
alltjämt samma lifgifvande källa för efter frälning törs
tande människohjärtan, och dess lifsväg utgår såsom
aldrig tillförne öfver Afrika, Indien, Kina - Det är
nu något mera än 160 år sedan den dag, då brödra
församlingen utsände sina första missionärer -- se
dan dess har missionen växt till ett stort träd med
många grenar, och S . M. K. är blott en liten kvist
på detta träd, men vi få fröjdas öfver att vara med
arbetare i detta stora verk, Guds frälsningsverk i värl
den. För sitt folk visar han silla gärningars kraft,
och ju mera vi se af dessa gärningar, ju mera upp
fyllas vi själfva med kraft och med kärlek till arbe
tet. När grefve Zinsendorfs missionärer utsändes,
sade de tyska teologerna, att de voro falska bröder,
och så tänker nog mången än i dag, men ingen
ting har kunnat hämma evangelii lifsström, ty »ma·
j estät och härlighet är allt, hvad Herren gör.
I våra dagar söker man förfalska evangelium
och knäböjer för hvarje nytt mod, i hvilket världs·
visheten kläder sig, men likasom den fran solen ut
gående ljusstrålen genomtränger jordens orena dim·
mor och pestsmittade ångor och själf förblifver ren
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och obefläckad, så lyser ännu evangeiii ljus i denna
syndbesmittade värld, midt ibland otron och världs
visheten, utan att själf orenas, det är alltjämt samma
ofördunklade och oförfalskade ord, utgånget från
Guds och Lammets tron såsom en ljusets och
lifvets ström, med helande kraft för frälsningstörs
tande hjärtan . Världen ser och förstår det icke,
men »sina gärningars kraft har han visat sitt folk» 
därför lätom oss lofva och tacka Herren på denna
högtidsdag', men äfven ned~edja nya välsignelser för
det ingående arbetsaret. Anllu är det mycket mör
ker på jorden, många mörka trakter utan evangeiii
ljus - om man ser på jordens alla folk, kan man
säga, att af fyra personer ännu endast en har hört
evangelium - därför låtom oss lyfta våra hjärtan till
Herren, han har gifvit hedningarne sitt folk till arfve
del - härliga arfslott detta, en skara af frälsta män·
niskosjälar, som i evighet skola prisa Gud och Lam
met - må vi bedja, att många måtte vinnas under
detta år, att arbetsfältd måtte utvidgas, och att vi,
Guds folk, måtte mera utrustas att tjäna Herren, och
vi skola allt framgent få erfara, att »majestät och h3.r
lighet är allt, hvad han gör. »
Efter en sång gjorde sekreteraren utdrag ur ne
danstående årsberättelse.
U tgående från orden i 2 Kor. 7: 9: »Denna da
gen är en dag för ett godt budskap », höll därefter
ingeniör \V. \Yidmark från Helsingborg ett varmt
och lärorikt missionsföreclrag, som i förkortad form
återgifves på annat ställe i detta nummer.
Kl. 6 e . m. fortsattes mötet med kortare föredrag af
pastor Hylander, herr J. Hedengren och apotekare
Sandblom från Jönköping.
Hylander talade öfver orden l Kor. 3: 22: »Allt
är eder!», hvarvid han framhöll värdet och stor
heten af Guds barns arfslott på ett sådant sätt, att
textorden för oss alla blefvo dyrbarare och rikare än
någonsin förut .
.~\r det sant, att allt är vårt, då hafva vi an
ledning att högeligen fröjda s.
Detta vårt arf har den stora fördelen med sig,
att det aldrig skall minskas genom fördelning. " Allt
är edert».
På jorden hafva arf~kiftena ofta split
och oenighet med sig, men vårt arf i Kristus Jesus
gifver aldrig anledning till någon afundsjuka.
Vidare lära vi af vår text, att »Paulus, Apollos,
Kefas, värld eller lif eller död eller det som nu är
eller det som komma skall >, - allt är det vårt. Det
är icke blott det, som skall komma, som vi äro arf
tagare till , utan i den närvarande tiden äro t. o. m.
Herrens apostlar våra tjänare, världen är lagd under
oss, lifvet hör oss till och själfva döden är oss en
vinning.
Hedeng'ren fortsatte, sedan en körsång sj ungits,
med att ur Cpp. 21 och 22 kap. uppläsa beskrifning
en af det, som i en kommande tid är oss beredt af
Gud. De tillämpningar, han gjorde med ledning af
det lästa, blefvo en värdefull fortsättning af br. Hylan
ders foredrag. E n för detta ämne lämplig sång, som
hr Hedengren till sist sjöng, stärkte ock intrycken af
de sanningar, som framhållits.
Sandblom talade kort öfver orden i Es. 12: 3
»Och I skolan ösa vatten med fröj d utur frälsningens
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brunnar. Han framhöll vattnets fijrträffiighet (värde),
v attnets m)'ckmhet och att ösandet ur frälsningens
brunnar skall ske med fröjd. Talaren manade oss
att icke blott ösa så ur frälsningsbrunnarna , att vår
egen törst släckes utan äfven så, att vi må kunna
räcka lifvets vatten åt dem, som försmäkta i sin and
liga törst. Vi skola gifva rikligt, då vi hafva så
mycket att tag a af. Uttrycket att ösa vatten med
glädje är så tilltalande. Vi hörde p å förmiddagen,
att vi ådraga oss skuld, 0111 vi försumma att missio
nera, och många bibelord kunde anföras, S0111 be
kräfta detta, men det må ock framhållas, att det är
bättre och ljufligare att göra Gud s verk med glädje
än med känsla af skuld. Låtom oss därför ösa vat
ten med g lädje ur fraisnin g en s brunnar.
lVlötet afslöts nu, och, del vi skildes åt, fingo vi
prisa H erren fö r hans trofasthet . D e senaste vec
korna hade vi inn erligen b eclt Herren , att han måtte
välsigna äfven detta möte, och had e vi under dag en s
lopp fått förnimma, att han var ibland oss m ed sin
Helige Ande.

TjaJlell ~/el'rnz !li ed gl ädje,
allsikte med jubel.

kO lll7lli'll

infö r

!U't!lS

AJ:lsbeJ:läHelse.
l i an <miller seger 1/tcd sin högra !I mld oc!t med
sm Izc!ig a arm. Ps. 9 8: I.
Med ciessa ord v ilja vi h ~i1sa våra kara vänner i
dag, när vi fira Svenska lVlissionens i Kina [I :te
årsfest. H Cl rm villJler so'ger. Detta var Davids er
far enhet. Det är också vå r och all a heligas. j1!fall

sjung er om seger i dc rättfärdigas !tJ'ddor . Gud v are
tack, S O/ll g ifz,cr oss seger1/ g'enom 'uJr ~/erre Jesus
KriS / liS.

Genom den h ä rliga sege r, som vanns på Gol
gata, öfver hvilken ele n frälsta h vitklädda skaran i
all evighet skall lofsjunga Gud och Lamm et, vinna s
alltjämt nya segrar. Här hemma få vi se allt fl era
tro till sina själars frä lsning, och från missionsfä ltet
ingå åter och åter underrättelser om att äfven hed
ning ar betvingas af hans kärlek och underläggas ho
nom , som gal' sitt lif i döden till försoning för deras
synde~. Sädana glad a nyheter har också "Svenska
Missionen i Kina )) , H e rren till pris, fått emottaga frå n
sina arbetare under det gångna året. »
Så yttrade t. ex. en man på missionsmötet i
Hai-cheo förliden höst : »Huru mycket hafva vi ej att
prisa Gud för! För tre år sedan, när jag flyttade ned
till Pu-cheo med min familj, var jag elen ende i hela
trakten, som känd e Herren . I torsdags samlades 32
personer i ett värdshus i D hsiang till bön på väg
hit till mötet ». Ja, H erren 'uim/cr seg er nU'd sin högra

Iland och mcd sin !telig a arm .
På en resa i Honan, som bröderna Blom och
Linder gjorde förliden höst, inbjödos de att undervisa
I I
familjer i en by, hvarest aldrig någon missionär
varit. Bröderna hade ej heller förut någon kännedom
om Guds verk i denna by. Vid framkomsten emot
togos de af en hel familj, bestående af far och mor,
tvä söner, sonsöner, sonsons söner, jämte några kvil111

liga medlemmar, som för länge sedan lämnat afguda
dyrkan och nu bar präg eln af gudsfruktan och from
het. En af sönerna hade långt borta frå n hemmet
hört evangelium i en opiumasyl, där han vistades för
att blifva afvand från opium. Han mottog sanningen,
och genom ham förändrade lif och vittnesbörd blefvo
de öfrig a familjemedlemmarna förda till H erren och
hans fräls ning känel äfven fö r grannarna, och vå ra
bröder fin g o tala där för sökande själar om Guds hart
och Guds visdom. Him ,·imlcr scger .
..
De dop, som under å ret ägt rum på s.~ationerna
U in-ch 'eng , Hai-cheo och Tong ·cheo·fll (i Uin-ch'eng
hafva näm ligen 4 personer, i Hai-cheo 4 m ä n och 2
kvinnor och i Tong-cheo-fll likaledes 4 män och 2
kvinnor blifvit döpta), b ära ju också det vittnesbördet,
att E/aren '1 .'ilmer seg er. Och likaledes bekräfta sö ·
karna i evangelium på de olika stationerna denna
dyrbara sa nnin g . D etsamma vittnar ock det buds kap ,
som vi ny lige n fått fra n Frid a Pryt z, att e n af lIen
nes skolflick or lyckligen in so mna~ i trOll på s in Fräl
sare. S trax, innan hon utandades si n sista su ck, hade
hon sjung'it ett par rad er af sin älsklingssån g : " Try gg
i min J esu armar» etc. Så vinner Herre n seger.
O ch äfven den års berättelse . S 0111 bro d er Folke
hemsändt an gåen d e a rbete t på f~ lt et, o ch t ill h vilk en
j ag skall öfvergå . sedan jag först m eddelat några
korta uppgifter rörande arbetet här hemma , g ifver oss
ny a bevis på verklig heten af p sa lmistens ord. H all
vinner seger med sill högr a luwd odt med sin liC

liga arm.
a)

Hemarbetet.

Kommitteen. Brö tema mnjor I. ". 170M. lm pte n
Ch. T ottie och d:r 1-1'. B a g hafva på gj ord ansökan ut
trädt ur kOJl1Jl1 it«~e n för ),Svenska Missionen i Kina ». Löjt
nant G. R ot/ero'olla har ingått, och såso m konsultatil'a leda
möter hnfva följ ande persone r inträdt: D: r R'mil Bcrgh,
Tmnås; kap ten H Di/Iller, Skelleft eå; d:r K. Fries, Stock- 
holm; apotekare E . Sllndbloll! , Jönköp ing och ingeniör Tf/.
FVidlll llrR, Helsingborg.
22 sammantriiden hafva hållits under året.
Möten i Stockholm. l'l'!issionen firade sin lO:de
;, rs fest Kristi Himmelsfärdsdag. Ordföra nde n hälsade mis
sionsvä nne rna i ett kortare anförande, utgående från den
92 ps. ; sekreteraren läm nade utdrag ur årsberättelsen och
föredrag höllos af pastor 1( . Pa lillbCl;g~ herr J . R iNman
och d: r H B erg.
Herr Jolt. Hedmgrm gladde oss so m vanligt med
sin sång.
Si:indag CII dm 26 sept. hade missionen sitt höstmöte,
då äfven de utgående missionssystrarna afskildes för sitt
verk i Kina. Kapten H Dillller, herr J. Riwl/(l!l och
kapten Ck Tottie höllo föredrag.

Under höst och vårterminerna hafva bönemöten pågått
för missionen nlla tisdagskvällar.
T 1'cltolltlag j ul hölls missionsfest med föredrag af ord

föranden

och sekreteraren, då sparbössornn äfvell tömdes.

Dm I4
bönemöte.

1IIa1'5

hölls missionens vanliga tacksägelse och
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Besök hafva vi fått emottaga af den käre gamle .Hud
Ta)'/ol', som i 43 år tjänat Guds verk i Kina samt
af mr If/. B. S/oalt, Kina Inland Missionens sekreterare
och rev. Ck .11l7i.Jood från Irland, hvilka båda senare höllo

son

möten på olika lokaler i hufl'udstaden, och hoppas vi, att
många vid dessa möten mottogo en förblifvande välsignelse.

Antagna missionärer: Fröken
löjtnant G. A. Std/Ih771llJlaJ',
prof enligt egen begäran.

den

i\~aelJli

senare dock

Sjö!m',S" och
endast på

Utgångna missionärer:
medio af oktober afreste
ElIgström. l'l. FogdldM, jJIJ. Ramsten och

fröknarna S.

jJfiiw S,'ClISSOIl öfver Genua till Kina, och ankom mo de
till Shanghai den 2 l nov. Efter några dagars vistelse i
denna stad begåfl'o de sig till språl<skolan i Yang-chau.
Den 7 april reste de till vårt missionsfält.
Löjtnant G. A. Std./IIIUI/JlUll· lämnade London i bör
jan af nov. 'och anlände till Shanghai den 2l dcc. Redan
den 26 i samI11n månad for han vidare till Ganking.
Fröken jl'ael1li Sjöberg, som reste från London i medio
af febr., inträffade i Shanghai den 23 mars. Hon fort
satte sin resa i sällskap med de andra systrarna till vårt
missionsfält i :\orr.

Återtagna ansökningar. Fröken Eva Tersmcden
'och Hofrättsnotarien ."\. Ingeiman hafva återkallat sina an
sökningar att utgå såsom missionärer j samband med »SI'cn
ska Missionen i Kina».
Missionsföredrag. Sekretcraren och herr Rinman
hafva i missionens intresse gjort resor i landsorten, och
hafva följande platser blifvit besökta:
Alingsås, Askeby, Askersund, Barnarp, Bjl1l'bäck, Byr
'sta, Djursätrn, Egeby, Eksjö, Fnlun, Forshem, Gäf1e, Göks
holm, Göteborg, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hofva,
Huskvarna, Hörsta, Ingelsby, Ingelstorp, Jönköping, Kristinn
stad, Kopparberg, Kumla kyrkoby, Lim'ed, Lindesberg, Lin
köping, i'lIalmbäck, lV!almö , Mariestad, St. :\1ellösn, lVIullsjö,
Månsarp, Nerikes Kil, Nora, Ofvanmyra, Sandseryd, Skut
skär, Sl{ärstad, Sköfde, Sörby, Tranås, Trosa, Tullgarn,
Töreboda, Vartofta, Vesta, Ystad, Ödes hög oeh Örtomta.
Mr TF B. S/lian, sekreteraren för Kina Inland Mis
sionen, har ock i sällskap med sekreteraren gjort en resa
j landsorten och hållit föredrag i Gäf1e, Falun, Linde, Öre
bro, Torp, Norrköping, Linköping, Tranås, i.\'lalmö Helsing
borg oeh Göteborg.
Till vännerna på dessa platser, hvilka så kärleksfullt
mottagit våra bröder och anordnat möten för dem, beder
!wll1mitteen att ffI uttrycka sitt hjärtliga tack. i\htt. 10:
41, 42.

Tillkomna ombud: Ingeniör L Landgren, sekretera
re i K. F. U. M., Göteborg, Kontraktsprosten P. Lind
b/rlm, Askeby, Linghem, Sekreteraren '.J. RegJlell, Gäf1e,
Rektor H. Sj'öl1oll, Trelleborg och Maskinisten '.J. Sl'l1llbet:f,
Karlskrona.
Slutord.

» Ty .l tjällC1l Herren I(n~"tl!s».
Dessa ord bedja vi att få tillämpa på och rikta till
våra kära ombud och d/a missiollsvå"1l1Ier, som under året
understöd t oss i arbetet, ty visserligen är det att tjäna
Herren Kristus att utsända evangeIii frälsningsord till hed
ningarna, som vandra i mörkret; men tjäna vi Herren, så
må vi ock till vår uppll1untran veta, att vi af honom skola
undfå arfvets lön . Om någoll tjänar mig llall följe 1II/;g-:
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Odt Iwanst jag är, där skal! ock mill tjlillare ·",ara. Om
1lligllll tjänar mig, IlonoJJl skall min Fader ära, säger Her
ren Jesus så skönt.
l\lycket har det gladt och uppmuntrat oss att finna.
det ombuden öfver hufvud taget så långt ifrån att hafva
tröttnat upp, de tvärtom arbetat med mera ifver under
detta år än under något föregåen-ie. Det måste ju också
gå framåt med vår nitälskan för Herren och hans fallna,
om det eljes står rätt till med oss. Arbetet växer ju äfven,
så vi behöfva gifl'a ut oss på allt sätt. Och vilja vi tjäna
Hen"en, visserligen skall han också anvisa oss sättet. Bi
stån oss äfven i fortsättningen i våra bemödanden att uppen
bara Kristu<; bland Kinas folk och be-ijen för oss, för ar
betet och missionärerna' Af Iferren sklJ!Cll I 1(lIdfi~ mi
uts lim, 0' I tjdllf1t I-:lerrmKri,,.(tt:;.

b)

Från missionsfältet.
"C'in,ch'eng jan. 1898.
.Ä.lskade missionsvänner :

Jag kände mig stark i samma mån Herrens min Guds
hnnd var öfl-er mig, bekänner Esra om sig vid utförandet
af det uppdrag, han fått. iVlå Hen'cn också få hålla oss
vakna öfver, att det är icke med makt och icke med kraft
utan med Herren Sebaots Ande, som vi skola hnfva fram
gång i det verk, Herren kallat oss till. Vi hafva icke att
skapa oss själfva något storverk för att däri söka vår till
fredsställelse och berömmelse eller bygga något Babelstorn
för ntt däromkring förenas. Vi äro Herrens sändebud i
Herrens ärende, och må det vara oss angelägct att göra
detta arbete endast för Herrens skull.
Under det flydda året har Hen'en i sin barmhärtighet
bevarat och välsignat oss såsom förut, och vi kunna be
römma oss af hans haft i vår svaghet. Frid och lugn
hafva varit rådande på vårt fält, med undantag af förföljel
sen i Pucheo-distriktet. Skaran af de troende har förökats.
Någrn hafva triumferande fatt ingå i härligheten. Själfva
hafva vi fått åtnjuta god hälsa och fått nåd att vara vid
godt mod. Tre unga systrar hafl-a under året förenat sig
med oss i arbetet, och några andra förbereda sig vid språk
skolorna i söder. Vår Fader har också fyllt våra lekamliga
behof, så att intet fattats. Arbetet på de olika stationerna
har bedrifvits efter samma plan som förut: med predik~n, opi
umasyl- och skoll'erksamhet. På större delen af vårt fält har
dock verksamheten ännu en banbrytande karakter. Fördo
mar måste öfvervinnas, och det kan endast ske genom att
foll{et lär känna oss genom personligt umgänge. Som vi
äro de första och enda missionärer i denna del af landet,
måste vi själfva göra allt sådant banbrytande arbete. Detta
är ofta af det mest t[tlamodspröfvande slag, dubbelt så, där
för att vi ej hafva tillgång till så många infödda medhjälpare.
lVren det är också välsignad t att slippa bygga på en annans
grund . Frånvaron af katoliker i nästan hela vårt distrikt
underlättar mycket arbetet. Af brist på arbetskrafter hafva
vi ej kunnat öppna några nya stationer under året, ehuru
flera macedonierop höjts till oss, i synnerhet från Honan.
Vi vänta oeh bedja om förstärlming.
I Shansi bedrifves ännu verksamheten på de gamla
stationerna. I (j,il-ch'mg äro stationerade Axel och Anna
Hahne, Hugo Linder, Frida Prytz och Agnes Forsberg. Här
hafva vi oekså vårt gemensamma missionshem. FÖl'sam
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lingsvården och go~lan handhafvas af Axel Hahne. flick
skolan står under- frida Prytz ledning. Läkarev'erksamheten
har-;l~s af Hugo Linder, se~ hans flyttning hit från
Hai-cheo. Gudstjänsterna besökas flitigt, och ofta hafva I'j
vår stora rymliga sal fullsatt. Verksamheten i byarna har
bedrifvits som förut. Två bibelspridare hafva också verkat
i distriktet.
I Hai-cheo arbeta Henrik och Hilma Tjäder samt 1\1a
ria Pettersson, jämte e\-angelisten Uang. Till distriktet hör
också utstationen Pucheo-fu. Herren har på ett härligt sätt
bekänt sig till verksamheten i detta distrikt. Ej få hafva
ställt sig på Herrens sida, och de hafva gifl-it prof på ut
hållighet och tålamod under förföljelser och pröfningar.
Skolvcrksamheten har skötts af Tjäder och opiumasylar
betet under förra hälften af året af Hugo Linder.
1 I-sh'j \-erka Anna Janzon och Ebba Buren. De hafva
skol- och opiumvcrksamhet i I·sh·i. Under sommarmåna
derna Iristas de i bergstaden Uan-ch·Uan. På bägge stäl
lena har Herren gifl'it dem frukt i arbetet. Verksamheten
bland kdnnorna i byama har varit uppmuntrande. Som med
hjälpare hafva de haft tl-enne infödda evangelister.
l\·Iei-ti-chens station har skötts af Fredrika Hallin, som
haft till sin hjälp Emma Andersson. En Ilickskola har
öppnats i en by under en troende kinesisk lärares ledning.
Opiumasylen vid stationen har varit talrikt besökt. Flera
försök hafl-a gjorts att intränga i den närbelägna provinsen
Honan, och vi hafva därvid rönt ej så liten uppmuntran.
I provinsen Shensi arbeta syskonen Bergs och Sand
bergs samt Anna Eriksson i Ton&fbeo-fu. Utstationcn Dei
nan skötes också därifrån. T äta och långa resor hafva
under årets gjorts l det vidsträckta distril,tet, och en stor
mängd böcker och skrifter hafva spridts. I Cci-nan och
Tong-cheo finnas oplUmasyler. I synnerhet på senare stället
har denna gren af verksamheten varit fruktbärande.
I ~ ng har det ändtligen lyckats Berglings att
få fast fot. Tillika med Emilia U lf[ ditflyttade de under
hösren. Arbetet där har varit tålamodspröfvande. Han
ch'eng har med rätta ansetts som ett af de starkaste bål
I'erken mot kristendomen i denna del af Kina. Några synas
docl{ hafva mod att äf\-en där ställa sig på Herrens sida.
Och nu komma vi till prolrinsen Honan. Fjorton stä
der med tusentals byar och minst tl-å millioner själar I'änta
där på evangelium. Ännu hafva vi dock endast en manlig
missionär för detta stora fält. Döpta kristna finnas på två
ställen, Iong·· ning och Hsin-an. De arbeta träget och ifrigt,
men de känna stort behof af hjälp och ledning. Vi Iränta,
att Herren snart skall sända dem sådan från SI"erige. Blom
och Linder sam l Fredrika Hallin och Maria Pettersson haflra
besökt dem under året.
Betrakta vi vårt distrikt i sin helhet, så visar sig inom
detsamma en allt större beredvillighet att höra Herrens ord.
Herren bjuder oss att verka medan dagen är, natten kom
mer, då ingen kan verka, och därför vill jag tillropa våra
kära missionsvänner i hemlandet: Hd/Im 1ft alt bert/a, hdllm
lit att arbeta. Skördens Herre skall välsigna eder och oss.
Eder ringa medarbetare
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1I1issionens inkomster och utgifter hafm under det g1\ngna 1\ret
utgjort:

Inkomster:
Behållning från 1896:
200:
På bank innestående ................ .. .. . Kr.
Kontant i kassan ....................... . _ _ 279~
Cåfvollledd:
Till allmänna missionsfonden ........ .
31,191: °3
2,6 2 3:
husfonden ......................... ..
bokfonden ......................... .
113: 50
1,561: 12
skolfonden ........................ ..
infödda medhjälpare .............. .
640:
medicinfonden ... '" ................ ..
13 0 :
nödhjälpsfonden ......... .. ......... .
3 I:
3 6 ,29 1: 65
missionärerna privat .............. .
79 0 :
Räntemedel ............................... ..
95: 13
Su mma kronor 37,65 6 : 01

Utgifter:
l'tsändt ti Il Shanghai:
Till missionärernas underhåll .. .. ....... .
husfonden .......................... . Kr.
bokfonden .......................... .
skolfonden ..... .. ................... .
infödda medhjälpare .............. .
medicinfonden ...................... .
missionärerna privat

12 9: 3°
1,094: 49
500:
13°:

3,903: 79
89 2 : 25
9°5: 87
6,803: 10

2,100:

200:
21 5:
207:
23 6:
193:

32
23
18
01

3,15 1: 74

1,53 l

: 24
6". ). 32
1,594: 56
Summa kronor 37,65 6: 01

Tillgångar den 31 dec. 1897.
I lumland,;!:
Böcker och in\'entarier;
Balans fr. 1896 ...... Kr. 260: 75
Afgår 10% afskrifn.
26: 08
Kontant i bank ......................... ..
i kassan ... .. ............. ..... ... .
I Killa:
Ett hus i Din,ch'eng (Shansi) ........ .
i Hai-cheo ...................... ..
i Tong'cheo-fu ... . ...... .... .. ..

Inga.

234: 67
1,53 1 : 24
63: 32
4,000:
2,000:
7,000:
13,000;
Summa kronor 14,829: 23

Skulder:

Räkenskaperna med tillhörande verifikationer hafva befunnits
uti mycket god ordning, hvarför vi tillstyrka alt ansvarsfrihet för för
valtningen af missionens medel under 1897 varder kommitteen be
viljad.
Stockholm den 24 febr . 1898.

Fritz Eckl'rt,
Undertecknade, utsedda att s3.som re\'isorer granska Svenska
Missionens i Kina räkenskaper för år 1897, få, efter att hafva full
gjort vetta uppdrag, däröfver afgifva följande berättelse:

20,404: 70

2,°5 0 :

...... . ....... .

Diverse utgifter för missionärerna di
rekt till Kina .......................... .
:\lissionärskandidaters resor och under
håll i England samt utrustning ...
Omkostnader:
Sekreterarens lön ............ .... ...... ..
Hyra för expedition ...................... ..
Resekostnader ............................. .
Telefon och porto ...................... ..
Skrifmaterialier och sparbössor ........ .
Annonser, trycksaker och diverse .... ..
Behållning till 1898:
På bank innestående ................... ..
Kontant i kassan ............ ........ ...... .

Erik Folke.

~ evisionsbe:rrätteIse.

57

Arkitekt.

Am/r. B enlström,
Grosshandlare.

F. T. Olsson,
Direktör.
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,H"arför kallen I mig Herre, Herre,
och gören icke h vad jag säger.,
Luk. 6: 46.

Huru många ganger förr hade han ej, efter en ti dig
morgonl'aka i templet, gEl tt ned för tr appan; men i dag
stannade h an plötsligt, när han vände för att inträda i si n
lilla trån ga kam ma re, genom hl'ars fönstcr han skådadc
mot bergen. En tanke f1ög genom hans hufl'lld och upp
lyste det fårade ansiktet.
" Hva rför icke ?» sade ho.n, »(illt
det l{Unde göra slut på denna långa kamp. »
,) Om - », han stod liksom fastn aglad.
Chang stod försänkt i grubbler i: [-karför ösa vatt en på
en helig s te n' Hvarför offra åt de döda' Hvarför kyssa och
tillbedja dessa afgudar, S0111 ingenting förmå? Han bör
jade tänka efter huru han åra tal igenom, å ter och åter
offrat åt alla dessa olika gu:lar . Dårskap, idel dårslc:tp ~
Liksom en svag morgonrodnad sk imrade genom mö rk 
ret i han s själ något , som han hört om en en kel, barnslig
tro på en stor kiirlek.
Rumm et up plystes af den upp gåe nde solen, och ett
ros ensldmme r spreds öf\·cr bergen. Det \·ar , som om en
h~iskning om kärlek genomgått hela naturen.
vör första gå ngen glömde han att gifl·a husgudarna
elen seell·anliga morgol1hiilsningen. Han kasta,le si g ned
på golfvet.
» Om - ».
Om de skulle skicka eft er främlingarna !
Om dessa kunde be rätta den stora hem ligheten, som slzulle
gö ra lifvet nytt och rikt ~ Om de hade rätt, då skulle ..den
strid u p phöra, S0111 förmörkat hela hans lif. Chang lang
tade efter frid, han inta lade sig själf, att ingen fml fanns,
då han förgäfves sökt den, så länge han kunde minn as.
En röst i hans inre tystnade dock ej , den sade honom, att
friden fanns någonstä des. På senare tid er hade han ät\'en
hört något däro m. Främlingarna måste komma och berätta
mer.
Flera veckor hade förgått, sedan budbära ren afsändts
från den lilla byn uppe i bergen för att bedja främlingarna
komma dit u pp . Huru ofta talade ej folket om hvad den
nya tron kunde va ra ; men de skulle ju snart få veta det,
när främlingarna blott kommo. Det sades, att denna tro
var för hela världen, då måste den ju också vara för dem.
Byfolket hade icke tagit med i beräkningen ett annat
{illl om illgm skulle komma ~ lvlen sa blef det. rvlissio
närerna voro alla strängt upptagna på sina olika stationer,
ingen kunde u nd varas för att sändas till den af1ägsna by n
bland bergen. Folket däruppe väntar ännu.
Huru länge skola de vänta?

"Bed hyad jag skall gifya dig." :,:
I

Kon. 3: 5- 1 3.

dessa ord läsa vi först och främst, huru Gud gj orde
Salomo ett mycket märkvärdigt erbjudande. Herre n uppen
barar sig för honom i Gibeon och säger: "Bed, h vad jag
skall gifl' a dig."
I förbigående vill jag nämna, att G!becn
var den plats, där offer framburos. Det var således på
« Föredrag af :lIr W. Sloan i Stockholm d. 5 April 1898.

offerplatsen, som Gud gjorde Salomo sitt erbj udande . Huru
lå ng t Salomo än gick bort från Gud mot slutet af sitt lif,
hafl'a hans tidigare år mycket att lära oss.
I afton I'ill jag tala om det sätt, lwarpå Gud besvarar
bön. Vi skola därvid gifva akt på, huru Gud så att säga
lägger sig själf i Salomos ha nd, äfl'ensom huru Salomo
begagnar sig af de t tillfälle, Gud gifl'e r honom. Salomo
beder om ett hörsamt hjärta till att döm a det folk, öl\'er
lwi lket Gud satt ho nom . Och vi läsa, att det täck tes Her,
r en dl , att Salomo bad om sådant. Gud fröjdar sig örver
det hjärta, so m han har fåt t dana så, att det svarar emot
hans ege t hjärta. Han u ppre par sal,er, S0111 Salo mo hade
kunnat bedja om men icke begädc. Salomo bad icl<e för
egen riilming om ett långt IiI' ; ha n bad icke för sin egcl,l
del Olll ril<edomar; han bad icke om si na fienders II t.
,. Emedan ", säger Gud, " du icke har bejt om såda nt, I·ill
jag gifva dig, hvad du har bed t om och därtill , lwad du
icke har bed t om." Detta är nu en gammaltesta mentlig
belysning till vår Herres Jesu ord: "Söken först Gud s rike
och hans rä tt färdighe t, så skall all t detta därjämte tillfalla
eder ~"
Låtom oss nu närmare se på et t par enskilda d rag i
denna beriittelse . Det första, vi harva att lära, är, att om
\·i skola fil vå ra böner bes\'arade , m;'\ste grunds tällningen i
I'åra lif vara o/le/". ~iir Gu gj orde Salomo sitt erbjudande,
viss te han, att· · han kunde visa honom ett så,ia nt förtroende.
Ctgången ga l' iil\·en vid hand en, att Salomo u nder denna
tid a f sitt IiI' va r Guds förtroende: \·iil·di g . Salomo vanel,
ra de icke nu efter köttsli ga lusta r. Om ha n det hade gjort,
slwile han i första rummet hafl'a satt de ting, Iwilka han
nu alldeles utelämnade. Han sku lle då haf\' a bedt om
rike dom ar, lå ngt lif och om sina ficnders lif. l\,[en niir
han mö tte Gud med att bedja om ting, som behagade Gu;!,
så mötte Gud sin tjänare med a tt gifva honom äfl'cn så,
dant som ha n icke hade bedt om. Ha fva vi icke ofta
som' barn bruka t säga: "O, Iwad det vore hä rligt, om jag
finge önslw mig, lwad jag ville och äfven fingc, hvad jag
önskade~» Och på sätt och \"is hade vi rätt.
Det är verk
ligen hiirligt att få, hvad man önskar. fI·len det är något,
som måste föregå detta, mina \'änner. Framför allt är det
viktigt, att vi önska just de rät/a sakerna. Gud \·isste , att
Salomo åstundade just dc rätta ti ngen, och därför kunde
han siiga till honom : "Bed, och jag skall gifva dig, hvad
du önskar!"
Det är k a nske någon af oss, som tillhör det nya testa
mentets kristna, som säger: ":\ck, om Gud gjorde mig
samma erbjudande , som han gjorde Salomo den där natten
i Gibeon~" Mina vä nner, Gud har gifvit oss alldeles sam ma
erbjudande . Och han har gjort det icke blott för ett enda
tillfälle. såsom fallet var med Salomo utan för hvarje dag
och fÖr alla förhållande n i lifvet. Hör, lwad han säger:
»Allt det 1 bedjen Fadern i mitt namn, det skall han g ifva
eder." _~tt bedja i Jesu namn betyder, att hvad som föl'
oss skall vara viktigast icke är ril,edomar eller långt lir.
Att bedja i Jesu namn betyder, att själfva de önskningar,
vår Herre Jesus Kristus har, skola finnas i våra hjärtan
och så uppstiga till Gud. Se här · den väg, Gu d använder
för att få oss att önska, just hvad han vill ~ Ha n sänder
sin Sons ande i vår,,- hjärtan. Sedan säger Herren Jesus:
"Om I bedjen om något i mitt namn, det vi ll jag gif\'a
eder. " Hvilka underbara utsikter öppnas icke här för oss
icke utsikter till egen personlig framgång ; icke utsikter
för oss att ernå den ener den ställningen, som vi kanske
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i vårt då rakti ga si"nne drömt om, men utsikter till att
Gu ds nådes afsikter i Kri stu s skola uppfylla s - utsikter till,
att Gud skall lära våra hjärt an a tt förstå hans afsikter och
sålunda sätta oss i stånd att bedja just om deras ut
förande ~
Jag vi ll n u g if\-a några exe mpel p&, h uru Gud hand
lar i dylika fall. För många år till baka lyckades det de n
för s te mi ssionäre n, lIr DUllean, a tt komma in i ~ankin.
De t · \-ar en mycket s tolt stad, och in våna rnc ville högst
ogärna ha t\'a en utländing i bla nd sig . Icke nog med att
missionären icke fick hy ra n~got hus, han tick icke ens
taga in på något drdsh us. I staden fanns ett torn, och
med iiga re n till detta Iyclw des Duncan träffa en öJ"verens
kommelsc . Han skulle f~ ligga i torn et om niitte rna, men
så s na rt det blefn dager, skulle han rulla ihop sin biidd
oeh gå ut för att tillbrin ga dagen mej att predika och
sälja böcker. Sin föda fick han skaffa sig i nagon bod
ute: och s?t fick han om k\'iiliarna komma tillbaka ti ll tor
n t ' för a tt sofva d iir. Det var en mycket lå ng tid , ha n
på detta sätt nck " behål la fiistet " i denna s tad . ),"är \-i
ta la om 1, 300 d op i samba nd med Kina Inland ?\fissionen
inom ett enda år , äro \-i liitt böjda a tt glömma de s\- årig
heter, ba n bry tarne för denna miss io n haft a tt utst3. . Och
dock var det geno m den uth ?i1 liga tron hos män s[td ana
som ~fr Duncan, som Kina bIet' öppnad t fö r miss ionen.
Efter några m3. nader Iycka,ies Duncan få hyra ett mycket
litet hus. Men sedan han bott där någon ti d, började dc
pengar, han hart med sig, lid a mot sitt s lut. Vid denna
tiLl hade miss ionii rerna änn u icke Eirt s ig, hur ,Iet skul[e
gå ti ll \'id penningetransaktioner i Kina. I-Iu dso n T ay lo r
gjo rde nera försök alt sä nda penningar till Duncan men
förgäfves. Slutligen sk ref han till hon om och sade : » Du
få r 101' a tt komma ned själf rör a tt hiimta pengar och kan
seda n resa till baka. )} i\Ien gudsmannen Duncan skref till
ba ka: »Om j ag liimna r d enn a stad, sko la de aldrig lft ta
mig komma tillbaka. J ag måste stanna på min post."
Efte r en tid började Taylor blifva alkarsamt orolig för sin
vän. En dag , när ha n j us t i bön hö ll på at t fra m lägga
sal{en (ör Gud, kom en annan missio nii r p3. besök. Men
vi lämna nu dessa två för ett ögonblick för att å ten-iincla
till Duncan.
En morgon kom de nnes tjänare, en kines, och sade :
" Vå ra pen ga r är o slut. H vad skola vi gö ra : " Duncan
s\-arade: "Förbida Herre n och g ör det goda, sa skall d u få
bo i landet och sannerligen där hafva din föda (eng. öfvers.).
Hvad vi ha fva att gö ra är helt en kelt att för bida Herren
och so m vanligt gå . till vår t dagliga arbete." Tjänaren
sade: " Jag har sparat fem do llars a f min lön, och dem
skall ni få . " ivliss ionären svarade : ;; J ag lånar aldrig pen
"ar. Om du vill gifva mig dessa pe ngar utan en ta nke
på att någonsi n få ige n dem, så tar j ag em ot dem, men
icke på andra villkor." Tjänaren svarade : " Ja, det är min
mening att gif\'a er dem. Här har ni dem." Jag kan
icke säga, huru länge dessa fem doliars räclde. Jag vet
endast, a tt det var en mycke t lån g tid de lyckades uppe
hålla si g medelst dem. ZlIen till och med i Kin a taga fem
dollars till sist slut. Och åter inträffade, att tjänaren kom
och sade: "Nu äro pengarna alldeles slut. H\'ad skola vi
göra?" "Jo ", svarade Duncan", vi skola gör" precis det
samma som förut: Förlita på Herren och så gå till vårt
dagliga arbete.';
Ha n lämnade sin tjänare hemma, tog med
sig sina böcker och gick ut för att predika på gatorna.
När han på aftonen nalkades sitt hus, kom tjänaren emot

honohl ute rå ga tan och ropa:lc und~r djup rörelse : ":-'[1'
Ru dl and är här, mr Hudland ä r här! Och han har pe nga r
med sig . " Rudland \-ar sam me man, som hade kommit
till Taylor de n dag denne särskildt i bön hade fra mlagt
Duncans sdrighet för Herren. THylor hade fr åga t, o m
Rudland \-ille resa u pp till ~ankin med penningarna, och
denne hade lof\'a t a tt göra det. Ha n nck plats på en båt
och res te så uppför den sto ra kanale n . ~fc n sf, kom han
till ett ställe , där kanalbanken \-ar sönde r, sa att billen
icke kunde komma fra m . "[-[vad sko la \'i göm);: fr åga de
han båtens förare.
;: Jo, \'i mas te vän ta , tills kanalen blir
vit lagad " , svarade denne . ?\len mr r~udlnncl kände, nt!
de tta ic ke gick an . Han frågade, om det icke fanns nå gon
annan väg . Och så tick han \-cta, Hlt han ve rkligen ku nde
komma I\-ärs ö rver landet. Han an lände ti ll Xanki !l i riitt
ti d . ja, tre da gar tid iga re , ii n ha n sku lle haf\' :1 gj o rt , 0 111
kanalen hade \' arit fa rbar iinda fra m . Han kom just den
dag , d å Duncans pe;1I1 ing ar voro to ta lt slu t. Detta ii r nu
ett ex empel på , huru Gud hör bön , och huru (;ud Icd er
allting fö r att k unna bes \'ara de sinas böner. Om mi ss io ll iir
Rudla nd hade satt sig nCLI oc h utro pat: " Det \'a r då hiiö"5t
olyckl ig t att kanal banken sk u lle gil sönder " , d hade han
begttlt ett sto rt miss tag, eller h ur ? l-h-a,1 honom perso nli ge n
a ng ick, var det icke alls en olyck a ut:1n tv ii rt om. Jag iir
räcL:I, ~tt 111iinniskor i \· [t ra da gar lnycke t ofta fö :'störa
Guds ve rk , därför att de tro. a tt Gud har gliimt dem, el ler
att han pil ett orätt sii tt skö ter saker och tin g_ Om \'i af
helH \-å r! hj ä rt a li ta på Gud och de t allt id, skola \'i ti ll
slut 11nna , at t Gud alltid har rät t.
Sedan Ki na In la n,i ;\ Iiss io nen il ade arbetat i Kina om
kring 2 0 å r, bö rj:lde e~l ny röre lse, . som uppstod på fö l
ja nde sätt: En skara missionärer voro samlade hos Hudson
Tay lor i s tad en ),"e\\'cha ng. Dc studerade på en karta alla
statio ner och räknade M,-cr , huru många a rb etare de hade.
Sedan dc noga öt\'e rväg t stiillningen, ko mm o de ti ll den
slutsatsen, at t om de hade iinnu 7 O mi ss ionä rer. skulle de
ha rI-a ilm-iindning för dem a lla . ~,r e n såso m ar bete t den na
ti d va r stiill d t i Kina, k u nde de omöjligt på ett enda år
taga emo t en s3. stor s kara. De bådo därför Gud, mt ha n
u nde r de tre följande aren skulle sän da öem dessa - O
missi o nii rer. \-i i \'I\ra dagar äro mna \-id, att allt gå r i
större skala . l\len på den na tid \-oro 7 O nya miss io näre r
Och dessa arbeta re blel\-o
ett mycke t, mycket s tort a nt a l.
nu begärda af Gud i det full ns te för troende , att Gud i
Je su Kristi namn siwlIe g it\-a dem. ~"lissioniire rna \'iss te,
a tt de icke bådo om någo t för sin egen rä knin g, oeh så
slutade de sitt bönemöte med att prisa och lofva fö r bö n
hörelse. När dc tre å ren hade gått till ända , funnos öfver
70 nya missionärer i Kina. De penningar, som behöfts
för dessa s utresa, hade erhållits och likaså de medel, som
fordrades för deras underhåll i Kina. S edan arbetet fort
skridit några 3. r, hölls ånyo en liknande samma nkomst, nu
i ?\anking. Huds o n Tav lor och hans med a rbetare öfver
sågo ånyo hela ställningen. Och denna gång kommo de
till den slutsatsen, att de kunde taga emot 10 0 missionä
rer på ett ar. De bådo om dessa hundra i Jesu namn.
De trodde, att de skulle få dem , och Gud gaf dem iifven.
De visste, att det skulle fordras en årlig tillök ning i mis
sionens inkomster af 10,000 pund st. för deras utresa och
underhåll, och äf\·-en dessa pe~ningar utbådos i Jesu namn.
Vid följand e års slut voro de hundra missio närerna antingen
ute i Kina eller på väg dit; och alla penningar, som hade
erfordrats, hade äfven nutit in .
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lVJina älskade vänner, vi förtrö s ta icke på Gud, om
vi låta allt gå liksom af en slump. Dessa Guds tjänare,
som jag nu har talat om, hade först tagit reda på be
hofven, innan de kommo med sin anhållan om hjälp . Och
när de sågo, att missionärer behöfdes , då visste de också,
att penningar skulle behöf\-as. Och som de visste, att hela
saken var Guds, dsste de, att de stod o på säker grund,
när de bådo Gud själf utföra och underhålla sitt verk.
Nu blott något litet om en händelse från det förra
året! Detta år blef mycl<et pengar skickad t från vårt land
till Indien på grund af hungersnöden. Till följd af vår
drottnings jubileum gjordes iif\'en stora utgifter. I början
af året fingo vi det alldeles särskildt lagdt på dra hjärtan
att bedja Gud låta det blifva en tid, då han mer än nå
gonsin ville visa sin hand. )iär de första sex månaderna
af året hade gått, \-01'0 emellertid våra inkomster snarare
mindre, än de hade varit under de sist föreg ående åren .
l juli månad bådo \' i tillsammans med en i Herren älskad
broder nlldeles särskildt, att Herren skulle gifvn oss två
tusen pund för 'lårt arbete. Det dröjde ända tiil oktober,
innan Herren svarade oss. l\len i stället för n tt då skicka
oss två tusen pund, behagade han i en enda post skicka
oss 10,000 pund. Det sista året, som i finansielt afSE/ende
var ett år af t orl<a , hnde Kina lnlnnd lVJissionen de största
inkomster, den någonsin haft.
Hvad vi behöfvn är att få våra hj ä rtan stämda i har
moni med Guds hjärta, att blifva upplyftade öfver detta
trånga, begränsade lif, då vi begära saker endast för vår
egen räkning, att blif\'a upplyftade till detta stora lif, då
Gud sätter oss i stånd att önska sådant, som han önsl<ar.
"Låt din mun ddt upp! Jag \-ill uppfylla
Och då honom."

Fllån missionällellna.
Axplock från T'ong=cheo=fu.
Af Aug /tJt Berg .

Jan. 14.
»Din tro är stor! » S å kändejngmigidng
manad tillropa en ung bonddräng, som i sällsknp med en
nnnan kommit ridande nära på 3 mil för ntt få medicin till
en allaredan död hustru i derns by. f.'örhållandet var föl
jande. En ung l6·årig hustru had e rål<at slå sönder en
lerskål , irärd högst 10 öre. Någon af hennes äldre, kvinn
liga släktingar grälnde på henne för detta, och i sin förtvif
lan sväljer hon opium och dör! Nu blef det uppståndelse!
Begrafning, hennes släktingars anspråk på ersättning m. m.,
kostade nog mer än en lerskål, och så är det någon, som
säger, att utländingen i T'ong-cheo-fu har medicin, som kan
hj iilpa folk på benen, som varit döda i sjlt (ljg n / »Få vi
nu litet af den där medicinen! » bådo de mig. De hade
ridit hein natten och voro angelägna att lwmma hem. »Om
personer, som varit döda i sjtt dygn, kunna väckas till lif
af den, så ha vi då god t hopp », sade de, »ty då vi kom
ma hem, har hon blott varit död i tre dygn». Det var
svårt kunna öfvertyga dem om, att vi ej hade den där
medicinen, och då jag sade dem: » hon s!{all uppstå igen,
men då blir det ej jag, som uppväcker henne », kunde de ej
- deras sinnen voro så förmörkade - likt Marta s\'ara: »Jag
vet, att han skall uppstå i uppst?ll1delsen, på den yttersta

dagen » . Jag lämnade dem några skrifter, bland a ndra:
»Läran om de dödas uppståndelse», och sa fingo de fara.
f.'ebr. 14. Vår bibelkurs med försam lingsmedlemmar och
forskare från T'ong-cheo och C'ei-nan är nu öfver. Inalles
12 deltagare. Vi voro samlade omkring två veckor och
hunno på den tiden ju ej genomgå mycket, men jag tror,
ntt det, som bibringades dem, skall blifl'a dem till nytta.
Broder Sandberg genomgick ur l :sta losebok, jng ur evan
gelierna och l TiOl., och min hustru undervisade dem i
sång. De, som besutto förmåga därtill, fingo dessutom öfva
sig i att predil,a dels på söndagarna, dels ock \'id våra
dagliga morgon och aftonstunder. En af församlingsmed
lemmarna fr å n Uei·nan, som ej kan läsa, lärde sig ganska
mycket utantill genom an dras tillhjälp. Stor glädje beredde
det oss , att en af våra r. d. opiumpatienter, Ui Uan-chiiin,
boende 120 Ii härifrån, i Cei-nan-distriktet, kom. Vid ny
året hade han ej deltagit i nagra hedniska tillställningar
och vill, så säger han, följa Jesus. Han hade förut köpt
~ya testamentet och så ngbok; nu köpte han ock Gamla testa
mentet jämte flere andra böcker och deltog med de nndra i
bibelkursen. Då vi öfvertogo Uei-nan, fanns där 6 il 7
döpta. Jag är ledsen säga , att den kinesiska broder (nu afliden),
som upptagit dem i församlingen, ej gjort sig noga under
rättad om deras vandel, hvarför det också befanns, att flere
nf dem odlade opium , ehuru sj ä lfva af\' anda från lasten.
Särskildt i Uei ·nan-distriktet utgör opiumodling en stor fres
telse. Nästan alla odla detsam ma. Det betalar sig bättre än
hvete. 4 af dem lofvade mig nu högtidligt a tt aldrig mera
hafva med detsamma att skaffa, ja, några af dem ha de
redan förra året upphört med odlingen därar.
Vi äro mycket glada öfver de öppningar, som nu från
alla håll visa sig. f.'ör 3 år sedan fanns ingen intresserad
i »läran »; nu kunna vi, förutom de redan döpta, beräkna
oss haf\rn 20 mer eller mindre uppriktiga sökare. Vi hop
pas, att i sommar bland dessa få göra en utgallring och
genom dopet i församlingsgemensknp upptaga några. En
ung , treflig bleckslagare, Honan-man , som ock vant sig af
med opium, inger oss förhoppningar, ehuru hans tro har
att öfver'iinna många svårigheter. Han har arbetat åt oss
i !lera år och ständigt talat om att han ville vänja sig a f
Dess
med opium, men vi saknade plats i vår förra bostad.
utom led han af svettning om nätterna och stundom på da
garna, och för denna sjukdom hade han till kinesiska läkare
utbetalat öfver 20,000 cash, men utan resultat.
Jag sade honom, att svettningen nog berodde på hans
opiumrökning, och utan att bota det ena, kunde jag ej bota
det andra. Så kom han då till slu!. Då vi andra gingo
i tjocka vinteridäder för kylans skull, gick han däremot
tunnklädd nf fruktan att blifva för varm . Han kunde ge
nomsvetta ett helt täcke på en natt.
12 puker af zink
oxid (små doser) och opiummedicin, » helgadt genom Guds
prd och bönen )) (l Tim. 4: 5), återställde honom på en
månad till en ny männisl,a. Det är en glädje att se, huru
glad och frisk han nu är.
»lag älskar er och denna lära )) ,
sade han en dag till mig.
»f.'ör några år sedan, då ni
först kommo, misstänkte jag eder. » Han aflade ock ett
godt vittnesbörd i bÖljan af året, då en af hans biträden
upptogs till kompanjon. Han sade: »Hvar i:de dag vill
j ag gå till »Vestra gatan » och bevista gudstjänsten, så du får
ej klandra mig, om jag den dagen ej gör något arbete. »
Den andre gaf sitt bifall, men svårigheterna äro ej slut
härmed. Tillverkandet af opiumlampor, tänger m. m. för
opiumrökare utgör en väsentlig del af deras inkomster.
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I31eckslageriindustrien är ny i Kina och har till stor del ut
trängt kopparslagarnes fabrikationer. Att nu uppgifva till
verkningen af dessa saker och om söndagarna hålla sin
butik stängd, därtill fordras i sanning tro och att Guds barn
där hemma bedja för honom. Hans namn är Ftl1IJ1 . En
annan omständighet, som gör oss mycken glädje, är att flera
af de bättre familjerna nu ändtigen öppnat sina dörrar för
oss. En gammal god vän till oss, Li· eltia-mll, stor poli
tiker, förmögen, godhjartad och snäll, men naturligtl'is OpI'
umrökare, brulwde förr ofta bjuda oss bröder till sig. Un
der de två " mörka åren " drog äfven han sig från oss till
en del. Xu äro vi så såta vänner igen. :\å ja, man kan ej
undra på, om han ensam ej hade mod att stå på vår sida,
då alla andra ropade sitt: » Bort med honom'" (utländingen).
I I/järlal var han vår vän. Här om dagen var jag bjuden
på middag till honom, och under samtalets lopp föll det
sig så, att jag frågade honom: » Hvilken religion tiilhör
då ni, herr Li? kon fucianismen, bucldhaismen eller taoismen.»
Efter en stunds betänkande sade han: " till {;! I o är jag
kristen och till .1 / 10 hedning. Jag vet ej, huru det kom·
mer sig, men nu, när jag träffar mina gamla vänner,
är jag visserligen till det yttre mot dem som förr, men i
mitt hjilrta är jag ett med ep>. Jag är öfl'ertygad om att,
h\"ad han sade, var fullkomligt sant, ty under !lera år har
han läst många af våra böcker och tidskrifter, äfven Nya
testamentet, och mycket samtalat med oss . Att han snart
måtte öfvcrkomma de .1!Io och helt tro på Herren Jesus,
är ju vårt hjärtas önskan, ehuru det dock ser mörkt ut.
"Huru svårt är det ej för dem, som hafva ägodelar
att ingå i Guds rike ~ " »Icke har \"äl någon af rådsherrarne
trott på honom:" Emellertid har Augusta och barnen varit
hos hans familj en hel dag och blefvo enträget ombedda
att göra 0111 besöket. Detta skall bana väg till andra fa
miljer, ty hiir som annorstädes se de »små . upp till de
»stora» .
Febr. 1 7. Den 11\;art tredje år återkommande examen
pågår nu som bäst, och de studerandes antal är stort. Hög
sta mandarinen har till vår fördel utfärdat en mycket god
proklamation, och alla förhålla sig mycket stilla och anstän
diga. Förra söndagen hade vi möte för uteslutande män i
kapellet; kvinnorna fingo hafva sitt möte i annat rum.
Vår förut omtalade bleckslagare kommer i ur och skur
och har nu försett sig med bibel och sångbok.
»Blomstrcn visa sig på marken, sångens tid är k01l1
men, och turturdufvans röst höres i vårt land.» Hög. Vis.
2: 12.
Simon Petrus sade till dem: r.Jag går bort för att
fiska. De (hdlka de? 11"ar äro Il1t Simon Petri stallbrö
der?) sade till honom: " Vi gå ock med dig~)) Joh . 21: 3.
»1 hafven länge nog dröjt \"id detta berg.»
5 Mos.
1: 6.

Utdrag ur bref från T. Sandberg.
T'ong-cheo-fu den 28 jan. 1898.
De som honom älska, de vare såsom
den uppgående solen i sin kraft.
Dom. 5: 3 1 .

Vi äro friska och lyckliga till kropp och själ. Vår
Guds godhet och trofasthet har varit stor öfver oss för
hvarje dag, som gått. Vi haf\"a ständigt fått erfara, att
hans löften äro ja i honom och amen genom honom.

Jag har i höst och vinter varit ute på några missions
resor. Som broder :\ugust varit bunden vid opiumasylen,
så har detta arbete tillfallit mig - ett arbete som jag för
öfrigt känner mig dragen till. Företrädesvis har jag be
sökt de norra och nordl'ästIiga trakterna af vårt stora ar
betsfält, städerna P'u-ch'eng, Pie·sui och Ch'eng-hsien. Van
ligen har jag varit åtföljd af vår medhjälpare Li från Uei
nano Denne broder är till stor nytta och hjälp. Han har
ett mycket godt sätt att umgås med foU,et och vinner lätt
deras förtroende, hvilka han kommer i beröring med. Dess
utom äger han i hög grad den stora gåf\'an att icke förarga
någon.

Vårt sätt att färdas har nästan uteslutande varit till
fots med en mulåsna att bära vår packning och våra böc
ker. Vi besöka företrädeSIris marknader och gå "- utan
någon förut uppgjord resplan - från köping till köping
och från stad till stad. Under den tid , då marknader
hållas, kan man vanligen gå från den ena till den andra
utan att behöfva vänta mer än högst en eller två dagar,
och vanligen behöfver man ej gå mer än en il två mil
mellan hvarje uppehåll. Komna till marknaden skaffa vi
oss vanligen ett bord , på lwilket vi utbreda våra medhafda
böcker och traktater, samt utbjuda dem till salu. Snart
samlas en liten skara män omkring oss, för hvilken vi hafva
tillfälle att förkunna om den lefvande och sanne Guden.
Tilltalar man hela församlingen i [orm af predikan, gör
vanligen ingen någon anmärkning eller fråga. Om man
vill veta, Iwad de tänka, måste man tilltala någon person
ligen.
På våra resor harva vi öfverallt bemötts med välvilja
och vanligen också med förtroende. 1\Ian 'träffar ock här
och där sådana, som visa särskildt intresse i evangelium
och vilja höra mera. För de !lesta är det dock utlandet
och de utländska förhållandena, som väcka det största in
tresset.
Ett stort hinder för traktatspridning, särskildt i dessa
norra bergstrakter, är den omständigheten, att så få kunna
läsa. Af tio bland männen är det nog ej mera än en
två, S01l1 kunna läsa, kvinnorna naturligtvis helt och hållet
utom rälmingen.

a

Herren vare lof,
Ofta faller det i god
finna vi, att Herren
han får uttaga från
älskade Sons rike.

att hans ord är lefvande och kraftigt.
jord, där man minst väntar, och så
här och där har en och annan, som
mörkrets välde och införsätta i sin
I Herren tillgifne

TC(id(i!" Sandberg.

En skolgosse i Hai"cheo vid namn Gan-ling (= tiotu
sen år) har skrif\"it ett bref till missionär H. Tjäders moder,
fru T. Tjäder, h\'ilket i öfversättning lyder:
»Vi barn allesammans hälsa gamla frun med hela sitt
hus frid. ,-ar så god frun och bed för oss barn, att vi
varmhjärtadt må kunna tro på den himmelske Fadern och
nödvändigt gå framåt, icke vågande draga tillbaka stegen.
Förr \'oro vi långt borta från Gud, nu litande på Kristus
Jesus hafva vi på grund af hans utgjutna blods förtjänst
kommit nära».
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iHinnen från Honan.

Broder 13l0m har i ett föregåen-ie bref gifvit missions
vännerna en öfl'el'blick öfver vårt distrild i Honan och ut
sikterna för arbetet .:lärstädes, sådana de tedde sig för ho
nom under vår resa där i slutet af förra året. Som denna
resa var oss till stor gliidje oeh till hjälp för uppgöran de
af arbetsplaner för distriktet, går jag att ytterligare med ,
dela några minnen därifrån,
Vart första mM i Honan I:al' Sin,ngan hsien = den
nya fridens stad. Vägen dit var för mig alldeles obekant oeh
för eföll mycket besvärlig, då man ständigt var i fara att
stjälpa med vagnen. Befolkningens lynne och uppförande
':id alla tillfällen för sonade mig dock med besvärligheterna.
Ja g kii ndc mig o fta Iller än öfl'erraskad, då jag såg 1'01
l.;:ets begiir att verkligen få reda på, huru det förhölle sig
med den lära, vi förkunnade, och deras ifl'er att köpa våra
skrifter. Vi m äl'l.;: te snart, att förrr,det däraf va r alldeles
rör litet. Ja, på sista tiden måste vi afstå fran att utbjuda
böcker för att åtminstone hafva kI'ar en del att sprida på
dc platser, vi skulle besöka för första gå ngen. i\[en det
blef sl'årt att h indra bokköpet. ](ommo vi. t. ex. till en
by för att rasta för middagen och stego af för att köpa
mat, kunde en fr aga : » HI' ad har ni i väskan där?" Svar:
); Böcker ". "J-II'ad för slags böcker> »Jesusl iirans böcker. "
" Får jag se en.»
ÅsUldarne samlades omkring oss, och
så var köpet i g?ln g. Hon:l11folket synes också stå på
ganska god standpunkt, lwad bildning be triiffar, ty det syn
tes helt I'anligt, att cn 'landtbrukare kun,ic läsa. I san
ning, det skrifna ordets intlytande i l(ina är oberäkneligt
stort.
Vår I'än Ki i » fridstadcn» mottog oss med glädje, men
vi fingo ej st a nna Iiinge diir, ty rc,ian dagcn efter var an,
komst kommo vänner från ett par dagsresor aflägsct distrikt
medförande ett bref, hvari 11 familje r in bjödo oss att kOI11
ma och unden'isa dem. Med glädje följde vi med på andra
dagen.
Distriktet hade aldrig varit besökt af någon utländi ng,
men Gud hade själf utfört ett ve rk diirstädes, so m vi skulle
Ut se och fröjdas åt. Vid framkomsten mottogos vi af en
hel familj, bes tående utaf far och mor, !I'å söner, sonsöner
och sonsonssöner, jämte några l<vinn!iga medlemmar, som
för länge sedan lämnat afgudadyrkan och nu bar prägel af
gudsfruktan och fromhet. Ja , det kändes som att komma
in till en älsklig familj hemma i SI'crige. Stor nyfikenhet
rådde vid vå r ankomst, särskildt bland familjens kvinnliga
medlem mal", som aldrig sett en utländing förr. Vi tillbrag te
ett par sköna dagar hos dessa vänner. Forskare i läran
från grannbyar kommo snart till jämte tlera utomstående,
så att vi h ade rika tillfällen att tala ordet och leda de
troende. Särskildt I'oro två af mötena rikt välsignade.
Det ena I'ar ett vittnes bö rdsmöte, då männen berättade,
huru de blifvit förda till misstro mot afgudarna och till
tro på Jesus. flera hade genom sjukdoms botande me
delst bön i Jesu namn, ibland med, ibland utan använd
ning af medicin, kommit till insikt om evangelii kraft. Vitt
nesbörde n gjorde stort intryck. En kvinna, som förut varit
oviss om , hvilken lära som vore rätt, beslöt sig för att
hädanefter tro på denna lära, berättades oss senare.
Det andra mötet var det sista, innan vi lämnade plat
sen. Vid det mötet begärde den äldste sonen, som är före
ståndare för en opiumasyl i byn, att vi skulle bedja för
honom och lägga händerna på honom, ty han kände sig

medl'eten om stor svaghet.
Vi kände oss ledda att påpeka,
hvad Paulus säger angående handpåläggning, påvisand e, int
detta är något, som man ej få r taga lätt, utan att hand
påläggn.i ng har en mycket d.iupgående betydelse. Då han
sade sig vara medveten om stor svaghet, något som ocl,så
de andra syntes se hos honom, påminde vi honol11, a tt
denna svagilet måste hafva någon orsak, kanske någon
synd eLler olydnad mot Gud l<1ge till grund därför: I så
fall måste han först bekänna dctta för att kunna få ny
kraft af Gud. Han tcg länge och sade tili slut, att han
ej visste med sig nilgon synd. Ater blef det tystnad,
lwarunder vi bådo 0111 Guds Ande att påpeka åtskilligt
mindre godt, so rn I'i redan hört 0111 honom. Efter en
stund tog den yngre brodern till orda: kan du säga, att
du inte I'et 0111 någonting? Du ':et så I'äl, hur det I'ar
med dcn där saken, och 5;1 d rog den yngre brodern fram
i ljuset en affär, som den äldre ej skött alld eles så bra.
Denne blef litet förbluffad men erkände, att däri hade han
orätt. Han kun de dock försvara sig iill en del genom att
framhålla sin yngre broders mindre visa tillmötesgående i
samma sak. ,'\Iltså kom äfven den y ng re Ill ed på de a n"
klagades bänk . Dct I'ar mera , än han tä nkt på. Saken
blc:f djupgående behandlad och mera alll'arlig, iin någ on
från början trott. Den slutade därmcd, att b[lda bröderna
erkiinde sina fel mot hvara nd ra och hado om förlåtelse ,
hvarefter vi bådo och lade händerna på dem. Det var ett
allnlr!igt möte, hela för samlingen af de närvarande syntes
gripna af den ande, som var rå,iande.
Se,ian vi skilts från dessa vänne r, företogo vi tlera
resor och I'an dr ingar.
Planen I;ar att öt\'erfara hela di
striktet och besöka 11l'ar och en af de (jorton städerna
c:ärinol11.
Vi hunno på den utsatta tide n (två månader) dock
ej besöka mer än 10 städer men 1'01'0 I11vcket glada att
där få vittna om friils;1ingen i J esus och att få se det goda
bcmötande, drt budskap och vi själfva rönte. I städer
och på landet - alltid samma I'änligh et och tiilmötesgåen, le.
Som alltid var det dock mest de fattiga och betryc kta i
denna viirIden, som syntes mes t intresserade i det gla.:la
budskapet. Vi triiffade en dag en ganska respektabelt klädd
man, som frapperade mig genom sitt sorgbundna ansikts
uttryck. Han gjorde sällskap ett stycke på I'ägen, då jag
gaf mig i samspråk med honom, Han berättade, att han
kom långt söder ifrån för att söka efter sin son (l <) år
gammal), som för en förseelses skull gått ifrllJl hemmet
för tlera månader tillbaka.
» Han har aldrig gj ort annat
än studerat och kan inte arbeta », klagade fadren; »h vacl
jag mcst fruktar är, att han råkat i händerna på diiJiga
människor och blifvit moraliskt fördärfvad. Jag har apotek
i staden :-J. och är \'älbergad, me n finner jag ej min
son , så har jag ingen glädje mer, då lämnar jag allt och
går i kloster (= blir buddhaistmunk).» Fadershjärtat är
sig likt, vare sig det klappar i en kines ' barm eller en
europes. Jag kände djupt deltagande med den bedröfvade
mannen , jag gjorde därför det bästa, jag kunde: visade på
honom, som sagt: åkalla mig i nöden o. s. v. Mannen
bier mycket intresserad, då jag försökte lära honom att
bedja och sade, att han hvarken behöfde bränna rökelse
eller knacka hufvuclet i marken, utan blott 1mäböja och
säga till Gud, hvad han hade på hjärtat och så bedja om
frälsning.
" At hvilket håll skall jag vända ansiktet?» frå
gade han ytterligare.
»Betyder ej heller rlet någonting~;)
sade han gladt öfverraskad af mitt svar. Ar det så enkelt
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att bedja till den sanne Guden, då ville han visst göra det
i lwarje värdshus, där han skulle hvila, sade han. Snart
skildes våra vägar, och jag har ej \'idare hört något från
denne man. Ett evighets frö blef nedsådt i hans själ , evig
heten skall visa, hvad frukt det kommer att bära. Strax
före jul 1'01'0 \'i lyckliga nog att utan hinder, trots drifisen ,
komma äfver Gula noden, och så 1'01'0 vi ett par dagar
senare åter " hemma » i Din-ch'eng efitr två månaders
lil' på lands\'ägarna och i värdshusen .
Intrycket af resan är, att \·årt distrikt i provinsen Ho
nan ligger öppet för odling och skörd. l\!ånga inbjudningar
fingo \'i att bosätta oss där och underl'isa, men vi måste
arbeta äfven på andra håll. Broder Blom ensam blir den
hjälp, som nu kan gif\'as honaneserna.
Länge ha vi spejat vid \'ästra horisonten för att se,
om ej någon broder från gamla S\'erige känt sitt hjärta
rörd t utaf alla upprop från oss här bland hedningarna och
kunnat lämna allt och följa Jesu sista befallning till sina
Eirjungar: gån ut i alla land o. s. v. l\!en vi hafva hit
tills spanat förgäf\·es. Huru länge skola vi få göra det
ännu? Du, broder, som läser detta och är fri att »gå ut»,
svara oss inför Herren.
.T-fllg'o L inder.

Terminsberättelse från flickskolan i Uin=ch'eng.
Höstterminen 1897.
Ater har ett halfår nytt. Under detsamma hal\-a
vi fått erfara, huru föränderligt allt är på jorden.
»Godt
är att i stillhet hoppas på Herren. » )) Hos honom finnes
ingen fön-andling eller någon växlingens skugga.»
'Vi började terminen med 8 elever. Två af dem , SOrl
besökte siwlan på dren, \'01'0 af sjukdom förhindrade att
komma, nämligen l\!ei-teh och Ts·ing-kieh. Sedan ökades
antalet med en ele\-. Hennes namn är Ling. Hon är IS
år gammal och förlo I\-ad med sonen till en af \'åt'a försam
lingsmedlemmar. Då hon först kom, grät hon och läng,
tade tillbaka till sitt hem, men sedan hon \-arit hos oss
ett par \-eekor, började hon blifva intresserad i läsningen,
och sorgen nydde. ~u under ferierna har hon haft ondt
i ett finger. En dag gick modern med henne till en ld
nesisk läkare. Han lade rökelse på handen och tände eld
därpå. Därigenom skulle väl förmodligen gudarna bevekas
att bota henne. Då hon kom hem, förklarade hon, att hon
icke längre trodde på sådant,. utan bad modern föra sig till
oss i stället. Hon behandlas nu hiir, oeh \'i tro , att Gud
skall \'älsigna de medel, l-i använda oeh hela hennes hand,
fastän den ser sd.r ut. Det är glädjande att finna, till
ll\'ilken nytta Lings skolgång redan varit för henne. Hon
tror icke längre på afgudar. Förut har hon gjort det, eme
dan, som hon själf säger, " hon icke \·-etat bättre».
Cndel"\'isningsämnena äro desamma som förut. En
ändring hafva vi likväl gjort för dem, 50111 på grund af
giftermål eller dylikt icke få stanna hos oss så länge. De
behöfva icke lära sig sina läxor utantill, som de andra , utan
läsa endast sitt ::lya testamente och sångboken innantill.
Detta haf"a de största nyttan af.
Den l O oktober hade \'i glädjen döpa 1\la-nao och
l'dei-teh. :I'!a-nao har tillhört Herren ett par år, I\Jei-teh fick
först på påskdagen förra året frid med Gud. Båda dessa
kära niclwr hafva genom sitt lif be\'isat \'erkligheten af sin

tro.
:\'Ia-nao var förut stolt och hade svårt att böja
sig. Hon älskade också kortspeL Som hon var förbjuden
att spela i sitt hem fadern är troende så brukade
hon gå in till grannarna och göra det. En dag öfverras
kades hon där af sin fader. Han gaf henne en allvarlig
förmaning , som gjorde, att hon aldrig mera vågade röra
vid kort. i:lkn kärleken till kortspel satt fortfarande kvar
i hjärtat. Sedan hon blef omvänd till Hen'en, har han full
komligt frälst henne ifrån denna synd.
!"'lei-teh har allt ifrån sin omvändelse varit mycket
lycklig i Herren. I sitt hem har hon fått utstå många li
danden. Fastän hon \-arit sjuk i lungsot, har hennes mo
der behandlat henne mycket illa, slagit, ja till och med en
gång bitit henne i armen. Varm dryck , som kineserna
sätta sådant värde på, har ofta blif\'it nekad henne. Men
nu äro hennes Lidanden öf\·er. Den 19 januari tog Hcrren
henne hem till sig. Hon var icke det minsta rädd för
döden. Då \'i några dagar förut besökte henne, fr ågade
vi henne, om hon \'ar redo att möta sin Frälsare. Hon
strålade då af glädje och s\'at'ade, att om Jesus ville taga
henne till sig, vore hon glad att få gå hem. Yi båda
tillsammans, och sällan har jag förnummit Guds närvaro
så som i det sjukrummet. Morgonen samma dag, hon dog,
ikläddes hon sina bästa kläder, enligt seden hos kineserna.
Hon var då ytterst s\'ag, men vid fullt med\·etande. Strax
innan hon gick bort, sjöng hon ett par rader ur en sång
nrs , hvareftcr hon yttrade: »Jag ser icke, tänd en lampa ».
Dessa voro hennes sista ord. Nilgra ögonblick till och
hennes ande hade nytt för att \'ara när Jesus. En sjul
till bärgad för himmelen! Hennes vandring med sin mäs
tare på jorden var kort, men hon har en c\'ighet att prisa
hans frälsande nåd. Detta är förstlingskärf\'en från vår
lilla flickskola i Cin-ch·cng. Jag kunde ieke återhåila mina
tårar, då \'i strax efter hennes död inträdde i rummet, där
bon låg. Det kändcs så tomt efter henne. l\[en \'i få icke
sörj a. Herren behöfde henne, och hon är lyckligast , där hon
nu är. Yår bön är. att hennes bortgång må blifva till \'iil
signelse för de andra barnen i skolan samt för hennes mo
der. Må Herren få vinna hennes hjärta: Som det kine
siska nyåret stod för dörren, måste begrafningen påskyndas.
Redan följande dag jordades hennes stoft på den begraf
ningsplats, som missionen inköpt utanför ""-in,ch'cngs östra
stadsport. Den sang, som Mei-teh så mycket älskat under
sin lifstid, »Trygg i min Jesu arma!"», sjöngs vid graf\'en
och några bibelord lästes. j-h 'ile hennes stoft i frid I
Två af våra c!c\'er hafva gift sig i vinter, nämligen
Ts'in-ai och Pao·kuci. Ts'in-ai 11<11' sedan ett år tillbaka
\-arit förlof\'ad med Liu-ts'uen ren, fröken Hallins evange
list. Hon gifte sig den 10 januari. Bröllopet tillgick på
följande sätt: En bärstol hyrdes och sändes ut till hennes
by dagen förut. Tidigt på morgonen bars hon i densamma
in till staden. Då den anlände till brudgummens hem, ned
sattes den på yttre garden. Några gossar från skolan till
lika med ett par andra personer spelade på nöjt och hand
klaver samt sjöngo kristliga sånger. Vid hedniska bröllop
är det \'anligt att hyra musikanter, som sIa på trummor
och cymbaler och föra så mycket väsen som möjligt. Om
en stun_ kommo ett par k\'innor för att hjälpa bruden ur
stolen och leda henne in i rummet, där vigsel n skulle ske.
Hon var iklädd en brokig ytterdräkt och krona samt \'ar
beslöjad. Inkommen togo hon och brudgummen plats bred
vid h\-arandra. Så förrättades \'igselaktcil af läraren i för
samlingen, herr _-\. Hahne, efter formulär något liknande
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vårt sve nska. I stäliet för Yiixlandet af ringar, som kine
serna ic ke bruka, drucko brudgummen och bruden saft u r
samma bägare. Flera bröder bådo sedan varmt för de nygifta.
Vi tro, at! Herren skall välsigna detta par. Ts'in-ai har
vunnit våra varmaste sympatier genom sitt uppriktiga och
tilJgifna väsen. Efter aktens slut gick bru'lparet in uti sitt
eget rum, där bruden afkläddes de n yttre dräkten och kro
nan. Dagen efter voro vi ditbjudna på fes tmiddag, bestå
ende af boråt 20 olika rätter. Brllden fick icke äta till
samma ns med oss, utan bars mat in till he nne. Brudgum
men kom in ett par gånger och bugade sig för gästerna.
Pao-kuei' s bröllop var icke så u ppm u ntrande . Hon
har sedan !lera å r tillba ka varit förlofvad med en hedning.
Hen nes fader är en döpt kristen, men modern tror icke
evangeli um . Red an på hösten fingo \'i höra, alt medel
männe n för giftermålsaffären kommit öfverens med mo
dern, at t Pao-kuei Ekulle gifta tiig i november , detta lIt a n
faderns vetskap . Som han ä r anställd i vår Ijii ns t, sände
vi genast bud till honom. Ha n begaf sig då ti ll sitt hem,
och lyckades, som det sy ntes , få b rö llope t uppskjutet. l\ [en
glädjen I:~\I' kort. Strax e fter, sedan skolan slu tat och Pao-k uei
rest hem, fingo vi höra, at t ll1edelmiinncn åter infunnit sig
och tvil1gat modern - att gifl-a sitt samtycke till dotterns
b rö llop, inna n det kinesiska årets sl ut. :\u iir hon gift,
endast I:> [,r ga mmal, med en man niirmare ~·o år. Han
har dock rykte om sig alt \'ara s:1äll.
Sålunda hafl'a '.·i under det gå ngna half:\ ret inom vår
lilla krets haft dop, hröllop och begrafning. För nän'a
rand e äro barnen uti sina hem. Vi I':lnta (lem dock hit
igen inom niig ra dagar . \-å rterminen börjJr, om G. v.,
den 10 febr. :. [å Guds goda hand fort fa rrllh lc \'ara öfver
vår flickskola, och må hans namn blif\'a förhiiriigadt ige
nom den'
"·in·ch'eng den 5 febr. 1,'9:0> .

Språksk olan i Ganki ng-.
!,Cire missionssekreterare ~
Jag l{iinner dct godt att M\'en denna g[lng fil bö rja
mitt bref med tack och lot" till HeiTen för hans go,ihct i
mångt och mycket mot mi g. J ag ha r få tt mottaga sJ. myc·
ket frå n honom, min bÖll iiI' att hans nåd ej måtte vara
förgilfl'e s, utan att jag må tte utarbe ta i lifvet, hvad han
g ifver.
Fö reståndaren för missionss tationen mr \\-cst\\"o oc\ har
återkommi t fr å n några veckors resa för at t bc~öka utsta
tio ne r , som hÖra till Ganking's ,församli ng '· (om jag så
får uttrycka mig). f"rån sin reSa mecUclade han oss många
uppmunt rande erfarenheter om huru Guds or,1 mer och mer
sprider s ig. I en at" by arna, r iiknai1.~lt: umkring 4 00 iJ1l'å
nare, tycktS de n lilla försam lin gen synnerligen blomstrande.
Byns ledan,le ma n är kristen,. och dc t lltöfvar naturligen
stort in flytande. Men utom de tt a li gger orsaken till den
välsignelse, som Herren gifvit å t ar' ete t, i församlingsmed
lemmarnas enhet i bön och samlllankomster. För ett par
år sedan, be rättade mr \\"esterwo o,i, ha_:le han ej liten oro
för arbete t i den trakten, emedan en vis s oenighet gjorde
sig giillande. Några af de kristne \'ille hafva de gemen
samma mötena pa ett ställe, andra åter ville hafva dem på
ett an nat. Flere bodde i en närbelägen by, och de sade:

»V i vilja hafva gudstjänsterna hos oss». Emellertid är där
nu enhet och en broderlig kärlek, som var mycket upp
muntrande att se.
Där i tra k ten lefva ett flert a l af dessa s. k. »vegetari
aner », hvilken se kt, som bekant, ä r rätt mycket spridd i Ki na.
!'.långa af dessa voro djupt gripna af evangelium.
" Den
läran är god och sann. » De ville tro på Jesus Kri s tus.
_-\tt emellertid genast öppet bekänna sig till honom, vågade
de icl{e.
Af församlingsmed le mmarna voro många dc mest I'arm
hjärtade kristna, lwilket rör öfrigt församlingens tillvaro
dsar , då arbetet föres framåt af d em själfva. lvlr '\Vest
wood endast u töfvar upps ikt öfver dem genom at t ti d efter
annan företaga resor ti ll ,iem. En af de kristna har å dra
git sig upp miirksa mhet af sina landsmän , emc,lan han all
tid gå r med en \'iss bok i hande n. Guds ord hade blif\'it
så dyrbart rör honom, att han för det med sig, lwa rt han
går. Dess utom kunde han 50 sånger ur sån;bol{cn utan
till. Kin[\ InlanJ l\Ii ssionen har en präktig hymnbok med
omkring :2 30 sånger. Ki ne. ema äro cliindiga s[lI1gare, lik
\'iil sliippa ,le tiil rösten, så att vi \'äst crJänd ingar åtmins
tone i början Q ll de ~ es för~tummas!
:'I r \Vest\\'ood be rät tade I'idnre från den U'akten, huru
en man, som för två a r se'dan bl iI"'it skii,1 från försam
lingen, under hans \'ist lse ,iiir nu komf1,it iii 110:lOm me,i
alla tecken till å nger och biittring. Herren verkar mäktigt
i 111 ånga hjiirtan i I{ina . Herren ~ir de!iSUlnnla h~ir 50n1
hemma.
Hu ru manga olika J1iissions~iill ka.1 Itöf\';! I'erksa mhet
i Kina: Kina ä r ett \· idst l· ii.c kt la nd med lllllld l'ata ls millio·
FoikmiingJcn nästan lika s or som hela
ner indn arc.
Europ as; till utstr:ick ningcn mer i-in 20 ganger sil stort
som SI'erige ~ Hä r li n nes C\jri"ör ett obegl'iinsa dt ·.:erska mhets
fil l t. r missio!1skon fc rensc n i -'h a ngha i l S'JO Jeltogo mis
sionärer fran :3 () olik" m issi onssiill-kap : engelska, ameri 
kanska , t ysk~, svc!1~ ka etc., ll1is:'ionssiills kap af alla slag
fr[,n engelska statskyrkan till " Sällskapet för ut rcd andct af
kvinn lig uppfostran i öster».
l:nder :;:liana förh å llanden äl' det meJ stor tacks am
het ti ll l-!crr,'n , ma n rit många stiiile n sparar en innerlig
sann"crkan i arbetet .
L"n ..i cr nlin tre ll1ånadcrs vis telse h~tr
i Ki na sa mt unde;' rc:san u t kom ja" i be röring med många
missionii;'cr, till h 'ran,ic olika korporati oner i hemlandet; en
heten i och för Kristus Jesu s [i l" lik,'äl löse n l te pil mis
siollsfiilte t.
Jag har nu senast hör t fr ' n mi llio nst ade n Hanko\\",
där llere missionssiillskap ulde d Ila mission ii rcr, hurusom
d e olika rörsamiingarn~. geme nsamt skj utit t illsammar~ s en
summa o m 500 tads (omkr. 1,0uO kr. ) rör byggandet af
en ge men sam stor gu,btjänstiokal.
Lik aledes i Sha ngha i
sker d ets a mma.
Ln.::ler dct att evangelium om Guds rike predikas i
allt \'i,lare och vidMe krets;)r bland d t kinesiska folket,
lämn as icke de högt uppsatte oberörda diiraf. Exemplar
af gamla och nya test amente t i prydliga ban,l hafva af ett
ameril,anskt missionssällskap i Peking underdiinigst blifvit
öfvcrlämnacle till kejsaren och kejs~rinnan. Kejsaren har
sedermera \'i,] t\'enne t illfällen inlämnat \·i.::llyftiga rekvisitio
ner ar böcker till bibels:illsl{apens depo ter i Peking.·
:j; I
Shallghrd har förlägg aren en sto r sv3 righet Qtt tillgodo3e
efterfrågan pI! biblar. SMrt eft~r en upplaga är färdigtryckt, är
de n ater s hlts~lcI. Sedan kej .',uc n hu rja t lä,a bibeln, far in gen var"
okun n ig om boken'
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Vi glädja oss så mycket öfl'er att se Guds rike gå
framåt. 0, låtom oss ej vara ol'erksamma åskådare. Låt·
om oss bedja honom mer och mer, att han må utföra sitt
I'erk i våra hjärtan, så att vi må blifva bättre beredda att
lefva för honom.
(Forts.)

Skillnaden.
TI'cnne kinesiska kl'innor samtalade med h varandra.
Den yngre fråga de: »HI·aruti bestå r skillnaden, om vi tro
på främlingarnas Jesus eller på våra afgudar? » Den iildre
kl'innan svarade: » Visserligen är jag ej själf en kristen,
men jag kan ändock säga dig skillnaden, ty min måg är
det. Förr rökte han opium, aldrig förde han hem med
sig ett enda öre af sin förtjänst, utan tog i stället ifrån sin
hustru och sina barn deras kläder och pantsatte dem, det·
samma gjorde han med möblerna och sängkl ädern a. Han
slog sin stackars hustru och äfven barne n o!"ta nära till
döds. En dag gick han in i ett ;,Jesus·kapell » och hörde
främlingarna predika. Han fortsatte härmed h varje dag, till
dess ha n slutligen blef en kristen oc h trodde på Jesus . :\u
önskar jag, att ni kunde se oss alla i hemm et, huru ly ck'
liga I'i äro, ty MI'en j ag f,\ r bo i hans 11 us. Så fort ban
började tro på Jesus, söktc han upp mi g och liit mig blifva
en mdlem af hans familj .

tf pp~om sten

af den ame17i~ans~a SiJ:1enen
af I\ina Inland JVIissionen.
.\f
- mr fl.

w.

/·J·osl.

Vi nt em 188 7 höll j ag en serie e\'an;<:liska möten i
norra delen af s taten :\clI",York. Vi ha de möten enc!ns t
om kvällarna, och l(llnc!e jao- cI~irför ägna mycken tid ,\t
ordel oc h bönen.
C llder de sa stilla stund er trängde sig
på mig ett allvarligt spörsmål.
Hittills hade jag varit til l
frejsstiillcl med att predika el'angcliul11 för dem, som förut
hört dct, men nu I'äckte dcn Heliga .-\nde i mig den frå,
gan, om också CI/i! var nöjd med detta mitt arbete. Här,
pa tkk jag slutlig~n ett bestiim,1t nej ti ll svar .
Herren hade förut talat til l mig om missionsarbetet
bland hedningar na , men jag hacle ej liirt mig att öfl' <'! rläm
nit mig sj ii lr ,tt honom lill utförandet af //(71IS plan med
mitt lir. [ stillheten på den ensl iga landtgårcl, ,Ijr jag denna
ti d bo,lde, il1l'igJe j a g mitt lif åt Uerren för arbet et i Kina,
icke så mycket för Kinas skull. som för "Guds egen ära »
i Kina.
Herren ingaf mig n u tvenne lal lkar. Dcn fö rsta var,
a tt jag skulle gå ut till Kina, den andra, att jag skulle
söka förm ll. mr Hudson T aylor a tt i .-\merika bilda en gren
af l( ina Inland Missionen. Vid denna tid utsiinde dra
amerikanska mi ss ion. sällskap inga lckmiin, me:l u nd antag
af liikare, Jag I'isste, att på missionsfälten I'oro dörrar
öppna för flera unga l11iin , men at t dess a ej 1'01'0 i tillfälle
att erhålla nödig- utbildn in g . TJessutol11 \'a r jag förvissad
Oill att Kina II11and i\Iissioncn skulle blifva en välsignelse
~i fl'en för drt land.
Jag börjnde nu att förbida Hen'en ul1cier bön, att han
v'i lle undanrödja alla h inder för mig att gå till Kina, och
äfl'en öppna väg för mig till London för att råd göra med
mr H. Taylor om plan en att fii till stånd en K. r. ;\1. i
Amerika. Det dröjde ej länge förr än den andra bönen

bief besvarad, då jag redan samma år befann mig i Eng·
land på väg till missionshemmet i London. Till min leds·
nad möttes jag vid framkomst en af den underrättelsen, att
mr Taylor var i Skottland. Under väntan på hans åter·
komst lärde jag mig- förstå, att Herrens vägar icke alltid
äro sådana vi tänka oss, att de skola vara. Jag fick
nämligen under denna väntan icke blott en ännu mera
stärkt uppfattning af lwilket Guds ve rk K. I. :\1. var, utan
bIef dessutom i tillfälle att taga kännedom om en hel del
detaljer i hemarbetet, hvaraf jag hade stor nytta, när Her·
ren nu sedermcra satte mig att leda eH liknande arbete i
Toronto.
Efter fjorton dagar återkom mr Taylor, och kände jag
mig, efter vårt första sa mtal, mycket uppmuntrad af hop·
pet, att vi i .>\m er ika skulle få ett besök af honom. Jag
bier därför så mycket mer nedslagen, då mr Taylor, efter
att hafl'a öfve rviigt saken, sadc mig, att han ej känck s ig
ledd af Herren att resa till Amerika. Jag åten'ände till
min bostad och utkiimpacle diir en hård kamp med djäfnl'
le n . Jag h ack~ aldrig förr I'arit i ett sådant mörker, som
jag n u kom uti, och tror ej , att jag någonsin i mitt lif
känt mig så besl'ikcn, som jag :lå gjorde. Jag hade förut
I'arit viss 0111, att det 1' (11' Herren, som ledt mi g att fram,
ställa min begäran, och nu kiindcs det, som jag aidr ig mer
kunde lita på hans lednin g . J ag fann ingen ro, förr än
Her ren själf slutligen nalkades mig, OCll min själ fick frid.
Jag å tclTiinde ti ll ,-\merika , nöjd med Herrens väg.
:\iir jag tog afskcd af mr Taylor, fråga~le jag, om
han P(l inbjudan af mr Erdman och mr ~l oody sku lle vilja
taga dgcn öfver ,-\ 111erik~. till Kina lör a tt tala för konfe·
renserna i l\iag'lra och :':ort hfield. l-Li rtill gal' han sitt sam·
tycke. )'lr Erdman sände genast sin in bjudning, men frå n
mr ~[o ojy erhöll jag intct sl'ar. En kort tid Jä refter fic k
jag bref fr an mr Tay lor, Iw ar i han u nd er rätta de mig, att
hCln mottagit kalle!
till konferensen i :\()rthfieU. och bIef
det mig ldart, att denna ka ll else :II',"ått frail mr i\lo ody,
in nan 'han erhöll mitt brer. Jag biet' sålunda förek ommen
af Herrens egen onlsol'g.
I juli l :)80 ta lade mr T ay l()r fÖI'st rör studenterna i
:\ ort hndd och scjan I'id :Jiagara,konfcrensen.
Här ilörJ e
jag beriittas om cn ung b'inna , som hade hyst S(OF fruk ·
tan för att f~i hör a talas 0111 Kin a. :\ tir hon på ':ägen lill
konferensen höde , at t mr T aylor ,~iir skulle blifn\ c n af
talarn e, kä:l.:le hon ~ ig frestad at t stiga af tr~ gc t, 111 Cn då
hon r 'dan kö~'t bilj ett , fort satte ho n likväl. I sbllc t för
att f,1. höra mycket om Kina tick hon höra så mycket mcr
om J es us , och följ den d ii raf bie r, ntt hon erbjöd sig at t
själf blifnl missionii I' i Kina. J ag niinlner detta såsom d t
bel'is på hl'ad som sker, niir blott Jesus bli r upp enbaraci.
Det iiI' ingen sdirigh ct att bli fl'" l"iilsig nact, när sjiilen di,
rekt f~l r att göra med hon om, SOI11 I'ii lsignar.
\'id ett föred rag under konferenscn b e rättade~ det 0111
ett frunti illl11Cr, som arbetade tj U gli fyra ti mmar 0111 ciygnet !
l-Ivilkcn uppmärksamhe t I"ilekte ej detw bland åhörarna,
och hdlket miiktigt intryck gjo rde let ej på oss ~dla, då
vi fingo höra, att när hon slutat sitt dagsarbete, haje hon
en represen tant på andra sidan jordklotd , hvilkcn tog vid med
si tt arbete.
Yiilsignciscn ':ar synnerligen stor I'id dessa möten, och
jag mottog s,lsol11 en direkt frukt af dcm tillräcklj gt med
penningar och löt"ten om sådana för att llnderllålla två
missioniirer i Kina. i\litt hj}irta fylldes med fröjd, och jag
börjJdc förstå, att Herren icke sändt mig till London för·
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gäfl'es. Dagarna efter konferensen mottog jag ännu flera
och större g å fl'or och ficl< till m in stora öfverraskning
penningar nog icke blott för tl'å utan för å tta missionärer.
Jag åter vände sedan till mitt hem i .A.ttica, dit nu
Taylor rest före mig, och ehuru jag anländ e kl. 12 på
natten, I'ar han mig till mötes dd stationen.
Xär vi voro
väl hemkomna, berättade jag honom, alt jag medförde pen
ningar till åtta missionärers underhåll i Kina, men blef fö r
vånad, då han ej I'isade någo n glädje hiiröfl'er utan såg
blott ännu allvarl igare ut.
Han sadc visserligen helt sakta,
" pris ske Gud » , men tillad e genast, »I'i måste bedj a".
Så böjde I'i då våra knän , och han fr agadc Herren om
h ans mening med allt delta. lvlr Taylor såg mer än jag,
han uppfattade det stora ansvaret i att utl'älja dem , so m
skulle brul,a dessa p en ningar och inom kort gå ut för att
tjäna
eITen i Kina.
~Jr Taylor reste strax till :\orth field , och på hans upp
rop lär efter missionsarbetare snra e tre fruntimmer, lwilka
äfven blefl'o antagna.
Han tänkte då , att vi såluncla hade
am'ändning för en del af de mottagna penningarna, men
nå gra I'iinner erbjödo s ig genas t att und erh å lla de tre an 
tagna missionärerna, och I·i hade åter alla I'åra penningar
i behåll. Detta upprepad es gi\ng efter annan, till dess I'i
antagit sjutton missionärer, af IlI'iika (jorton slwlle å tfölja
mr Taylor till Kina.
ender en resa uti fl era af våra stater, hl' ilken mr Taylor
sedan företog , anmälde sig många såsom kandidater för
Kina ; och när han återkom lili mitt h om, hade deras an
tal uppgått till fyrtioen. :Vlr Taylor afreste nu till Kina
tillsammans med fjorton af dem och öfl'crlämnadc al mig
ansvaret för de Öfriga. Oerfaren och ovärdig, som jag var,
mottog jag salunda elt stort arbete. Gud besl'arade likväl
i nåd våra böner, sft att den ena sd\righeten efter den
andra öfl·en'anns .
(Forts.)
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