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}l yåJ:lshäIsnin~.
}'\tl eder kärlek måtte am mer och mer öfverflöda i
kunskap och all urskillning, så att j kun nen pröj'/a hya d
bäst är, på del alt j mån vara rena och oförviiliga in il!
l\risti dag, uppfyllda med den räitfärdighelens frukt, som
kommer genom Jesus l\.rislus, till Guds ära och pris.
Med ofvan s tåe nde b ibe lo rd, h ä mtaclt ur FJi. I: 9 - 11 ,
b e dja vi få h alsa våra kärn medarbe tare och läsare
ett Godl /lytt dr!

Må Gud välsigna Eder på allt sä tt e ft e r sin stora
kärlek och hva rs och e ns särskilda beb o f und e r detta
är, J-Ialt (il' nA: iif, 'cr all" dolt som åka/la IUJJ/olll .

"pamlen ny ~llaf.t".
l" s

41:

1 O;').

lllttt skapaclt ä g er b estå nd utan s tändig fo rnyclse.
Det lägst stående lif i nature n unde rgå r fö rnye lse i
en grad, som motsvaras af dess lagre b ehof. Ju hög re
g r'ada r Ii f, desto större ä r b e h ofvet af förnyelse.
.-\1' enligt naturla ga rne en oafbruten förnyels e
nil dvälldig inom förgä ngels ens värld, så är det af Gud
fJ d da andliga lifve t ll mycket tller » b eroende af fö r,
n)'c!se ns underbara verkan ge tlOlll d e n IIelige Ande.
,\I lt andligt lif är sta c\t i en oafbruten fö rnye lses
utveckling.
Iltdividms j'u/"ll)ldsl'. Din krop p, h va rs krafter
tagas i anspråk, behö fver ers tittning för hvarj e för,
lust af k raft. Denna ersättning erhälles genom hvila
och föda. Din själ, bvars krafter s å hårdt anlita s
uti kampen m o t synden, behöfve r ersättning, b e höf,
VL' r
Hiy kraft ;) . Denna kraft erhålles under hjärtats
stillh et dels genom den Helige Ande, som m era
omedelbart styrker vår invärtes männi ska, och d e l:;
genom det ord, som, taladt ») med makt J) , nä rer
oss med Kristus i hans död och i hans uppstå n,
delselif.
Men det är ej blott förlusten af kraft, utan äfvCll
det som betungat samvetet eller som tyng ande och
hindrande inverkat på löpandet å vädjobanan , hvilket
gör fö rnyelsen behöflig . Att fornya s är därfö r e na
sidan att, uti bekännandet af synd, taga afsked af
»det gamla », läta detta vara »förgån get » och ani.igga
allt som ty nger fö r att å andra sicla n pa nytt »ikbdas
den nya männi s kan », »som förnyas till kunskap efter
elens bild , so m h ar skapat henne ,). U tren 5a ncl et af
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»den ga mla s urd egen * m åste föregå »hö g·tiden uti
renheten s och sa nnin ge ns osyrade deg» .
Huru skola vi väl kunna möta de mot oss från
djäfvulens sida ständigt fö rnyade anfallen, uta n att
vi erh ålla ett lika ständi g t fö rnya lt och förökadt
ill ått af Guds kraft. Hunt s kol a \'i väl kunna ut,
härda hj är tats ofta upp re pa de anklagelser, därest vi
ej i enlighet med "Andens lag» fin ge tillägna oss
"det nya lifv et i Kr istu s Jesus , uti d e,s seger öfver
gamla . döda gärningar» . D ä rfö r : " Sillltlcll 71)1 A'raft,).
DCIl lIlissioll[rmldcj'iirsam(ilwc1Ls j'örl/)'tlsc. Guds
församlings kärlek, intresse, kraft, bön, tro, tid och
mede l ha rva uncler d e t g'~ngna året tag its i an s prå k
kanske uti högre grad än nå gon sin förut. Under
det nu ingå ngna åre t kommer G ucls verk p å j o rden
a tt kräfva än flera " andliga offer». » Hedningarnes
fullhet » h åller på att inga . I himmele n uppgö res
planer fö r u pp na e ndet af d e tta' m å l ; i Guds barns
hjär Ltrl verkar H er ren heliga b es lut och väcke r nya
u ppsH; b Öi: c r upps;indas ur må nget för sjalars träls,
nin ab nit ä ls kande hjärta och »s tora tin g " v. ~inta 3 af_
Ilcrren, allt för att ») he dnin ga rnas fullhet " mätte ingå
och tiden för hans eviga frid srike sna rt inträda .
Vi vänta, enligt I-I e n'ens löftesord, att han genom
s in mis,ionet'ancle förs amling skall utföra s törre gär,
ningar än hittills (se Joh . 14: t 2). Me n därtill iorclra s
»ny kraft ». Detta behor är skriande stort. Utan
att det fyll es , skall Gud~ försa mling h\'arke n kunna
uthärda h e lvetets anfall uti d es 'ia yttersta daga r, ej
heller ska ll G ud geno m os ~ kunna verkställa Sill
"kärleks uppsåt » att frälsa de förlorade.
»r j'olk, si/llllm Il)' la'of!» är cbrför det rop
Herren höj er bland s ina barn. Må d e t såsom en
up pbådan d e nyåt'shä!sl1ing genljuda i vitra hj ä rtan,
sa att vi en skil dt och ge nlC nS a l11t utbedja ärve r (;ulb
försa mlin g' ). h al't af höjden " genom l) m jJrllj1dsi! a/

dm Ildige / lJlilo .
Herren lå ter sin uppfordran l)sa ml e n ny kraft »
föregås af d et skönaste och säkm , te löfLe. Uti ett
par föregåencle verser lofvar han att »)gifva kraft <'it
elen trötte och stor ~ tyrka å t den maktlöse » och :
~ de so m vän ta efter Herren, de få en ny kraft». L å t
oss genom tro n t illägna oss det osvikli ga löftet, att
det pä oss må ga i uppfyll e lse. Därigenom efter,
komma vi p å b~ista sä tt H e rren. uppmaning:

"Sal//!c"

I t)'

kraft ,) .

a

, ElIuru det t:t egelltl ig en ,är sa ~dt till h ed n ;tfo i ~-\c n ! ,rn ed h:-ilka
G l1l\ v ill gR. till riitlo, och ej till han s fa ll; [sc"el, sa 11l1l de t u()ck,
fölia ll lie så kurt eft e r ll errc lI s löfte i det fö regaendc kapitlet (v. 29 ..
a.lt"' gi fv a kr~\ft Kt de n maktl öse, hHr f:1 '.::ill:1 ...:om e i l man ing:iu ld
till C;ulls IJltrll.

Denna seg erså ng sjöng':; af konung. 'alolll o un,
de r bl a els rikes blol1lstring:;tid. K onu nge lI s h;.i rs kare,
makt s t r~i ckte ~ i:< fran »haf ti ll ha f, ifrEll1 floden in ,
ti ll jorclcn" ~i!lda » , uti ll vi ikcn m a kt han fö rebildad e
Kri stu .s. ].;0 11l1 n g c l1 hf\ · 'I" alia !.: O lllll1g~l1', med all makt
t himmel och p;l j o t,cl,
:\tlteck ninga r fdi n et t fördrag a f Juh. l-Ieden!.~r cn vid rörs:ilj 
~li ss i o n l'11 i Killa > den l d ec. 97 .

uinge n [(jr . ~\'e l1 ska
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Israels rike, nu omsider så stort och mäktigt,
hade äfven det haft sin synnerligen anspråkslösa bör
jan, i yttre måtto föga lofvande. Herrens löften om
seger voro dock lika fasta och vidtomfattande under
rikets förnedringsgestalt som under dess blomstrings
tid, iifven om segersången under förnedringstiden var
svår att sjunga. När David vallade sin faders får,
när han plockade sina j släta stenar ur bäcken, eller
af Saul jagades, såsom hade han varit en brottsling,
från elen ena orten till den andra, då syntes ej myc
ket af det rike. som (::renom honom skulle hafva fram
gång . Och likväl v~r framgången efter Guds fasta
rådslut lika viss och afgjord vid början som under
fortsättningen.
Så är det ock med Kristi andliga rike, hvilket
grundlades under Jesu förnedringstid på jorden , och
denna förnedringstid kan väl sägas i viss mån fort
fara ännu. utsikterna för delta rikes seg'er sY 1les ju
nämligen icke vara stora, e1å man t. ex. tänker på
det sakförhållandet, att årligen flera hedningar födas
än de som omvändas till kristendomen. Men lika
visst som Israels rike i Davids och ännu mer i Salo
mos händer utvecklades enligt löftena, skall Kri sti
rike blifva ett segrande rike, som skall omfatta alla
jordens släkter, folk och tungomål. För Kristus skola
»öl·mens folk» böja sig, och hans fiender skoja »slicka
stoftet». Att "slicka stoftet » var ett österländskt
talesätt, som brukades för att beteckna det fullkom 
ligaste förödmjukande af en besegrad fiende. j-Ivar
och en, som framhärdar i fientlighet mot Kristi kär
lek, skall en gång sålunda böjas för hans gudomliga
makt.
Såsom konungarne från Seba och Saba framburo
skänker åt Salomo, så skola ock konungar frambära
sina skänker å t Kristus. Vi hafva ock i hi storien
exempel på icke så få konungar och furstar, som
nedlagt sig och sina g.:åfvor vid Jesu fötter. Fljest i
stort sedt frambäras gåfvorna till Kristi rike mest af
de ringa, ja de fattiga. " Ankans skärf» var ju en
g å fva af sådan haIt, att den af Herren värderades
mera än alla de rikas gåfvor tillsammans. Herren
har låtit uppteckna tiildragelsen 0111 huru hon nedlade
sin skärf till en för all a tid e r gällande för e bild af de
andliga offren till hans andliga rike. Icke det, att
gåfvan var liten, gaf den ett så dant värde, utan det
att den utgjorde det bästa kvinnan ägde, och detta
sitt bästa gaf hon med glad själfupp offring.
Det säges oss i v. 12, ,,!tall skall n'idda dm fa t
tig'c oelt dt'Jl betrp'kte, S0 1!l ic!..·/! lUll' nclg"Olz !tjiilpart'. »
Så skall ock vår andliga konung. Därvid erinras jag
om den linder 3 8 år lame mannen vid Betesdadam
men. Han var den fattige och betryckte, SOI11 hade
ingen hjälpare och förblef ohulpen, till dess Jesus
uppenbarade sig till hans hjälp. I de dag'arna radde
högtid i Jerusalem, dit strömmade och där kvarstan
nade folket, men Jesus lämnade högtidligheterna för
att uppsöka »den fattige, som var utan hjälpare ».
Så hanclIar han än i dag. För dem, som äro utan
hjalp , är han en större hjiilp.
Vidare heter det, att »!taJl skall skOlla den arme,
de fattiges själar skall han frälsa ». Därvid tänke r jag
på kvinnan omtalad i Joh. 8, som å bar gärning
blifvit beträdd med synd . Skllldbelastad och dömd

i sitt samvete, hårdt behancllad af fariseerna stod hon
där inför Jesus. Han upptog så hennes sak, att ingen
kunde kasta domens sten på henne. Därefter frågar
han kvinnan: »har ingen dömt dig? Icke heller dö
mer jag dig. Gå, synda icke härefter. » Se, huru
ömt »skonar » han icke den arme .
»Från för/ryck odl våtd skall hall fö rlossa deras
sjiilar, o(h -dera; blod skall aldas dy/'/ i lzaus ägoll. »
Handlade han ej just så, då han lät sig gripas af
krigsknektarne och öfversteprästernas och fari seernas
tjänare. Sitt eget blod aktade han icke föl' dyrt att
utgifvas, men sina egna, sina älskade, dem ville han
förlossa (se ock Ps. 60: 7.). l 'är krigsknektarna ville
gripa honom, säger han: ~Söken I mig, så låten dessa
gå " . Deras (lärjungarnas) blod var »dyrt i hans ög'on »;
!tan sparar deras Iif, till dess dl' blijDa v illiga att
sjäif'iitl o/fra det.
»Jlif å IlIm Itf7Ja. » När vi hyUa en jordisk ko
oung, utbrista vi: )>länge lefve konungen !» och önska
därmed, att han så länge som möjligt l11å bevaras för
sitt land undan döden, som förr eller senare besegrar
honom. I år har en sådan hyllning från hela vårt
land ägna ts vår äl skade svenske konung. Men när
vi med afseencle på Kristus ön .,ka och bedja: »må
han lefva », så åsyftas något än nu st ö rre. Vår ko
nung Kristus, som segrande genomgålt döden, le fver
evinnerligen, och vi behöfva därför ej i den mcnin gen
önska: Lefve han. Mecl vara hjärtan s hyliningsrop:
»l1lå han lefva », bedja vi , att hans oförgängliga lifs
kraft må mer och mer varda uppenbar och verksam
på jorden !
Ja, må Jesu lif kraftigare och fullkomligare ve rka
i oss, att vi med större skäl än hittill s kunna säga:
»Kristus är mitt lif" och " Krislus lefver i Im:1i-,! » Må
ock detta Kristi lif få sträcka sitt inflytand e »fran
haf till haf», ja, intill jorde<1s ända, till fr;dsning för
»allt kött>" att >:alla hedningar må se frälsningen
från vår Gud».
» Gifve mall Il O/WIIl guld fr /m Saba .» Herren är
värd att få och [-Ierren beg~ir det bästa vi harva.
Guldet, såsom jordens ädlaste och mcst varaktiga
material, är en bild af vara bästa gåfvor. Låt oss girva
Herren det bästa! Ar en kopparslant, såsom för än
kan, det bästa vi äga, så adlar Herren den til! det
finaste guld, därest den gifves åt honom; men äga vi
g'uld och gifva honom koppar, så blir detta ej guld
för Gud. Låt oss gifva Herren det b ästa af vå r tid,
ej blott de trötta stunderna, elet bästa a f våra kraf
ter och det bästa af vå r egendom.
»Alltid 'udlsiglle mmt IWllom . » Vi äro vana vid
den tanken , att endast det mindre kan välsignas af
det större, men af Herren s ord är det tydligt, att
äfven vi kunna och böra välsigna Gud. Detta sker
genom barnahjärtats glädje öfver sin himmelske Fa
dcr och själens fröjd öfver sin brudgum Kristus . Lik
som ingen större glädje gifves en fader, ;in när hans
lilla barn med innerlig kärlek slår sina armar om
hans hals, så kan heller intet mer fröjda den himmelske
konungens hjärta, än då hans folk i barnslig glädje
och tacksamhet til1bedjande sträcka mot honom sina
händer, välsignande honom. Alltid viilsign(' lIlalt
1/(1 Il olit !
Denna psalm ~ir i sanning en missionspsalm.

S I N I il! S L A 'V D.
Den visar oss de olika sidorna af hvarje verklig mis
sionsverksamhet. "Jfå 111m le/va» , så ropar v~l rt
hjärta, då vi sjä lfva erfarit, huru Herren Kristus räd
dat oss från vår andliga fattigdom och förlossat vår
själ fran cljäfvulens betryck och våld ! !\Ia vi sedan
,gif'ua 11071071t u'årt blista gull!».. >lstiiJld(!{i (;t'C(/a j iir
Kristi rikes j i-alllgållg» och • allt/If" g enom vårt
hjärtas tacksamhet ))1JiilsigllCl ItOlto1/t »; dä skall denna
fridens konung vara råd ande från ha f til l haf, ja in
till jprden s ä ndar, då skola öknens aflägsna hednafolk
i kärlek och tillbedj an böja kn ~i iniör ho nom och
han s fi ender skola slicka stoftet. » ll!a Ilc7!t II/zm »J
elen himmel sk e konu ngen, frän evighet till evighet !
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Pingsthelgen in vigde de kapellet, och Gud gaf dem
ett mycket härlig t möte (se därom i Sinims Land för
r897, sid. r r I).

Broder Robert Bergling har efter flere å rs ihärdig
sträfvan och såso m en frukt af må nga fö rböner, som
blifvit uppsända för hon o m, ej b lott lyckats erh åll a
en o piumasyl i Liutsi· tsu-en , utan äfve n falt hyra ett
hu s i sjä lfva Han-ch ' eng för en tid af 13 å r. Sil har
då det hårdt tillbomm a de Han-ch 'eng m åst gifva
s ig och öppna s ina po rtar för j esus.
Fienderna använde båd e vå ld och list sa mt ut
t &n kte må nga planer och ränker fö r att hindra vår
broder att hyra hus i staden, men Glid gjorde deras
råd om intet och gaf sin tj ä nare en härlig seger.

Atellblic1\ på 1897.
Icrrms lliid "dl jag / iir/"·llIillll. l-icru'/1S lu( jiir
II/It In'ad flcrrot lUll' gjort {iSS wlt jiir det lII)clma
J)'mla ni/ut Israels 11115, 50111 IU"i 111/1' ,gjurt dem Ifkr
sill (Jllrll!llIirtiglld otit S / Il Ilåds rilJ07U1!l . Es. 63: 7.
V id en atcrhlick på vår ll1ission oc h de erfaren 
heter, so m vi gj or t i arbetet under år 189 7, synes
det anförda bibelord et os" synnerli gen läm p li gt såsom
inledningsord, ty om vi verkli ge n stanna oc h be
g runda hvad som skett på missio nsfältet, blir det oss
ej möjligt annat än att förkunna Herrens nåd och
hans lof för' allt hvad han gjort oss och för det
1/Iyckna goda han gjort vå r mission efter sin bann
h;irt ig het och si n nåds rikedom .
Det är ej vår afsikt att lämna en mera detalje
rad återblick på arbetet unde r det gå ngn a å ret utan
endast att kir framhålla några exempel " på dd
1!tl'cklla [roda »J SOI11 H e rre!! lå tit oss få erfara , för at t
u ppväck~ mi ssio nens vänner och medarb etare till tack
och lof för Gud s stora godhet och nacl, IW~II'i gen o lll
han bekänt sig till vårt ringa verk. I1erren har b e
varat våra älskad e 11lissionäre r vid Ii f och g ifvit l~el11
väl sig nel se och framgå ng i arb etet, så alt detta kunnat
utsträckas allt vidare och vidare. Li kaledes hafva de
blifvit sko nade från svårare sjukdo msfall.
Icke heller ~i r det e n ringa ting', att dc blifvit
beva rade i eli im/cd/g k;irkk inb örd es och med
glddje kunnat samal beta mcd hVaJand ra.
j

Brod e r AUg-llst Berg och han s hu stru, so m allt
seda n de blefvo gifta varit mycket trå ngbodda och
pa g rund c1 ära f äfven hindrade uti sitt arbete, hafva
få tt inflytta uti ett godt och rYlllli gt hus i T o ng
cheofu, Il\'ilket H e rren i s in godhet bered t åt de m.
I cletta hus hafva de bonings rum, mottagningsrum
fö r lll ~in och kvinnor, skolsalar , apotek och kapell
m. m. Länge sbkte de att erhåll a en bättre bostad
än de förut hade , me n alla försök syntes förg;ifves .
När sedan bönh örelsen kom, så var dell mycket
större, än de någon si n vågat bedja eller tänka. Så
gör Gud ofta fö r att vi skola lära oss att mera hel t
och odeladt förtro oss åt honom, som älskar oss,

Afven vå ra systrar i I-shi hafva fått utvidgadt
utr y mme.
maj in vi gdes där nämligen ett litet
kapell, där nu fo lket få I' höra förk unnas om den
k ä t'lek, som gaf . itt lif f6 r synclarnes frä lsnill g , oc h
denna förkunnelse har ej he lle r blifvit uta n frukt
i I-shi.

D o p hafva ägt rum i Hai-cheo oc h Tong-cheo fu,
p å hvilka platser [2 personer, näl11.ligen 8 män oc h
4 kvinnor, bJifvit döpta, samt i U in-ch'eng, d ~ir 9
perso ner vid vårmötet i april god kä ndes till dup. Tro
ligen .döp tes d e vid höstmötet i oktober.
fver arbetet på stationerna har H er ren lå tit
sin vä lsign else hvila, så att de t lItvecklats på ett gläd
jande s;itt. Allt nere själar hafva kommit under cvan
gc! ii inflytand e och A nden s verkande .
Genom de predikoresor , so m mi ss ionärerna tidt
och ofta företagit till städer, köpingar och by ar, har
elen goda säd en med oförgängligt lifs kraft blifvit ut ·
sådd vidt och bredt, och vi ss erli gen må ~~ fv e ll här
tillä mpas jesu ord: Somt jiill i dm goda jordm oe/t
bar /ruld, tids IUfIldrl7dlj"aldl, dds sextio/aUt aclt dels
trettiojaldl..
I en by hafva någ ra af de infödde kri stna fått
lida förföljelse och mi sshan del fÖl' jes u namns skull.
De stodo dock fa ste i tron, oc h de ras frimodighet i
Herren var en st o r uppmuntran för såv~il missionä
rerna so m de öfriga troe nd e .
Icke I in g a välsig nelse har ~i tfLi ljt den s koiverk
sa mhet, som lltöfvats i U in ch' eng , Hai·ch eo , I-shi
oc h Tong--cheo·fu. Flere af de sm å ha fva giCvit si na
hjärtan tlt jesus.

end e r det förfl utna året ha fv a 3 af våra ,,;ystrar
ankommit till missio nsfäl tet, näml ige n fröknarn a Fo rs
b e rg, Pettersso n och Ulf(.
A f dessa ;\1'0 de två
fö rstn ä mnda t ills vidare stationerade i D in-ch 'cng och
den s istnämnd a i Hotsill.
Frö knarna E ngström, f<'ogelklou, Ramsten och
Svensson lltg ingo på hösten oc h vista s nu alla på
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språkskolan i Yang·c!latl. De erforo på må ng faldigt
sätt H errens stora godhet och nåd under resan .

I-sh i el . 2R sept. 189 7.
I-Cii ra miss io nsIIiinne r ~

IVledcl til l ve rks a mhete ns bedrifvancle har II e rren
ock g ifvit, så alt alla b ehof blifvit fyll cIa . Intet har
fattats.
V å ra böner om manli ga ar betare har H erre n
ännu ej bes varat i någo n st ör re ut sträckning; må vi
då fyll a den g y llene skålen med våra b ö ne r, och
' m ycket af rökverket frå n det himmelska altaret läggas
därtill. A lt Herren dröj er innebär väl att väls ig nel
se n skall blifva så my cket större, d å d ess tid komm er.
I he marbetet hafva vi äfven gjort må ng a erfaren
heter a f Herre ns tro fasthet oc h i någon må n lärt
oss att mera utesluta nde ho pp as på hon0111 all ena
och hans dyrbara lö fte i 2 Mos. 14: 14.
Så vilj a vi då fö rkunna Herren s nåd och lof för
a llt hvael ha n har g jo rt oss och fö r det 1It)'ckua goda
ha n under 18')7 gjmt vJ r ll1i'i.; io n.

»Mcd Gu d vinna vi seger. l [an skall nedtramp a våm
fi ender. »
Lå ng ti ,l har 1111 rö r!1u tit sedan jag sist sk rcf. T i,len
ilar så fort. S nart är denna sommar fö rbi. Hen'en har i
s in nåJ bevarat oss alla. I ngen af oss har var it a lll'a r,
sa mma re sj uk, iifven o m l-i ej kunnat und komma att känna
verk nin ga rn a ar sommarens het ta. }Ju harnt I'i de t så
sl'a lt och skönt. L ille Henrik l3 erg och Ragna r Ha hn e
harva va rit k lena. Den förs tniimnde iiI' m} eket l11ecl ta\yen.
Det ä r doek så dyrba rt a t t se, hu ru Herre n i sin stora
kii rl ek ha r up peh ålli t fö riil,lra rn a i dCl l1a pröfn ing . Det
var så gripande a tt höra , huru IIlld6'l;~·iJ.- 'd de bådo rör sin

gosse .

E ft e r en mycket go el res a a nlä nde fr ö kn a rn a
Fogd/.:!olt, /(ams/cll och SUt'IlSSOII lyckligt
till S ha ngh ai d en 2 I nov.

J.::llgstr öJJt ,

E n kä r julhä lsnin g ha fv a vi fått em otta g a fr a n
löjtnan t S tå lh a mmar. I'Ian vä ntade att få fir a j ulen
i S ha nghai. I ha ns b ref, S 0111 var el at eradt den 3
dec. och a fsä nd t frå n Colurnbo , heter det bland a nnat:
" J u mera jag nii rm ar m ig mi ssionsfiiltet, dess mera
märker j ag hva d st riden gä ller (icke mo t blod och kött,
uta n mot he rradö men / mot väldighe ter, mo t vii rl dshärs kal'l1 a
i detta mörke r och mot o ndskans ande m akter) . Det hj äl 
pe r intet a n na t än att bedja sig fram steg för steg .
Vi ii ro omkring 30 mi ssio niire r om bord och fi nn a
my eken trös t och ved erkvic kelse om krin g" Guds o rd vid vå ra
gemensam ma möten. I ngen tillhö r C. I. i\ I., men nere gå
till Kina . :\ndra skola till In,i ien, Rorneo o, s, l".
e nde r hela resan \'ar det hä rligas te väder rad a nde .
Blå h im mel och lugn t ha f.
De t va r ga nska I'arm t i Höda
ha l\ 'et ; mo tvind, som vi hade, minskade eme llertid hettan,
så a tt den var obetydlig emot u nde r a nd ra förhå llanden oc h
å rst ider, då passager a rne pläga li gga niis tan vanmäktig a.
Orsak till djup tacksam het saknas dä r fö r icke . Hen'ens
I'iigar ii ro ide l god hcl och bar m hä rti g het. );

Från missionsfältet.
C H (I/il/U h i t mlf! / (l JUl/w/m, "tf
n ..;lfu, -v ii7 en /n'iti sk tidpIIlIkt. :lI,(
G",(...; j'ijl'.'iffllllillf! uPl'b}/U'a afl" ,.,il/(/. !.'/'ffl'
(" r l' ({tf (~ /'iijht "lJulet /i t [lIllIIfnin e U
E. Folke.
,.J I/IIU

1\.i Ila
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(Ci n-ch 'eng 19 aug. 'J 7 .)

A n n a Ja n zon och hennes tjän are.

A rbetet hit r i I-shi har fo rt gå tt som I'unl ig t un Jer
\' iixl inga r och stride r, u nder fruk tan och hopp. Vi harva
hart ej så Liten uppmu ntran i arbetet , och gliidjc oc ll fröjd
gil\'er [lc rrc n oss u ti $ig sj iilf. »:\ ila mina kiillor ii ro i d ig. ;>
l-lvad a rb etet betriiffar, vågar m an sii litet siiga 0111
de l, som iinnu ej geno mgiltt några pröfningar. Det hän,"\cr
j u unders tun,lom, a tt en fö rh oppningsfull blomma under en
s torm na tt arbry tcs, då cli't rClll ot en un ;1an sl[tr hlott dju p are
rö tter . T ill He rrens pris n'tgm- jag ,lock siiga, a lt ;uds
ord buri t frukt och a tt de I-innas, som på a lkar söka Gud
och frä lsn ing genom J es us . I gn r kom en g ammal k vinna
hit. Hon har sitt hem på landet, men hennes ,lott er bor
i stade n . Hon har varit hiir några grmge r I·öl·u t.
I lcni1cs

s .r N .r .1I:f S
-lotter sadc, att hOll bc(lcr många gånger om dagen.
hennes hy tyck;t dc nästan, atl hon blifvit litet »kollrig",
ty hon tiger aldrig med Iwad hon hört om Jesus. Gumman
sade: " huru skall jag kunna tiga mc(l det, som gjort mig
s~llycklig", och tillade: »när jag kiinner mig illamående,
så bedcr jag till Jesus och s5 blir jag hra». När hon
sutti t en stund, sa':le hon: »Jag iiiskar er.» Vår bibelkvinna
inföll elå , »men ni iilsldr I,äl Jesus mera? 'i "Ja, det för·
stås " , sade gUlllman, »mcn jag älskar hennc också, för
hon har talat mc,i mig om Jcsus.»
~iir I'i kommo hem från \Van· Ch'uan i somras, kom
en annan ga mmal gumma, en af vara grannar, att hälsa
på oss.
»Jag hördc er röst i går kdill ", sade hon, ,)och
glad, att I haden kommit hel11 , så j;tg måste komma
blc f
strax och hälsa på er. :\ u fån I ej resa bort mer». Hon
hade varit hos oss nilgra gånger förut, mcn vi hadc ej
kunnat först5, ntt hon med någon begärlighet mottagit san
ningcn. Jag blcf därför glad t öfverraskad, dfl hon sade:
» ~iir jag I'ar sjuk nu i sommar, tiinktc jag ofta på hvad
ni unden'isade mig. » På min fråga hl'ad dct var, sl'aracle
hOIl: "Ni lärde mig: Så älskade Gud världen, att han ut
gaf sin infödde Son') - och så läste hon upp detta språk,
visserligen icke felfritt, men dock hl'ad innehållet beträffar
riktigt. Jag- I'ar i sanning förvånad, huru djupt hon hadc
fattat dcnn~, sanning och öCvertygactcs om att Guds .-\nde
hade talat till henne. Hon sade bl. a.: » Hvad Guds kär
lek iir stor" Han gaf oss sin cnde Son för att lida för oss
syndarc. I·furu skall jag kunna återgiilda dcnna nåd, aldrig
kan jag detta. Jesus dog för att frälsa mig, o, Iwi lken
nfld ~ »
Dcnna gumma kommer lwarjc söndag och olh dess,
emellan. Längc ilar det legat på mitt hjiirta att bedja
(";1Ic!
om att föra oss till benddll själar, och ha n gör så.

sa

Härom dagen var jag ute i en by ej fullt en sv. mil
hiirifrån. Jag hade ej I'arit dilr förut, men påminde mig, att
en gumma från den by n var hos oss ett par gånger förra
ård och då Jlled uppmärksamhet lyssnat till ordet. Jag
visstc icke \'are sig gummans bostad eller namn mcn gick
ås tad i förtr('>stan att l-len'en skulle leda oss rätt. \"j kom,
nlO så först in i södra byn, som den kallades.
Utanför
ett tempel ställde I'i oss och började tala till folket. Vår
tjänare Joscf fick först I;i ttna om lwad Jesus gjort för ho
Ilom, och sedan började jag att tala till några kvinnor, som
niirmat sig mig. Där stodo vi rätt länge, men ej syntes
den gumman vi sökte till. Det såg så mulet och regnlikt
ut, och vi hinlzte diirför begifva oss hem , när cn gosse, på
vår fråga efter den kortaste I'ägen hem, underriittade oss
om att dct fanns ännu en by med sa mma. namn.
»Då
gfl I'i dih, sade jag . Inkomna i byn, lwem sitter på vä
gcn utanför sin hydda, om ej vår kvinna. Hon blcf så
glad att vi kon1l110: hela sommaren hade hon I'arit sjuk
och var nu så pass kry, att hon kunde midt på dagen
sitta utc. På min frå ga, 0111 hon glömt bort hl'ad hon
hört om Jesus, sl'arade hon: ),Jag kommer ej ihåg mycket,
mcn jag minnes, att Jesus \"ill friilsa oss , och jag beder dag
ligen , att han skall föriåta mig mina synder». Det var sft
kiirt att fh
åminna henne 0111 Jesu ldrlck. Snart hadc
vi en skara miinniskor omkring oss, som uppmärksamt
lyssnadc och läste några af de traktater I'i medfört.
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Vår skola fortgår nu på anclra termincn. Gossarne
iiro så flitiga och snälla. Vi unden'isa dem själfl'a i kris
tendom, räkning (utiändsk) och litet geografi ; för öfrigt ha
vi en kinesisk lärare. Föl' n2irvarande hafva I'i 7 gossar,
men 4 il 5 tiil hafva begärt att komma. Ett par af gos 
sarne tro d vilja höra Herren till. Annu en af våra iile!
stc gossar tyckes I'ara myckct förändrad. Inom ett par
veckor ämna vi ock mottaga några nickor, som hafva bed t
oss få komma. Slwlle icl<c månne nagra af l'iinnerna diil'
hemma vilja hjälpa oss med detta arbete?
I \Van-Ch"tlan , där vi tillbringade 3 månad er förra
sommaren, vistades vi omkring 6 veckor denna sommar.
Vi bodde i samma grottor som förra årct. \"å ra gamla
vänner mottogo oss mcd stor hjärtlighet. Om c. m. , niir
det var svalt, gick en af oss tillsammans med bibelkl'in
nan ut på gatan att samtala med kvinnorna, som d[l ofta
sitta ute mcd sitt arbete. Några byar fingo vi ock besöka.
Vår vän Sie, som blef omvänd förra året, har geno m
gått många svåra pröfningar, men står dock fast.
Hela
staden vet, att han tror på Jesus. Hans tvenne gossar gil.
i skolan. Den äldste tro vi l'i11 följa Jcsus.
Vå r tjänare Josefs historia vore nog ock viircl att
nämna men får väl kvarstå till en annan gång. Vill nu
blott omtala, att han är en » brand ryckt ur elden". Ett
år sedan I'ar han en usel stackare, cn slaf under opium
begäret, föraktad af alla och utstött ur sitt egct hem och
af sin egen mor ansedd som en förlorad son. Nu är han,
som vi tro, vcrl<ligen omvänd, och vi hop pas, att hans mor
och bror äfl'en äro påverkade af sanningen. Detta allt iiI'
ju gliidjande, men så finnas ock de, som komma blott till
en tid . De I'isa stort intresse, men så småningom uppcn·
baras deras hj i1 rtas tankar. De sö ktc icke sannil,gen utan
världslig I' inni ng; de sökte icke Gud utan mammo n , och,
när de finna sig vara besl'ikna, I'iinda de oss ryggen. Dock,
»G uds ord behåller segern och alla segra med, som stå
uti Friilsarens leeh. En innerlig hälsning till alla kära
I,änner. Ld/tJ/lI OH i(kc j'iirlriil!IH all ,r::iira rid glidll, Sr "i'i
skolII {l(k i ShlNI! lid skih'dll, Oll! vi id.:( Iriittl/IZ.
I Jesus tillgifna
A !lila Jal/ZtJlI.

Nio dagar i Ch'uang-t'so,
fann Scng-full, var lämres son, kom en dag in till
staden, och det bestämdes, att jag skulle åtfulja honom hem.
Efter en hel dagsresa, af hvilken sista dclen tillryggalades
i regn och blåst, hunno vi målet. Jag blef hjärtligt I'äl
kommen, i synnerhet var elen gamla fru fann glaci. Hon
har några månader varit hemma hos de sina.
Första aftonen var det mycket att tala 0111 hur det
stod till med våra gemensamma vänner i staden 0011 på
landet. Till sist aftonbön.
Följande dag kom mo kvinnor, som känclc mig scdan
förra gången jag var hilr, för att hälsa, och tillfälle gafs
att höra efter hur myeket de komlllo i håg af hvad dc då
ringo lära. Några kunde ur minnet liisa ctt par sånger
och bibelspråk, och andra hade glömt alltihop. Fru Fann
har under sin vistelse hemma läst med ett par kvinnor, som
äro intrcsserade. Den yngre af dem kan rätt mycket och
känner icke så få skriftecken, jämfördt med den lilla tid
hon får egna åt läsning.
»Där viljan finnes, finnes ock

S I iV l 111 S L A iV D .
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utv iLg », silger ordsp rå ket. \'i til lbringa fÖ rmi ,ld . m'ec! Iiisning,
handarbete och sal11 ta!. Eftermi ddagal"!1a, ifall inga be;;ö
kand e komma, gå I"i ut ti ll gr[\nnarna. Ko m na in på ett
ställ e, säger fm [-'ann: »~U ha vi ej tij med fåfii ngt pmt,
utan vilja läsa för ejer och tab om Gud ». Så sjul1o-a vi
e 1 silng för at t få s till het oeh fo rt sätta sedan med lii~ning
och samtal så länge \"i ha uppmärksa mm a ål1örare. I sön
dags kom en hel del folk till mötet , mest In"innor. Vi liiste
0111 den sjuke vid 13etesda, och Guds .-\nde kiindes nära.
Jag tror att några åtminstone toga emot ordet i sina hjärtan.
Ack, at t det finge omskapa dem! I flera hem här till bedjas
inga afgudar; ma n har förlorat tron på dem, men icke
heller den sanne Guden efterfrilgas . Byn har öfver 10 af
guda tempel, alla mycket förfallna.
)!ågra pe rsoner på.\'rka
deras repara tion , men d [l ej alla äro eniga 0111 saken, bl ir
kostn aden för stor , ty cka de.
Det ser ut SOI11 hölle lj uset på att intränga i de n fa 
milj, där jag bo r. Bibeln läses och älskas. Ä fven nii r
ingen utl iinding är dä r, hålla de regelb undet aftonbön .
" Ue t s\'åra ä r », säga de, »att vi blott först å ytan af det
vi läsa.»
Den gam la gumman får nog vara dem till hjä lp
mej hvad hon minnes seJan sin vis telse b land oss i staden.
Så smi'tningoI11 skola dc nog kunna säga t ill henne, såsom
,Iet en gfl ng sades till den samaritiska kvinnan: '~u tro vi
icke blott fö r ditt tals skull, ty vi ha sjiilt\'a funni t, att denne
är Kristus » . Hon gliides åt a tt Herren fått så mycket makt
i hemmet och \"i ll för egen del med sitt li f förhärliga hans
namn. Hennes sonhustru tycks ännu ha sitt hjärta mcst
i lcfvernets o mso rge r, och inte iiI' de t helle r så underligt.
l-lon har tyvär r många gelikar i \"ii ste rl anc!e t, dii r man ända
från ba rn aåren får 11öra J esusnamn et predikas. Triige t ['[l!'
hon arbe t a fr[ln morgon ti ll k väll med att sköta s itt hus,
sam t skaffa skor och kläder till alla i familjen.
Om vå ren
mtlste silkes maskarna skötas, som ej är litet besvär. Sedan
skola sil keshylsorna ångas , spinnas och nystas 111. 111 . , innan
-Iäraf kan väfvas eller göras sy trå,i. Sii kommer skördeti 
den , då hvetet s kall inbiLrgas och tröskas. I au gusti sp ric
ker bomullen ut på fälten.
Då skall den sam las in,
knoppas, pisl(as, rullas, spi nnas, väfvas oeh färgas. \ id a re
skall hon göra 20 par skor om året o. s. v. .c\llt detta
tager tiden väl i anspråk . Fridaga rna blifva ej m ånga. I
morgon b lir det ändock en: mo rmors föde lsedag. Då ska ll
hela fam ilj en fara och g ratulera den gamla, som bo r 1/4
mil härifrån. (1 Kina firas föräldrarnas föde lsedaga r men
ej barnens, siiges de t mig.) r dag är det därför myeket
brådto I11. H\' itt bröd skall bakas, gossens skor bottnas,
barnens hufvud t vättas oeh rakas. På dc små fliekorna
lä m nas en h årplätt i nacken och en på lwar s idan a f huf
vLldet. :-lo r själ f måste lösa och tirii tta sina fötter. (En
kinesisk kvinna ta r ej af skorna oftare än föt terna måste
t l'ättas, 3 å 4 gånger i månaden.) I dag blit\'a sEdecles gamla
farmor och jag ensamma hemma. Alla äro resfärdiga.
Högtiden till ära haf\'a dc små ba rnen kläde r på kroppen.
De röra sig besl"iirli gt i dem, ty värmen är så trs"ckande.
J.\-lamma och systrarna skola rida, 3 på en mu lås na, pappa
och hror gå. Lyckosam resa I
I afto n kommer bud fr ån staden för att häm ta m ig .
V ill Gud, fara \:i tidigt i morgon.
Oms tändigheterna till
lilta ej, att jag stannar hilr liing rc denna gång .
O<\.n flera \'ili jag församla Ull honom jä mt e dem
som kring honom äro försa m lade.»
Es . 56: S .
A!I1/1l

.Hri/.:ssilll.

Det beriLttas 0111 Zim:cndo r f. utt ha n en g r1l1g utr opade :
»Jag har en lidelse; oeh de t ii;' /lIln (f-len'en), //1711 allena.
:-liehcl .c \nge lo bar en lampa pfl sin mössa. pil de t att
ej 11IIn5 egen skugga måtte falla pil de n tafla. so'm 11an höll
på alt måla. S ;l behöf,'er iit\"cn en Kristi' tjiinare alltiJ
hafva .\n dens lampa brinnande i 'sitt hjäl·ta, p[l det att ej
Jagets och egeniira ns skugga må falla på hans arbcte och
fö rm örka oeh besmitta detsamma.

"Sinims Land
Missionsb!ad för .svenska N~issionen i Kina"
anmäler h ä rm ed s in 3:e
Tidningen skall utko mm a,
Jan af hvarje må nad och
kr., halfår 50 öre föru tom

årgå ng till prenumeration .
vill Gucl, under [898 i bör
kostar på posten per å r [
postporto, som är 20 öre.

Tidningens innehåll:

K ortare 7tfpoyggdsestycken . artiklar af mera
framstående författa re på mi,;sionsområclet, skildriJwar,
brcJ och notiser frå n missionarerna. småbz"tar, /J;~rat
telser sa mt porträtter och dlustrationer .
I den mån prenu11leranternas antal växer, är det
vår afsikt att utvidga tid ningen, och hoppa s vi, att
uncler [898 kunn a ut säncla ett clubbclnumm c r i kvar
talet, det sista ett julnummer.
Prenumerantsami are , som vi gärna önska inleda
brefväxling' med, erhåila hvart 6:te ex. gratis, då de
insända rekvisiti on direkt till reda.ktionen. l'rofnul1l
mer sändas på begäran.
l d:c med makt (Ictt icke 1/!cd lera/t, mOl m ed
mill ande, säger .f !t"rrm Sebaot. Elw dit iir. du s/ura
bag, som reser dl~!} emot Sent/Jba/Jd, till ~/ätll1/ark
skall du varda. Sak. 4: 6, 7.
Stockholm i Jan. 1898.
Reda.kUo nc'1l.

Ny bok af Moody.

"Sådd o ch s kö rd"
Af D . L. i1/""ily . Pris: 30 öre. l) R minst 10 ex . rekvire·
ra,; mot konlant eller pr c fterkraf lämna,; 33'/3 proc. ral la tt.
R ekvirera~

ho,;,;

doklo r

K.. H~rgh J

Tranås

el le r

hos

red.

af

,Sinim s Land . , Stockholm.
Pit samma s l~lIen kan ock erhilllas förut ulgif\'en:

Till verket! Till verket!
Maningso rd till krist na a f D. L. Y/ood]'.
'
Vill par tireb-isilion 25 proc. rabatt.

Pris : häflad 80 öre.

Sinims Land
för 1897
hä fta Jt i 2:nc ha lf:1. rshtiften erhåiles hos redakt ionen till
et t pris af L kr . \ riJ rek visitio n sändcs det portofrit t.
Stockholm,

P.

Palmqllist~

Aktiebolags Boktryckeri, t SyB .

3. llrg.

FEB~UARI

1898.

1'ren. ~pris

t 20.

inims Lan

MssiODSblad fOr Svenska lY! issionen i Ki na .

--

INNEH A LL :
E n kn i pl'~ gyllc ne n yckla r. S måb itar. frll n T o ng -ch eo -fu), Mi n" S,-cn sso n, E mi li" S a nd
R cd o yi:>ning-. - :\'oliscr. - En hcdjn r e. - Rö herg, R. Bcrgling (S trid o ch scge(... - A n m:i la n .
ne ns mak t. - l-lcrren nalkas . F r&n 111iss ionä.
Porträ tt : C. II. T jiider mcd fru .
rcr na Brcf frfm J-: . Fol ke, Augu s t Berg (~ \ xplock
0.

){ommltt!~en för "'svenska ;~issionen i Kina", 'stockholm, Lästmakarega:an 30 , 4 fr.
]tJim. Telefon 8'1 5G.

~V

S !

10

I i)1 S

L A iV D .

"Svel'"ls lca 1\1is s ionell i
Kommitteen

o.
l.

v. F ErL IT Z t~ :-.."l i.·Ollll" Ol d ör J.-ap tcil}
I l o I.)IC R EK 1 .rt l.-rdr!/"llri .

I~ina".

hemlandet.
::: K.

ou/furande' .

13 E !{G I-f j

r/o k lor , 'l'ran R::i.
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P å mission ~fä(tet:

A.

1-1AI-1:\ E • .;llIall sst.:l.:r ell.:ra1"c.

En l\nippa gylIene nycl\IaI1.
Nyck la r ä ro s inn eb ilde r af myndi g het , rättig het
och kra ft , och me d fö ljan de b ib elnyck la r kunna vi
aflägsn a h varj e mö ta nde svårig het , öpp na h varj e dörr
tii! väls ig nelse oc h tj ä nan de. Me n fö r att vå ra un ga
vä nner mi för sta d ess a nyck lar , vi lja vi samm a nstbil1a
d e m i föl jande o rdning :
l.
Nyckel n till kun skap : Lj us (Jo h. 2 : 20 .)
2.
Nyck el n ti ll väl signelse : Bö n (Matt. 2 I: 22.)
3. l\yc keln t ill lif : Kraft (Fil. 3: l O .)
4 . _ly ckeln ti ll tj änand e : K ärlek (2 K o r. 5: 14.)
.J . N y ckel n till t å lamod: H opp (Ko l. I : 27· )
Nyckeln till kunskap ä t' d en Hel ig e An des lju:; ,
och ge nom d etta lju s kunna vi kä nna vå ra eg na
onda hjärtan , Jesus saso m vå r F rä lsare, Gud som
vår F ad e r och himle n so m va rt hem. Denn a vet·:;
( 1 Joh. 2: 20) ä r ny ckeln ti ll d e n stora he m ligheten
af en nä rva ran de fräb ning . I l J o h. 3 se vi, huru
mycket vi äga i Kri stus J es us . »Och I vet e n, att
han u p p e nb aracle~, p å det ha n slwll e bo rttaga vå ra
sy nder » (vers 5).
» V i veta, att vi ha fva ö fvergå tt frå n d öd e n till
lifvet , ty vi ~i1:;k a b röder na (ve rs 14). " Vi veta ,
a lt han fö rbli fver i oss ge no m An d en, so m ha n har
g ifvit oss » (vers . 24 ). »iVle n vi ve ta , att när han
varder uppe nba r, skola vi bli fva ho nom lika " (vers. 2).
Bönen:; nyckel ka n öp pna a ll a läs, b e fr ia lir fan gelset
h vilken P etru ~ som hei st oc h brin ga oss hv a rje vä l
si g nelse v i be höfva C:Vl a tt. 7: 8) . Kra ft ens nyckel be
h öfves h varj e d ag , och uen en da vägen att blifva
Iv cklig är att ko mma i berör ;ttg me d K ristus (Fil
ro). Tj änandets nyckel, som ä r kä rleke n, kom;ll c r
a ndra nycklar att ga lätt oc h b ra. D e n ä r o Ul11u är
lig i um gä nget , v id vittnesb örclet och tjä na ndet , cc h
ny ck eln till t åla mod skal l hj~dpa 0;;5 ig'enom a lla

3:

v;'ira

p "öfni ngar o c h

sva ri ghe te r·.

lVH v i

se

:\-Ir Scott, tillhö ra nd e Chin a Inlan ds :\-li ss io nen,
var en kry mpling', som ständi gt begagna d e sig a f
t ve nn e k ryc kor. D et oakt ad t arbetad e han med myc
ken fra mgå ng i s t a cl ~n \ Vea-cheo-fu l helJ -ki a ng-p ro
vinse n i öfver tj ugo är, t ill dess H erre n kall ade ho
no m he m till s ig.
Då nägo n e n gång i ett sällska p till hono m ut
t ryc kte s in fö rvanin g ö fver att han, en kry mpling,
b egifvit sig ut pa mi s5ion sfältet , s varade han helt go d
mod igt: »J a , cia de so m ha t vå ben ej gå ut, mås te
vi SO I11 bl ott h a ett gö ra d et !);

» Då sk all m vcket by te utsk iftas, och kry mpli nga r
skola fä del a f ro fvet. E s. 33: 23.

Jag bar fö r lä ng e sedan upph ört a tt b edja :
»I-Terre J esus, ha f fö rbarm a nde ö fver e n fallen värld! »
Jag ih åg kommer dagen och timmen , d å jag lik aso m
hö rde Herren ti ll rättavisa mig för en sådan bö n. Han
ty cktes säga t ill mig: »J ag har haft förbarm a nd e öfver
e n fallen värld, och nu ä r det ti d fö r dig att up p fy lla
med ditt kött h vad so m fattas i mina li da nden fö r
min kropp , SO IlJ ar fö rs a mlinge n. »

D oktor A. '.l. Gordon.
"Svster Dora " . så ben ä mndes en kvinna hv ars
'
h p.la .l.i ( var utg ifvct ' å t att tjäna sju ka.
O fver s in sän g hade hOll e n ringkl ocka fast,
fö rmedel st h vilke n de lidande k unde tillka lla henn e
hv ilk en t imme so m hel s t p å natten. D ä kloc kan
väc kte hen ne och hon s teg upp , bruka de hon muml a
fö r sig själf dessa o rden : »Mästaren ä r här oc h kal
lar d ig til l sig. );

t ill , a tt

äg a d e m al la och anvä nda d e m vä l h varie da g,
sa ska ll I-l e tTe n blifl·a fö rhärl ig ad i vå ra li f. 
VI

er 71u (. "I/r ;... I/al!.

I\ är hja rt at är u pp fy lldt at Gu d , red e r man si g
b ra, äfve n o m man ha r blott lit e t af hvad SO I11 till
hö r de nna v.i rld cn.
J(/lII/;")fJnl.
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I\Jed I'armt tack till alla gifvare.

Lofr'ad i.'are du, Htrrc. i.·år Fader -"rads Gud, iJrtm
ei'ighet It!1 I''i't;ijhct l Dig', H rrre, It/I/ldr //Illjrsltit odl //Iakt,
//{ir!t;rhct, sl;g-cr odl /Iög/ld, (I' allt det i ltil/ll/ldm odl il!
jon/e11 är, dl'! är dill. Ditl, .f./t.!JTi', lir rikel, Iidl dll iiI'
II/'J>hi.!/d i!ll'l'r alltin.I:: till dl ifi'i'rllilf'·11i1. O(I! n "kt>dolll
I'(h äril komma jrtlll dig, odt dl! n /tler 0/1'('1' illlli1lg', odl
i din /w//{i är kraft odt J/Ii/kt, Odl i din /IIII/d sldr dr! 17ft
gijra /n'ar N/t m S/I'/' NI! s/ark. Odl 1111, 70/,1' Glid. latka
7'i dl:!: oth irisa di" hådl;5'hcts 1/I//I!II. l [(rön. 29: 10- 18

rIan ilinneJ.7 segeJ.7 med sin högJ.7a hand
och med sin il&ldiga aJ.7ln.
I's. 98:

I.

Ett märkligt tidens tecken iiI' dcn scnast församlad e
Lambeth·konferensen s ställning till missionssakcn.
Denna
konfcrcns hölls förlidet år i London och bcvistades af 194
biskopar från alla värl,isdclar. i\lissionssaken trädde af·
gjordt i förgrunden vid rådp lägningarna, och i den l i 2 si·
dor starka redogörelsen för konfcrensen iignas fjärde delen
åt densamma. 1\lan förenade sig om beslutet att siinda en
rundskrifl'else till den engelska kyrkans alla medlemmar,
lwari i så bestämd ton 50m sällan tillförn e sökes hos 'llln
kristna inskärpa pliktcn att, på h va d sätt de kunde, taga del
i missionsnrbetet. Så heter det däri bland annat: n 'i se
tYI'ärr, att missionsifv ern änmt blott besjälar n~gra få och
att kyl"i,an i sin helhet behöfver a ll t ful lare \'äckas till in

sikt därom, att uppfyllandet af Frälsarens missionsbud bil·
dar ett nödvändigt och beständigt element i ky rkans lif.
In gen gudstjiinst kan anses fullständi g, som icke ocks?t i
förbön liimnar rum för missionssaken. Tiden synes vara
mogen för ett nytt anlopp i missionsstriden. l\Ian hop pa
des det skulle blifva en frukt af konferensen , att kyrl,a ns
män långt mera än hitintills skulle stiilla missionen i för
grunden. l(y rkan hade nu , riktad med sista århundradets
cl'farenhet, ett gynnsamt tillfiille att i missionsarbetet börja
en ny epok och det i större trohet och fullare kiirlek till
l\"liistaren, hvars sak missionen är, o. s. 1'.»)

Mer än 120,000 judar hafl'a igenkiint den på Gol
gata korsfäs te Jesus af Nasaret såsom sin ;'I'[essias och
Frälsare samt in gå tt i Kristi kyrka . I31and medlemmarna
af Israel s hus har Herren sina trogna vittnen i alla viirlds·
delar. På h varje sabbatsdag predikas den korsfästes namn
af judiska liippar på icke mindre än 600 olika platser i
Europa.

Ev. Luth. Missionsblatt meddelade i n:o 2 1 (189i)åt·
skilliga glädjande uppgifter om de evangeliska missio nä rer
nas framgfm gsri ka arbete under år 1896. Den rika väl
sig nelse, om hvilken dessa uppgifter bära vittne, iiI' ju ocl;
att anse såsom ett glädjande tidens tecken , vittnande om
a tt hedningarnas tider åtminstone börja att skrida mot sin
fullbordan. De olika tyska evangeliska missionssällskapen
arbetade nästan alla under år 1896 med stor framgång och
kunde sammanlagdt döpa nära 14,000 hed nin ga r. De af
de m samlade hednakristna församlingarna räknade vid sanlIna
års slut 316,000 själar. Det största engelska missionssäll
skapet (Church Missionary Society) räknade under samma
år 8, 020 hednadop. Amerikanska biskopliga missionen döpte
11,836 vuxna och i ,328 barn, och ett amerikanskt mis·
sionsblad anslår summan af under år 1896 inom samtliga
evangcliska missioner döpta hedningar till 65,000 och hela
antalet af ,ie evangeliska hednakristn:t till 4 1h millioner.
Att med dessa siffror för ögonen förneka, att visaren på
världsuret går framåt, torde vara slrårt. Allra minst vilja
vi missionsl'änner göra det!

En bedjaJ.7e.
Ett enkelt ord af en otm' änd kines kan gifva många
af oss cn god vink. Han hade I'a rit en passionerad opi·
umrökare och tycktes nära att blifva offer för sin passion .
Men n iir han onll'ände sig fnl n afguciarne, kände han, att
han måste afstå från den syndiga I'anan att rölm opium.
~ågril, som förut hade kä nt honol11, trodde, att detta sl<Lllie
I'ara omöjLigt för honom, att hans kropp I'ore för mycket
van vid opium oeh hans krafter förs vagade ; någon tid skulle
han kunna afhålla sig därifrån, men alldeles fri skulle han
ej blifl'u. i\1cn vår kines förblef st?lnclnktig och bevisade i
denna punkt, alt han I'c:rkligen var en kriste n. » Huru har
du bU"il dig åt? " fr åg:lde m~n !10nom. [-h'ilk~ medel har
du användt ror att blif~'a befriad från opiumrökandet ?» "Jag
har begagna t mina båda knäl1» , svarade han enkelt , och
den kärleksfulle Herren har gifl'il mi g krnft att segra " .

S J iV J
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b1e n husei, som skall byggas åt 17erren, mas re 'fara
öfvermåtlan stod, alt dess namn och loj må utg å i alla
land. i 1\01'. 22: 5.

:Bönens mak;t
Af D. L. jJ1ood)'.
De n, 50 111 vet hur ha n ska ll bedja, vet i a ll ·
t1l ä nhet, huru han skall le fva, och huru han ska ll ar
b eta . Bö nen a r en s lags pendel, so m regl erar hela
vårt lif. J esus lärde a ldri g sin a lä rj un g ar , hur ll d e
skll lle pre d ik a eller under v is a , men ha n lärde d e m
att bedja . Jag ha r o fta sag t, att jag hcllre sku lle
vilja kunna bedja som Daniel än predika so m Gabri el.
Vå r tid :ir icke i så mycket beh o f a f stora liira re
so m a f män och k\' innor, so m fö rstå aU bedja. Kr is tu s
ä r vå rt exem pel med afseende p å b ön . Hafve n I
lag t mä rke till, att hvarj e g å ng det be rä tt as oss , att
J es u5 Kr istus hö rde nå got trå n himm clen , var, d å ha n
bad . D et var icke , när han p red ikade ell er fram
sUtlld c någo n sto r liknelse. D et var fö rst fl cra li r sed a n
j;J g b lifv it en kri sten, so m j ag ga f a kt på, att han s
d o p ä r fö rbund et med bö n. Nä r J esus ko m upp ur
vattn et och Gud uttalade sitt vä lbeha g frå n himme len,
ä fve nso m nä r Gud på förk larings berg et sade : »D enne
~ir min ä lskade S on; ho nom hö ren », hade Jesus bedit.
O ch d å han bad i Getsem a ne, ko m en än ge l o ch
sty rkt e hono m. O m du tä nker att få höra någo t frä n
himm e len vid ett möte e ll e r något annat tillfäll e,
måste d et ko mma såso m sva r på b ö n, :-;å a tt h VJ d
vi beh öfva ve ta är just, Iwru 'iii skola bedja.
Hvarje stor hä nd else i K ris ti lif föreg icks a f bö n .
l··öre utvalj ancl et af d e tol f och fo re b e rgsp re d ika n,
ti ll brag t e ha n hela natte n i bö n. D enna un d erba ra
pred ikan va r fö rberedd i b ö n. D å vi komma till him
mel e n , skola vi finna, att de mä n och kvinn or, hvilka
utratt at mest i' denna vadden , icke äro de, som mest
pri sats i tidningarn e, utan iltt d et varit nå g ra sän g ·
ligg an de hel g on, som i d et fö rd olda nedkallat pin g st
eId frå n himmel en.
Jag ko m till London 187 2 för a tt få några må na
de rs hvila och st udiulll til lsa mm a ns med d e eng el ska
kristna. J ilg had e b eslutat att icke g ifva mi g in i
någo n verksamh et , om d et var möjl ig t, me n en d ag
begaf jag mi g till O ld Ba ily ti ll ett bön emöt e, och
vid slutet af detsamma frågad e mi g e n predika nt,
o m jag icke ville p redika i stället fö r hono m nasta
söndag. Jag samtyc kte därtill oc h predikade där på
förmiddage n. Platsen tyektes vara d öd och kall. och
fo lket syntes ej mycket intresseradt. D et förekom
mig, som o m jag fäktat i vädret, och jag kände det
såso m en fö rlorad fö rmidd ag . N ä sta mö te var k l.
hal r 7 på afto ne n, o ch under d et jag p redi kade ,
tyckt cs d et, so m om hel a a tmosfa ren var mättad med
G ucl s A nde . D et ko m ö fve r folket en still het frå n
himmele n, so m vi sade, att Gud ra nn sakad e d er:ls
hj ärtan. Jag hade icke bedit -mycket den dag en,

L A J\T D .
och jag k und e ej förstå d et. ~ä r jag ha de sl uta t
p red ika, bad ja g all a, so m sk ull e vilj a bl if"a kri stn a ,
resa s ig , på de t att vi ma tte fä b edja m ed dem , och
hundrade n reste sig. Det såg ut, som o m h ela åhörare
ska ra n stod upp . Jag sade ti ll mi g själf: " D ess iI
männ isko r hafva icke fö rstå tt mi g, d e vi sste icke
In-acl jag menad e , d å jag bad d em sti g'a up p '" Ja g
ha de al drig sett så mä nga sti g a lIP P i A merika och
visst e icke , hvacJ jag sku lle gö ra . J a g sade därfö re :
"De af ed er , so m önska bl ifva kri stna, kunna nu ga
in ifrågo rumme t " . D e g in go in , och trän g seln bier
sil sto r, a tt \'i m åst e fl y tta in extra sto la r, för att d e
sk ul le fa sitta . P rd ikilnte n va r förva nad , och de t
var jag också . V i had e icke vä nta t en såd a n väl·
,;ig nelse. O, a tt vi had e me ra t ro' Gu d kan räd d a
hun d rad en och tu se nden li k~v ~i1 so m en och e n. J ag
~ a clt: :
"_'\l la , so m icke ä ro kri5tn a mcn verkligen
ö n ~k a bl ifva de t i kv ~ i ll, to rd e stiga up p '"
\ lla de
t"orsa mladc stego då upp. J ag visste ej, hv:\d jag
skulle gö ra, så att ja g uppmanad e alla, SOIll ö ns ka de:
bl ifva kri stna , att möta pas to rn dä r nästa afto n. Jag
reste till Tlllblin, men pa t isd ag's m orgo n e rhöll jag
ett te leg ra m med e nträge n begä ran, att jag- sku lle
kOlllm a til lb aka, o ch m ed u nde rrättelse, att de t Vil l'
fl era bekym ra de på måndagen ä n på sö ndage n . J ag
reste tillb aka , oc h \' i hö ll o e tt ant a l mö ten, och fyra
hun d ra blervo int ag na i de n fö r ~ a l1lli n ge n .
I-I va ri lag hem lig he te n: J o, de t var t vil sys t ra r,
som t ill hörd e de nna fo rsal11ii ng. D e n e na va r fri.~k ,
och de n a ndra låg till sängs. E n d ag, d å den sj uka
kvinnan grät ö fver sitt till st ånd , ko m den tanken för
h enne, att ho n skulle b edja , oc h ho n börja de bedja
G ud, a tt ha n må tte up pvä cka d en fö rsamlin g', af
hvil ke n ho n va r en med lem . Dag oc h natt up psteg
he nn es bö n ti ll Gud , men fö rsamlin gen blef ka ll oc h
d öd . E n dag läste bon i e n tidnin g en redogörelse
lö r någ r a möte n, som j ag hade hå ll it i A merik a , och
fa stä n hon ic ke kä nde m ig, börj ad e ho n bedja Gud
sä nd a mi g ti ll d enna försa mlin g . H e nnes syste r kom
hem på mi ddag en , sedan jag ha d e predi kat , o ch
sad e: ), H ve m tro r du predikacle p å förmiddagen:
H o n g iss ad e på en he l d el, med hvilka hennes pastor
bru kade b y ta. Slutligen sade hennes syster: »Det
var Mr Moo dy fr å n Amerika " . H o n blef bl e k och
sad e : »Jag \' et hvad d et betyd er. Gud har hört min
bö n ». Hela d e n efterm iddagen tillbrag te ho n i fas ta
oc h bö n, och på a fton e n ko m sva ret med eld frå n
h immel e n. I(an ske mycke t fä i L o ndo n visste , att
de nn a kvinn a fanns till, m en G ud visst e d et, och så
so m svar pä he nnes bö n fö rde.> h uncl rad en in i G ud s
ri ke. Jag tro r, att d e nna väckelse förd e oss till ba ka
till En g l~nd fö ljande å r. Vi kunna all a be dja. Bed
G ud o m en ve rkli g väckel se . O m vi bedja om en
fl sk , skall han icke g ifva os s e n orm. Bed, och Gud
skall svara.

De n t roe nd e fÖI'sam li nge n är icke cn man ~ ar
bets lalt utan H e rre ns trup psty rk a, hva nn cd han ar bet a r
i å ke rn - SO I11 är vä rlden .
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rIel1l1en nalk;as.
{vsl, ln)ad (/1' det f ör ett ljud inaltell,
so m från jj/irran /tinJler till mitt öra?
Silg, fn :ad dr det för ett ljus i öster,
SOIll vid hi/lllllellls bryn re'n hitt ses röra ..)
Icke iiI' det solen l"ill, SOIIl stig'cr
Odl till morgon Nlidllaltsmörkrctviger. f

.Jr ej ljudet stegelI utal halloIn,
som - i himlarna en gällg upptageli
liter Iwlkas till den IIIörim jordeIl :'
Ljuset, som i öster bildlII' dagelI ,
o, d et III' dCIl sanna 111orgolls~jt"irllll,
In'a rs allllalkrlllde jag ser så gllrlla.

S L /1 1\1 D.
år seJan, när jag flytta dc ned till p'u-cheo mej min familj,
l-ar jag den end a i hela trakten, som kiindc Herre n. I tors
dags afton samlades 32 personel' i ett \'iirdsh us i C-hsiang
till bön på väg till mötc t.
T iin k hvad G ud gj ort på tre år ~
Dc vor o mycket glada och fr imodiga . Tiink om de t blo tt fun·
nes sl{ördemän för detta fält: Så t. ex. iiI' H. Tj äders dis trikt ,
5 il 6 sv. mi! långt och ö!\'er 4- S\'. m . bredt, öC\'crs a lladt
af hundratals byar och s tora städer . Dct iir uppm untr ande ,
och det är nedslående att vara m\!d vid dcssa mö ten, upp
muntra nde at! se, hm I'ikct ut brcJcs, trots de få so m ve rka
för dc ss utbrcdande , och nedsl åe nde at! se, huru lilen v,lrd
kan liimnas dessa som tro , och hm li tet kan guras fur dc
utomst ående .

Jfidlll//l sropet ljud er: » Si, Imll kOli/iller,
BrudguIIIIJICIl, lIled /tcfgll tinglllskarall.' »
b.'-olllll/cr sIIart till sill betryckta Sion
för all fnasa det fn11l sista farall.
Sjill, hått lalllpaJl redo, Illlll rligvakell,
häll dig brö[lopsIdIZdd.' Ty ve ell nakell l
Låt dd, .FJerre, sh/ds IIIiII lalJlpa brillIltl,
gtf mig brö!!opsdri/ktcll "Y för dap;ell,
s lIlörj mill öga, at! jag icke SOIll/Wr,
II.iii! p lIlig shidse slå i blodet tvage/{. .'
lYd r du kOIll/ner, slit! nlig dd i jalllnen
och JJ/ig för till evigt trygga hamll en.'
Stave.

C. H. Tjäder med fru.

er cns kiLlt brer frå n F o lk e.
(in·ch ·ellg d en t no\·.
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Kiire broder!
Frid:

Jag kommcr just nu från missions möle i f-Iai· cheo.
Kä n ner mig söndcrbråbd och s\·ag. J ag förkyld e mig
\'iss[ på kvällen där i går, så j ,lg fick svftr kolil<. Tjäders
skötte dock om mig på bästa sätt, så att det onda stii/ja
des i sin begynnelse men har dock lämnat sina miirkcn.
Det ,'ar en \'- ä!signad konferens. En tysk-amcri!{ansk broder
D ryer från j,eli-ou var med och ta lade kraftigt. Det var för
\'ånan dc at! höra honom, mcd IlVilken lätthet han u ttryckte
s ig, fastän han ej n\rit ute mer än omkring 2 år. .Mötesbe
sökande fl'ån P\l-eheo, Lin-chin, G-hsiang voro närvarande.
På eftcrm iddagcns vi ttnesbörds möte s teg cn upp och an
miirkte: Hur mycket hafva vi cj att prisa Gud för ~ För tre

\' å ra julliidor ha just nu anWndt efter e tl i'irs Ifing
resa . De \'oro viiikol11na, Sake:rna \'01'0 dl bibehållna, och
\'iinncrna ha 5iin dt oss myekct priiktiga saker.
\o' i iiro sil
tacksamm a för vänncrn as gMvor , Dc (Ila vcl"ldi g a behor
och äro d~irrör dubbelt viilkomn<l.

Vill' sJ/äl! (idt bed (,:/ld. atl bräde!" SIIatlll/({l/t' !.:Ulllililr,
1:)" z-i stä )"({(!Iiisa .

Till en enskild viill i land :orlen ski"iJ\'cr F olke :
» Vi rim lJIyr/cc! (l'd'/~'~" Iläl".
_'L()'(!.:r/ IIrbdc, /.:nrjit"r

aruda, G'llds jiu!cr sli( !/(t! /I/,rilllt!c
Iwill.:m udd"»

att

1' .iS

In'!lr/t tlllg . killk

Fröken .h -ida F,:r/:; meddelar, <ltt två ar henncs sko\
nickor, nämligcn tllanao och Mei, blifvit döpt" ..
Henl1 e~
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glädje är myeket stor öfver dessa förstlingsfrukter.
Det
skall siikert oekså glädja missions vännerna att höra härom ,
liksom det varder glädje i himmelen inför Gud och hans
änglar öfver en syndare, som biittrar sig oeh lefver,

Axplock från Tong-cheo-fu,
Okt. l:;,
Vi iiro nu åter inne i den bästa tiden, Broder Sand
he rg har för hösten och vintern fått arbetet i distriktet p,l
sin lott, under det jag iignar mig åt verksa mheten i staden,
Den länge närda önskan att få börja opiumasyl verksamhel
har för verkligats, Annu så länge hafva blott t\'enne pa,
tienter kommit, men \'i hoppas få flera, Det är nog många,
som vilj ::l komma, men 50111 ej våg::l, ),H vem vet, hvad de
ha för sig diirinne ? Då vi få se, ::I tt någon verkligen blif
l\!lisstro och fördomar gå
vit ::11":::111-:1, skola I'i komm::l,»
icke så lä tt att få bort. Då och då få \'i hör::l historier
om oss , Visste \'i allt, som sades om oss ) skulle vi kanske
blifva moclfäkla,
I går hörde jag en präktig en, förtjiint att bel'aras i
minnet. l vårt förra hus trod des det aLlmänt. ::Itt vi i apote
ket hade en tdgubb e, »ja, det vill säga », sade gumman ,
som berättade historien , » då 7'1 sågo på den , var det blott
en triigubbe, som räckte från golf till tak, men då IIi
1'01'0 ensamna, var det en lefvande man, som åt barn' ." »~å,
trodde ni denna historia », frågade I'i guml11an Vang, nu
troende, so m omtalade den för oss'
»Ja, det gjorde jag
I-i:ist, och en da g , då jag var hos er, beslåt jag att und er
sö ka , huru det rörhöll sig med saken, ()eh då ni gingo
efter meciicinell, följ-ie jag med för att se. "
»:\å, Iwad
stig ni '» " Ingenting: " (i\Iu-iu kå saaar:) sade gumman
och skl'attade.
:da , nu så är då inte Tong-cheo-fu säkert
liingre för utliindingarne, ty dc haf\'a fört dit kanoner, ')
Så hette det för några dagar sedan t. o, m. ute på 1alh lct,
blott dä rrör att några sett våra jiirnkaminer, då de an
liinde:
» lJtlitnd ing:una hafva inga knäskålar och måste ha
hjäl p, då de skola lägga sig och stiga UpP», det är en an
nan trosartikel. Ej underligt att de enraldiga hållas på al'·
s tå nd rrån oss ar rru ldan att blifva offe r för någon af våra
mtlnga konskr, De, som nu komma till oss för att blifva
at\'a nda f'ran opium , måste stanna här minst en månad och
diirutöfver, Det iir roligt gifva akt uppå, huru de så sm å
ningom afväp nas. De första dagarna komma de ej så god
Irilligt med på morgon- och aftonbönerna, och då någon till
iirventyrs säger ett smädeord , därrör att dc iiro hos oss,
rodna de och hlygas, Så gå några dagar, och de taga
med lif och lust del i mötena , modet växer, och s kulle nu
någon s tiga något, så heter det: »h vad pra tar du, de äro
mycket bättre än vårt folk!» , Så lyse edert ljus för män
niskorna, '
Vå ra söndagsmöten äro fortfarande besökta af flera
än loka le n kan rymma, men någon verklig hunger och törst
L~I't e r rättfärdig het förnim mes ej hos någon,
Vi så och veta
ej hl'nrt utsiidet fall er. Dc !1esta nicka på hufnJd et och
git\-a s itt bifall, men det är allL Många komma Olll och
om igen men stå på samma punkt. Emellertid få vi gläd
jas [It att ordet bliJl'er predikadt och fröjdas i hoppet åt

I 

den vissa skörden, ty säger ej Paulus: »z.'i skola ock i si
tid skifnla, Ol/l (Ii i(kc fröttllll.' ,)

1l(ll/l

.\'0\'_

3.

går afton, strax efter mörkrets inbrott , rörrättacics
strypning af en mördare. Jag åsåg ej tilldragelsen, ehuru
den rörrättades vid ett gathörn några alnar från vårt hus_
:\[an nen, en äldre man , hade med en yxhammare slagit
ihjäl en annan, oeh nu l{räfde rätt visan hans lif. Andm
till varnagel företagas dylika afriittningar inför folkets ögon.
Hvad nu själfva strypningen ang å r, så iiI' dct en la g i Kina,
att faj;~''tl1'C skola förrätta densamma, emedan de Liro vana
l-id att u/tI{/ /,o/ädcJ'_ Den tiilgår pil det sä tt, att sedan den
lifdömde få tt en skål bränn vin, ett rep liigges om hans hals,
och två karlar ställa sig en på hval'dera sidan a f hon o m,
En l(äpp rästes i hvardera iindan af repet oeh så vrida dc
å t motsatt håll tre gånger, med tre rums mellantid.
Om
detta iir för att fö röka kvalen , vet jag ej _ S c-icrmera får
kro ppen ligga kvar på gatan en hall' dag eller så tiil all,
män åskådning_
En doktor Liang har nu kommit till oss en liingre tid,
söndagar så\'äl som hvardagar. Om h vardagarna kOlllmer
han efter mörkrets inbro tt i tid för var aftonbön, en annan
l\ikodeI1lus, Sy strarna hafl'a fått tillträde till hans fa milj_
Han synes mena allvar med att han komm er, me n \'i fröjda
oss med bäfvan. Härom kviillen talade jag med honom
om ~ikodcmu s och berättade, huru han oc k kom efter mörk
re ts inbrott af fruktan rör människor, men huru som af den
ringa början och waga tron utvecklades så mycket mod
alt hall , då lärjungarne t1yddc och bärvade, öppet kom
fram med kry,idor rör att balsa mera Jesu lekamen _ Herren
I.'ill ej utsliicka cn rykande vek e, V i harl'a en öflrerste
präs t, so m kalt hal\'<[ medlidande Illd våra s l-aglleter 1 1\ra
vare

(~ud ~

Shang-hai den :; 5 dec.
' \·:l.r en

fa st!..! ,

orulJblige)

f) /,

öfvcrllö

c\,tnde i lIerrens verk a lltid, vetan de,
att eden arbe te icke ä r f!\fängl i Herren, >
I

Kor, 15: 58,

\ ' i iiro lyckliga och tacksamma till Gli d , som nu led t
oeh hjäl pt oss så långt på vår färd som ti ll Silang·hai.
Kinas jord hafva vi satt dr fot pa, oeh vi längta att få
gå viclare till vår bestämmelseort, som för en tid blir Yang
chall_ Dock var det godt att hvila här några dagar e l'ter
den långa sjöresan , som på det sista var stormig_ Herren
var oss nära oeh bar oss igenom till den önskade hamnen ,
tack och lof! Vi hade tänkt få fortsätta i dag, men dd
är ej någon passande bå t som går, så nu veta vi ej säkert,
när det blir, ej heLler äro våra kinesiska kläder riktigt mr
diga, Skaran af missionärer blef förökad i Hongkong , där
ej mindre ä n 9 systrar från _-\ustralien förenade sig med
oss, De gå ut från C. I. ~l. och anliinje till samman med
oss på söndagen d, :; I :ta hit till he mmet, och komma I'i
oekså att va ra tillsamma n i Yang,chau, så vi blifl'::I gans ka
många där. rlen'en tycks fo rtfarande sä nda llera I,,' innor
än män till sitt \-erk i Kina_ - Våra angelägenheter har Her
ren hjälpt oss så trofast med hela vägen, och hiir har\'a
\'i också blifl'it bemötta med så mycken kärlek oeh ollwå rct

S l iV J J11 S L A lV D.

16

nad i allt. Herren håller s itt löfte: » Or/I när hllll 1ur.1" släpft
III silla (pta fdr, går I/mi frtll/ljör drill iJell färm ffilja
hOI/om, f;y de känna l/illls röst. » Ja, lacll odt fris l Han
iiI' alltid nä ra och talar Ijuf1igt till oss.
Vi ha fva ett par gånger I'arit på besök hos en fröken
Andersson, en svenska , som bor här i Shang-hai och verkar
bland s ka ndi nal·iske sjömän. Vi hade kära möten båda
gå ngerna, och Guds ande var ve rksa m ibland oss; det är
så underligt att få hafva svenska mö ten härute i Kina. f r.
_4.ndersso n har varit här i 5 å r, och hennes arbete tycks
I'ara myc ket välsignad t. Herren har led t henne så un der
bart ocl, öppnat dörrar för henne , så a tt hon hoppas sna rt få
ett ege t litet hus här att samia sjömiinnen uti. Till~ vida re
hyr hon en mycket tref1ig lägenh et, och Herren förse r
med allt.
Väderleken här är som hos oss i okt. , kanske något
kallare, åtminstone känna vi det så, ty vi ha ju så nyss
lämnat de t va rm a klimatet. Hur kärt skulle de t ej hafva
varit, o m vi nu kunnat gå direkt upp till våt'a svenska sys
kon i Shansi, men därpå få I' i ä nnu \'änta en tid . I3edjen
för oss, att l- i så s nart som möj li gt må blifl'a i s tå nd att gå
ti ll det I-erk, som Herren beredt å t oss diir uppe.
I3edje n
att mycken kiirlek och tro på att Gu.:1 är mäl{tig att göra
stora ting må gi fl'as oss.
Fiend en försöker stä ndig t få våra
hlickar på dc sdra omständighe terna ocb mörkrets makt.
~lå vi
nåd att hålla I' å r blick stadigt på Jesu s 08h denna
ethla s tora omständighet, att I-lerren iir omkring si tt folk
Han I'ill också vara k ra ft ig t
ifrån nu och till e vig tid.
mcd oss här , om vi a f hel t hjä rta 5tft för hans riilmin g
bland detta djupt sjunkna fo lie
D:r H. Taylors ankom s t till K ina I'id jultide n e mot·
ses m ed glädje. Det skall blifva mycket kiirt at t få se ho
nom igen, om Gu.:1 så vill. l'lurt! underbart har ic ke Gud
I'älsignat C. r. ~L och utl'id ga t den . De t ä r stort att
få se det på så nära hål l härute, och 11I'ilkcn nåd af Gud,
a tt I' i svcnskar också få \'ara mej.
Her ren vare tack och
pri s för detta: Ps. 20.
Sdcr i Herren före nade
111il/il ·Z'CI/SS()I/.

ra

Yang-chau den i dec. l 8 i) 7 .
.\ls l, acle missions vänner '
» ad/ jI~," skall lata dc blinr/a Kil pil rIm l'il).:. 1/('1lk(1I
ile i(ke k/i/lllil: j'it stii;w', Il1 l llka dc likt käl/I/a, ska!! .Ii;','
fiira delll. '.lag dtall jtirz:al/dla II/iirkri'l fl'illlljtir &111 ti!!
IjlfS Or/I OJdlllll 'iläg til! slätlll/ar/.'.
Sddilllil äro dc til/J(.
1l7,tika jag "iii g öra Oe/I Ili'ilka jag ~j skal! lIl'irktli2Ia.»
Es. 42: 16.

Pris ske Gud, h a n, som lo l\'at detta, är oel< mäktig
att hålla det båd e fö r indi vider oc h för nation er ~ Person
lig erfarenhet har liirt mi g det ta, och det är ett skönt
löfte att få framh ålla fö r de i hede ndomens mörk er insvepta,
arma kineserna.
Den la nga l'iixlingsrika resan är n u ti ll ändalu pe n , och
\· i hafva nu få tt slå ned vå ra tiilt pi.nn a r för någon tid här
i Yang·chau, där vi äro omgiJna af hedendo mens mörker
och nö.:! på alla sidor. Endast SO o'.m-ända fi nnas i denna
s tad men afgudatempel i mä ngd , 2 alldeles invid l-åra
egna dörrar. Staden iir i orde ts fulla bemärkelse hemsk

att skåda med sina smala, s mutsi ga ga tor och låga, dystra
hus; det i trasor höljd a folket är en s to r kontmst till 11l'ad
vi äro l-a na a tt se och I'ara omgifna af; men ä ra vare
Gud, vi g ingo ej ut för att söka bekvämlighet ell er jordi sk
lycka, ut an I'i gi ngo ut [ör a tt » bära högt den hdta fa
na n » och lå ta några strå lar af Jesus) »världens ljus », lysa
in i mörka hem och mörka hj ärtan; diirför kunna vi p risa
vå r Gud, att han ledde oss hit , där nöden är så s tor och
behoflret om hjä lp så himmelsskriande. Ack, \'änner , om
ni blott för en enda dag finge skåda in i en hednisk stads
eländ e och blott för en dag känna hedendomens nöd hvila
på edert hjärta, sa n ne rli gen ni s kull e ropa till Gud med
mera alkar och till det y tt ersta a ns tränga edra krafter i
arbetet för hedningarnas fräls ni ng . Pris ske Gud för hl-ad
som göres i vart älskade fosterland och för a Ila trogna hö
net-, som uppsändas: men , vä nn er , det iiI' omöjligt att känna
detsamma på afstånd, som då ma n är midt inne i elänclet.
Gud gif\-e jag kunde sk ri a hög t, a tt Jesu s har kommit att
frälsa syndare, Min tu nga m åste l-ara s tu m ännu, men mitt
hjärtas s pråk är bön, bön för de a rma , att Herren skall
g ifva ljus e ft er s itt lö fte.
J ag hörde i gå r e n glädj ande omvii ndclseh isl ol'ia be
riittas, som jag måste meddela ede r, ty a n nars blir tanan,
so m jag må lat så mörk . E n medelålders ma n, boethle s trax
utanför ella s ta dsporten, låg sju k en längre tid af något
bröstIidande. En mi ssionä r besök te ho no m upprepade gå nger,
och ha n fann ho nom mycke t knota nde och vres ig.
S lut
ligen a nammade han sanningen oc h bier onl\'iind, då han s
hela I'iisc nde blef fön'a ndladt, så att alla hans g ra nnar ku nde
se, det något märkvärdigt ha de försiggått med honom , och
ännu mera sk ull e de få se. Han blef bättre och ku nde
börja arbet a lit et; nu blef h ans fö rs ta tanke denna: hvad
skall jag göra för J es us, so m gjort så mycket för mi g)
Han var mycket faHig, mcn l<ärleken finner alitid ut vägar.
Han ägd e en liten bit jord, på den skulle han bygga et t
b':>nhus. men han hade intet a tt by gga för. Så började
han bära I'alten för västra och sö,l ra stadsportarna, h \'ari
genom han förtjä nade e n liten su mma, som han ej tog
ut: den fick I'iixa under ett och ett halft år, tills han
ku nde börja bygga. ;-[u byggde han själf h uset , och för
några \-ec];:o r seda n blef det färdigt.
Där predik a r han
själ f dag ligen om J esus och hans kärlek. När han kan få
hjälp a tt predika, så tager han emo t sådan med g lädje.
A llt är i liten s kal a, m en ä r det ic ke stort att se, 11l'ad
som kan göras , där hjärtat iir fullt af kä rle k till Jesus?
Ku snar t afgår pos ten, och dessa rader äro afsecld a
att få bli en nyårshälsning till alla kiira missionsvänner
hemma i Sverige , kända och okända. J3edje n [ör oss och
hjälpen oss sålund a i drt a rbe te me.:! s pråket ~ Bedjen
för våra lärare, de äro ej fräl s ta. _-\lla sys trarna förena
sig med mi g i innerliga hälsningar.
Geno m ede r i Jesus mycket lyckliga

Sigrid Ellgstrii/ll.

En glädjedag
Tad.'('1t / -/iorI'OI . 1;1'
CZ,iIIllCI·!,·!{C1I .

h'/il

Tong-cheo-fu.
är ,rot!, odt. l/illls

Ilad

,'arm'

Dm dag jaK ropade, sraradt dli /11/.:1[, dl/. li"!(ilf mig
I!lot! Nit I!l il/. sjdl )ii'k k nift.
~yss hemko mmen frå n sys kon e n I3erg \'id Väst ra ga
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tan, vill jag siinda en liten hälsning örver land och hal'
till de älskade syskon i SI'erige, hvilka en sådan kan glädja.
Det är en gliidjedag i dag. En anledning därtill är,
att fru A.ugusta l3erg med sina tl'å gossar, efter några
veckors vistelse i Ui n-ch'eng , åte rvänd t på morgonen. De
reste dit till ko nferensen, men som syster Augusta var klen
oell lille Henrik sjuk, lwilket han varit l1era månader, beslöto
de sig för att stanna kvar en tid, i hopp att ombyte skulle
göra dem godt. Så har det äfven gjort, och i morse an
lände de friska och glada, och lille Henrik så tjock, fet
och rödblommig igen, som han I'ar för ett å r sedan. I e. m.
hafva I'i I'arit öfl'cr dit och välkomnat dem. Det I'ar så
kärt att åter få sitta tillsam mans en stu nd omkring Guds
ord och uppsända drt förenade lof och pris till Herren för
all undfå ngen nåd och på nytt inviga oss till I'år Mästa
res tjänst.
En annan anledning till glädje är den, att den kära
julklappslådan kommit. Ord kunna ej uttrycka, hl-ilken
gliidje det iir att få mottaga In-ad I, kära I'änner, i kärlek
sändt oss. Tack: »Eder lön l-are fullkommen när Herren
Israels Gud.»

I fredags kommo bror Teodor och evangelisten » Li"
hem frå n en l + dagars missionsresa i distriktet. De hade
rönt mycken l'iill'ilJa af fo lket och fått sälja slut på alla
de böcker de medfördt, hvilket ej \"ilr ett litet förrå eI.

går kom jag hem efter några dagars vistelse i en
by hos kristna viinner.
\-i hade mycket roligt tillsam man s
därute. Jag fick då höra om en deras granne, som beslu
tat sig för att förra söndagen gå hit på »li-pab). Af sin
husbonde blef han dock nekacl. Våra \'änner där tro, att
han iir påverkad af Guds A nde. Be4jen för 1101101/1.'
Ibland få vi så under jubel, ibland under tårar, och
vi veta icke, lwilket som lyckas bäst, men Guds löfte stflr
fast, att hans ord icke skall vända tillbaka fåfä ngt , utan
göra hvad honom täckes och hafl'a framgång i det, hvartill
han u tsänder det.
En fridens och kärlekens hälsnin g till alla, som älska
vår Herre, Jesus Kristus.
Edert lyc kliga sändebud i Sinims land.

El/li iia .c;mtd/;o:r.
Tong-cheo-fu dcn 23 okt. l ö 97.

pt:dd och
~\f

R.

se~e:u.

Be/ ~<:iliIK.

V.
Forts. fr. norembernumret.

Men huru gick det med San·ch ' uan, vår husvärd i
Liu ts'i-tsuen? Lyckades han ny, eller fingo hans g rannar
lillfiillt: alt släcka sin \-rede pil honom ? Herren till pris,
lyckades I'i riidda honom undan de mordlys tnas händer,
ehuru han upprepade gångcr va rit så nära döden .
Den afton, då grannarna refvo taken af hans hus,
och han med knapp nöd undslapp deras händer, kom han
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sent omsider till sin mOcleL diir han hölls gö md un ,le r n[lgra
dagar.

Då byfolket emellertid förlorade riittegången , börjadc
man planlägga att hemli g t taga San-sh'uan af daga, för att
åtkomma hyresbe loppet och sålunda undgå de omkostnader
för husets reparation, som blifvit dem ådömda.
Samma afton , som mandarinen suttit till doms öfver
saken, kom mo hans iilelste broder m. 11. och beriittade för
honom, att mandarinen gjort San-ch' uan ensam ansl'arig
för det hela.
Tidigt påföljande morgon skulle poliser
komma för att gripa honom, binda och piska honom och
scdan kasta honom i fängelse.
Brodern, som låtsclde hysa medlidande meel honom,
uppmanade honom enträget att genast taga till l1ykten och
bege sig till en plats minst 20 dagsresor bort fran hemnwt,
och skulle detta vara enda sättet för honom att undl1y » Ya
mens » änd lösa torty rredskap.
Den stackars husvärde n trodde historien, och med ett
litet knyte under armen nyr han midt i na tten sin väg.
Han åtföljdes af brodern och några andra hjiirtlösa grannar.
Då de kommo ett stycke utanför by n, togo de åfsked af
honom, sägande: »Vi hoppas, att d u nu är förstå ndig och
hörsammar vårt råd . Fly minst så långt som vi sag t, och
hys ej någon tanke på att återvända förr än eft er I O år.
För öfrigt må du I'cta, att diirest du inom den tiden våga r
visa dig på orten, så betyga vi alla Illed en mun, att dina
dagar äro räknade » .
Därpå uppdrogo de åt en af dem för ändamålet lejd
bof att följa honom 20 dagsresor upp mell:lI1 bergen. Denne
var ock tillsa gd att, i händelse San·ch 'uan sökte Ily eller
göra motstånd , slå honom ihjäl och kasta hans döda kropp
i någo n klyfta.
En vecka senare var vårt hus repareradt, ehuru myc
ket dåligt. Byläraren kom då och begärde att få hushyran
af Ting. " Kej!» svarade denne; »icke alienast nekar jag
att erlägga hyran, utan i l3crglings namn återfordrar jag
iifven San-ch' uan, ty B. har sagt mig, att han ger sig
ingen ro, förrän S. är återgifl-en åt sin hustru och sina
barn».
Som ett »åskslag » syntes detta verka på den annars
så l"örhi1r.:lade mannen, som trodde oss vara fullt omedvetna
om hans mör!<a planer, och under det hans hy förmörkades,
svarade han med darrande stämma .
»Har jag någon del i min brors rymmande?» »Jag
känner alltför I'äl till edra hjärtlösa planer, och det går cr
illa, 0111 ni ej ofördröjligen sänder miin att hinna upp ho
nom och hemföra honom", svarade Ting.
San-ch'uan hade emellertid, innan han lämnadc hem
mct, anförtrott åt sin iildste son, en 14-årig gosse , att han ,
så framt det vore möjligt, snart skulle återvända och gömma
sig i närheten af hemmet, hvarifrån han ville låta höra af
sig, tills dess faran vore öfver, och han kunde fram träda.
Han bad ock gossen i hemlighet underrätta Ting därom .
)/aturligtvis hölls uppsikt öfl"er San-ch'uans hustru och
barn, så att de ej skulle lå träm\ Ting. Gud led de dct
dock så, att då gossen vid ett tillfälle var ute på en åker
teg, hände det sig, att Ting kom gåcnde, och gossen fick
så berätta för honom om fadern och lätta sitt betryckta
hjärta. Ting tröstade honom då och bad honom meddela
sin moder och sina syskon samt fadern, då han lät höra
af sig, att » han ej hade ndgot att frukta, ty mandarinen
hade i alla afseenden afkunnat domen till hans förmån, och
för by folket vil le Ting så långt möjligt var besl{ydda honom ».
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San·ch·uans tlykt bier ej lång. Efter:] dagars vandring,
då han kom till ett \'iirdshus, föreg a f han sig vara sjuk
och ursUind att gå vidare. Här lät sig ock han följesla
gare öfvertalas att återvända. Själf begaf han sig ock
om ett par daga r tillbaka och gömde sig hos en sin släk
ting. Dii Ting hört därom, lät han efterskicka honom, och
efter mörl,rets inbrott en afton sammanträffade c:e utanför
byn, dii Ting tog honom med sig till hans hus, det \-i hyrt.
Vid åsynen af San-ch\wn påföljande dag uppväcktes
en sto rm af ovilja från invånarnas sida . .- Alla de skäl,
som anfördes, oeh de planer, som sattes i verket för att
hämnas på honom, måste jag emellertid af brist på tid
förbigå.
Ting Hit docl, byfolket veta, att de ej blott hade att
göra med S. utan äfven med honom. Skulle S:s lif tagas,
måste de samtidigt också taga hans, och de hade att bära
följderna för hvad de gjorde. Under de därpå följande 14
dagarna måste ocl, S. troget följa Ti ng såväl natt som dag.
Därefter ,'01'0 sinnena någo~ lugnade, så att han midt på
dagen kunde gå ut ensam och längre fram tlytta med sin
familj till en by i närheten .
S:s äldste broder hade emellertid ej gett upp hoppet
att ku nna undkomma omkostnaderna för husreparationen.
Att börja med skulle han tvinga S. att betala allt. Då
denne ej kunde det, skulle han slippa. med hälften. När
icke heller det kunde ske, anklagades han åter inför man
darinen , som på grund af falska vittnens intyg förleddes
att göra S . samt tvenne hans bröder, en äldre och en yngre,
ansvariga för half\'a omkostnaden . Dessa inlämnade då en
försvarsskrift, och med hjälp af Ting, som äfven följde dem
in i domsalen, befriades de från alla utgifter. Då Ting Ida
gade öfver reparationen, sägande att han ej kunde i det
skick, som huset var, öfverlämna det åt Bergling, dömde
mandarinen , att de, S0111 varit med om husets rifvande, oekså
skulle få bekosta den andra reparationen , hvilken ock måste
göras så, att 13. godkände den.
Att så där få se alla sina planer i grund krossas har
nog gjort den stolte, Kristus-fientlige kandidaten godt.
Dc stackars arbetarne, som han lofvade 150 cash lwar för
hjälpen vid ödeläggandet af huset, och som dömts att be
kosta den andra reparationen , får han fåfängt rordra bidrag
af. De svara honom alla liksom med en mun: »:\'i fritog
oss ju alla från första stund från allt ansvar ; därtill lof\'ade
ni att gifva hvar och en af oss 150 cash för arbetet.
Dock, icke 1'11 cash har ni gifvit, ooh huru kan ni då vänta,
att vi skola vara villiga att reparera.
Riktigt i » knipan» val' nu därför kandidaten, ty under
ett lif fullt af rättegångar hal' han blifvit rattig, och ingen
synes villig att dela hans omkostnader.
För 3 :dje gången stod han alltså färdig att med denna
sak vända sig till rätten; denna mda gång med utsikt att
\iinna, enär det endast gällde att få den vid förra tillfället
afkunnade domen utförd.
Då j ag emellertid kände det sdrt, att mandarinen för
vår husaffär [ör 3 :dje gången skulle besvä ras och hela sum
man, hvarom det slutligen var fråga, ej belöpte sig till mer
än 30 a 40 kr., föreslog jag för vår missions »Finans
kOIl1mitte», att missionen skulle utbetala den för att diirigc
nom afviinda åtskillig fiendskap. Härtill samtyckte kOI11
mitteen, hvadan vi förekommo den sista rättegången, och den
lofvade penningehjiilpen tyckes hafva verkat såväl å kand.
som de öfriga likt balsam i brustna sår.
:'lIed en känsla af djup tacksamhet till Herren och

med lättad t hjärta se vi nu tilibaka på de !lydda må na·
derna. Det har varit en strid hetare a n vi någonsin kun
nat ana. Tydligt hafva \'i spårilL att satan iiI' vred öl\'er
att han mäst utrymma tvenne ar de platser, dill' han for
dom fritt härskat. \"i hafva ju r; ckt in i hans eget läger.
Ej under därför, om han raS'lr.
Gud ske lo f, att vår fiende, ehuru stark och ned, lik
väl dr bcst;rrad, och a tt vi, ytterst svaga och skröpliga i
oss själfva, dock höra till .';c.feJjitrs/ms här, han, som ut·
gått rör a tt _'('gm oeh ;'eS(;~j!l. - r.låttc \.j aldl'ig glömma
att Segerfursten kall ej lida nederlag och att ); korsb:mci'et »,
om det höjes , går fram till seger.

Förbarma dig!
111t1nget v ilset hjärta söker
efter straJld på ll/vets ha/o
e/ter fyrbåk, som i natten
hiJldrar det att gå i IWilI
Sjiit, så låt din Idi/'leI~ briJl Il a,
lysa seglm/ u uti hallin,
/if/ilp den falln e frr'ilsnill!].' (: i/l na
uti Je su A-risti l1amll.l
Stave.

"Sinims Land,
Missionsbfad för .bvenska )~issionen i Kina",
utkommer i början af hvarje månad och kostar på
posten per år l kr., hal får jO öre, förutom postporto,
som är 20 öre.
Tidningen innehåller kortare uppbyggelsestycken,
artiklar af mera framstående författare på missiol1sområ
det, skildringar, bref och notiser från missionärerna,
smabitar, berättelser samt porträtter och illustrationer.
Ett dubbelnummer lämnas i hvarje kvartal.
Prenumerantsamiare erhåila hvart 6:te ex. gratis,
då de insända rekvisition direkt till redaktionen.
Stockholm i jan . 1898.

Reilaktio n en.

Meddelande.
Det skall gliidja missionsdnnerna att höra, elc! \'i
hafva att emotse ett besök af ),11' \~". 13. Sloan, sekreterarc
för »China Inland ~'lission » . ),11' Sloan, som för ett p[\r
år sedan efterträdde den åld rige ~,Ir B. Broomhall, har nå
gon tid deltagit i arbetet på missionsfältet. Han anländer
hit från Finland i slutet af mars och stannar i Stockholm
omkring en \-ecka, hvarefter han kommer att besöka några
platser i landsorten. iI·lå Herren i rikt mått \-älsigna hans
besök hos oss till upplifvande af missionsintresset. lI'l att. 7: 'i.

En julIåda
hoppas vi få sända till vitra missionärer i början af maj
månad. Sliiktingar och vä n ner, som önska sända dem j\ll
klappar till julen l S9R, må därför förc den l maj insiilhla
sina gåfvor und er adress Josef IIiII/IIp'CII, Liistmal,arcgat:\Il
3 O, S tockholm.

MARS 1898.

S. itrg.

Jren.-pris i: 20.
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H OI.M GREt\", sck,·efe,·an.
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O . v.
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G.
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Med va rmt tack till alla gifvare.
D eras /Jräl/lliJ/Ji'r {Id, deras s/a!..'/{!ljir sku/a ,'ara /i//
,'d//Jr/Mg fd IIIiii ;ila/"c, 0' 1/Ii/1 IIIIS skall ka//as rll (JÖ"clIlfS
.för a//a .fdk. Es. 56: 7.
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I\,edo, alltid redo,
Af /i.', ,,'. C. fl. C. iilagr<,gor .

Redo är ett ord, som i all enkelhet uttalar Guds
medarbetares ställning. Vi måste vara redo för hvad
helst vår konung' begär af oss. I våra d agar i syn·
nerhet har Guds församling en underbart stor upp
gift sig förelagd. Herrens återkomst är nära för han
den, och likväl har hittills blött en tredjedel af vårt
släkte nåtts med evangelium. för hvarje dag höres
från alla missionsfält allt starkare och starkare det
uppfordrande ropet efter flera missionärer. Herren
säger 03S, att hans "ärenden äro brådskande >, . »Se,
pg kommer snart h, Vårt svar på Herrens uppford
ran till beredvillig'het borde i sanning vara, att vi
s{å »/'edm . "Till allt hvad vår Herre konungen täc
kes ;\ro dina tjänare redo. » 2 Sam. I3: I 5. (eng. öfv. )
Vi vilja nu se hvad som innefattas i att vara
»redo». Det åligger ('Il stridsman att '2Im'a redo.
Guds medarbetare måste vara goda Jesu Kristi strids
män . H vad är då egentligen utmärkande för en strids
man? Han är r edo till strid. Afsikten med militärisk
uppfostran och planen med militärisk organisation är
att ställa stridsmannen med ögonblicklig hastighet
just på den punkt i striden, där han i den afgörande
stunden kan möta fienden . En stat ma hafva aldrig
så utmärkta resurser för öfrigt, men äro ej stridsmän
nen redo, skall resl,;ltatet blifva nederlag.
För att en stridsman skall kunna vara redo kräf
vas åtminstone tvenne ting.
I.
f-/all m åste iij7Jerlällllla sig sjiilj i ell allIlaIIS
tjänst. En god stridsman Lir ej tala om och hand la
efter sin egen vilja utan måste underkasta sig ovill
korlig lydnad. Huru tapper, stark och frimo::lig han
än är, såsom stridsman är han ej redo och duglig-,
förrän ban utan inskränkning offrar sig åt den han
tjäna r.
2.
Han måste v ara a/skild f ör sz'n tjänst. En
god stridsman är intet annat än en stridsman. I
gamla dagar voro de europeiska makternas arm eer
sammansatta af arbetare inom olika yrken, hvilka
kallades till krigstjänst endast då krig stod för dörren.
i\'I en dessa voro ej redo . Ku mera maste dock strids
mannen offra all tanke på annan sysselsättning och
offra sig för striden. Han har intet hem, ingen affar;
han är skild från alla öfriga omsorger för att kunna
vara redo. Så måste ock Guds medarbetare utan
förbehåll vara öfverlämnade åt Herren för att lyda
honom, om de skola kallas stridsmän redo för ho
nom. Den Helige Ande är ledare af Kristi verk
pa jorden. Han väntar på att få leda oss framåt till
seger. Men han kan endast gifva seger genom dem,
hvilka under allt låta honom fritt få utföra sina egna
planer.
Vi måste ock vara afskilda för honom. Om Her
rens verk på jorden skall blifva utfördt, måste vi i
allt vårt görande och låtande vara besjälade af sam
ma ande som grerve Zinscndorf, hvilken sade: »Jag
har blott en åtrå, och det är - - Jesus ».
Det åligger tjänarm att v ara redo. Liksom af
en god stridsman så ock af en god tjänare fordras
beredvillighet. I fråga om tjänarens beredvillighet
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gifves d et dock ej blott sjä lfuppoffring och afskildhet
utan ännu något mera, nämligen ?t}jmtärksamhet. Detta
utmärkande drag af en god tjänare omnämnes uti Ps.
I2J: " Si , såsom en tjänares ögon till sin herres hand
och e n tjänarinnas ögon till sin frus hand, sa stå våra
ögon til l Herren vår Gud.» För att kunna vara upp
märksam kräfves dock tystnad och tålamod. Den
goda tjänaren är alltid redo att lyssna till husbondens
befallningar. Tjän::tren handlar ej oombedd och är
villig att vänta, till dess befallningen uttalas _ Men
när befallningen är gifven, är han redo att genast
sätta den i verket och detta med ett beg är efter att
lyda . Herren gifve, att Guds barn ägde mera af
denna å trå efter att uppfatta och utföra Guds befall
ningar. Herren gifvc ock, att vi under helig stillhet
mer än hittills öfvade oss uti väntan efter honom, så
att, när han spörjer: ,,1t7.Jem skal! ja/r säJlda, odt
Itz1t'm mi! 7Jara 'i!årt blidska.p,J » vi må befinnas redo
till offer och lydnad, och kunna svara: »Itiir iiI' jag,

slind m ig.»
Det !ly ttiga ;"äri!ct skall ,Iara ber edt.

Bilden at
ett käril afslöjar för oss en, om möjligt, ännu mäkti
gare och djupare sanning än de föregående bilderna
göra. Saligt är det att vara en god Jesu Kristi s~rids
man, saligt att vara en god Jesu tjänare, men ännu
saligare att vara ett käril nyttigt för husbonden. För
att ett käril skall vara nyttigt och redo för använd
ning fordras tvenne ting.
I.
Kärdet 1/tåstl' vara rent_ »O m någon håller
sig re1/, varder han ett käril - nyttigt för hus
bonden. " Renhet och helighet Herranom äro nödvän
diga egenskaper för dem, 50111 skola motsvara Guds
afsikter. Det är icke hvad jag gör, utan lwad jag är,
som är afgörande för mitt lif. Därför, för att vår
tjänst åt husbonden skall lända till hans ära, så 1Ilåste
7JZ
,<Jara rena. Därmed menas, att vi dagligen för
blifva under blodets kraft till rening »från all synd " .
2.
Kärilet måste 7Jara tomt. Denna nödvän
dighet förbises ofta. Våra lif och våra handlingar
äro mäktiga och välsignelserika i samma mån som
Gud får uppfylla dem. Guds närvaro eller frånvaro
beror af närvaron eller frånvaron af "jaget. både uti
vårt varande och görande.
När vi utblottat oss
själfva och offrat våra själfviska intressen , uppfyller
Gud våra lif med sin närvaro . Då äro vi 1"i'do för
husbondens tjänst. Genom ett sådant Guds verk i
oss utföres g'enom oss " värlclens evangelisering ». Det
är icke vi, som utföra det, utan Gud i oss. Låt oss
öfverJämna oss själfva åt honom såsom tomma käril,
uti hvilka Herren må kunna utgjuta sin egen kärlek
och nedlägga sin egen kraft, hvarigenom han själf
skall utföra sitt verk till världens evangelisering.

En gudfruktig kines anmärkte: ,) Salomo använde
sj u år för att bygga det första templet; Herodes fyr
tiosex för att ombygga det andra, men Herren Jesus
har allaredan i 1900 hund ra år varit sysselsatt med
att bereda en boning åt oss. »
Huru härlig den måste blifva, då den en gång
blir fullbordad.
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Ett besö~ pc1 platsel1 förr :Kina Inland
]'vHssionens upp~omst.

torftiga väggarna, hvilka för oss upprepade de kända
orden: ,, :\Iin nåd är dig nog, ty min kraft fullkom·
nas l svaghet. ,)

.\f der H. Cratta" Cn!nnesJ.

Ett litet trähus i den stora hedniska staden
Hang-shau, ej långt ~rån Shanghai, är plat sen, där
Kina Inland Missionen fann sitt upphof. Efter att
hafva klättrat upp för en stege befunno vi oss för st
i ett litet arbetsrum, mycket lågt med två elle r tre
kil~esiska bibelspråk på de eljest nakna väggarna.
Ifran detta rum konllno vi in i ett litet so frum , ge
nom hvars fönster vi kunde se ut i trädaården
b
, som
var begränsad af stadsmuren.
Här i denna anspråksjösil hyclcla bodde ch H.
Taylor med sin familj under 4 år. Härinne brann uti
sin ursprungliga kraft en sällspord hängifvenhetens
eld för millionernas i Kina frälsning. Fr<'ln dessa rum
uppstego uthålliga böner och tacksägelser till Herren,
som för sina stora afsikters fullbordan helaat just
denna boning' och dess inbyggare. Just här t"'san;ma
hus bor för närvarande en infödd pastor, so m före3tår
en af infödda grundad församling. På nedre bottnen
i en där befmtlig bön esal samlas dessa kilra infödda
kristna till gemensam uppbyggel se. GellOm n ~gra
egend?mligt målade fönster tränger s ig ljuset ~par
samt m l denna sa l, som är möblercrd med groft till
yxade bänkar. I-Hi r sitta dessa anspråkslösa vän
ner och ~junga på sitt omusikaliska, men hjärtlipa
s~tt Sions sånger, såsom vi i elag hörde den; gÖI~l.
\' leJ ella andan af dell enklR helgedomen är det lilla
köketo förlagdt.
Atföljd af min måg, d:r Howard Taylor, och min
dotter tog jag allt detta i betraktande, under det jaa
sökte sätta mig in i förh ål landena under missionen~
tidigaste dagar. Jag erkänner, att jaa kände mia
f
b
b
.
.
dJupt gnpen a allt hvad jag såg. Denna sa mman·
ställning
af hög-a
och ädla afsikter med rino'a
J'a torf
.
~
b'
t~ga omständigheter talar på ett mäktigt sätt.
Fatt~gdomen och vidrigheten uti omg'ifningarna på alla
Sidor, den fullkomliga frånvaron af allt som är tilltalande
predikade uti . tyst vältalighet om det andliaa
ädelmod
t > '
o' urun
S0111 dolde . sig
bakom denna stora lifsaärnin
~
b
h' b
dandet af l.. l. lVI. Vi slodo clär tysta, under det vi
tänkte på elen underbara utvecklincrcn från en så
anspr?lkslös begynnelse. Den stora ~<aran af nu ar
betande missionärer i de flcsta provinser i Kina, alla
förb.indelsel·, som detta arbete äger med öfriga delar
af Jorden - allt detta stod nu så liAigt för våra
sinnen.
..
:'-I vad har icke Herren gjort på det sätt S0111
ar for honom karakteristiskt -- genom den Heliae
Andes ilnpuls, icke i ett utan i mångas hjärt~n
och 11kval med ett och samma mål i sikte. dcke
med makt och icke med kraft, men mcd min Ande.
säger Herren. - - Hvem skulle väl förakta den
ringa begynnelsens dag?» Icke de, som känna Her
rens sätt att använda kärlekcl;s värmc för att smälta
bergh årda hjärtan, att framkalla en Libanons skoo' af
det enstaka fröet OC? att återuppbygga det nedrifna
templet !5enom de f~, svaga och föraktade. Det syn
tes oss, S0111 hade VI kunnat se eldsbokstäfver på de

c.

r.

M:s tillväxt.

År 1865, två ;'ir eftcr d:r H. Tavlors utresa
funnos här i Hang·shau 7 missionär'er dch en end;
person i hemlandet, med hvilken mission en stod i
förbindel se. Trcttiotvå år hafva gått sedan dess, och
i dag uppgår missionäre rnas antal till öfvcr 700, hvilka
arbetare äro fördelade på 140 stationer. Mis'iionen
äger tvenne tidsenliga l1utvudkvarter med en större
stab af medarbetare både i Shano-hai och London.
Grenar af missionen finnas i Australi~n, Kanada. Skott
land, Sverige, Tyskland och nya Zeeland såväl S0111 i
olika delar af England. Missionens inkomster hafva
ökats i från 19,800 till 7/0,000 kr. om året.
"Hvad har icke HelTen gjorb, saga vi, d å vi se
tillbaka på missionens historia, såsom vore arbttet
nu utfÖrdt. Men vic! det nyligen i [VIiIdmay i Lonclon
hållna farvälmötet fö r d:r och fru H. Tay lo r. hvilka
för tion de gången å tervä ndt till Kina, blef ieke ett
ord yttradt om någo t afs lutadt arbete eller om nåao n
.I' I l
o
b
tI IDa {agang, .. men väl 0111 d c ännu större framgång ar,
som man vantar. Detta m öte var underbart . Den
Heligc Ande verkade inspirerande till hänförelse fö r
Kina~ evangel,iscring.
Vi kände oss alla öfvertygade,
att \"l skola fa beVIttna ett Guds verk mäktigare än
n3gonsin.
Vid ett samtal med c!:r II. Taylor om den till
C. I. \f. af elen nu he1l1gång-ne mr Morton testa
men terade sum m a 11 sade han, att h a ns för:;t a
känsla med anledning. af denna går"'a var ej glädje,
utan ))- huru "tor Visdom behöfves ej för att till
(kn största välsignelsen kunna använda en dvlik sum·
ma . ;) \ id tes tame ntet är nämligen fä st det vilLkor,
att med le n icke fa använda s till underhåll af redan
öppnade stationer, utan endast för arbetets utvidgande,
nya stati o ners grundande och nya missionärers utsä n
dande.
Da det emellertid ännu dröjer någon tid, innan
testamentet utfaller, glädja sig' C. I. j\[:s mi ssio närer
z,t de ti!'\fä ll.c n, som uncler vä;ltanstidcn gif\'as för be
redelserna till det, som skall kOl11ma. Dessa förbere- .
clelscr skoJa _blanc! annat gå ut på alt söka fördjupa
och stadfa sta Guds vCI'k, I synnerhet bland dc infödda
kristna. Tusenden af de infödda kristna uträtta allt
för litet eller intet för utbredandet af Guds verk bland
sina lancls mii n. Kinas evangelisering beror dock till
stor del just på de infödda kri stna.
Personer, hvilka Gud särskilc1t har användt i hel11
l~nc1et till de troe ndes andliga välsigncl se, harva blif
Vit o mbedda att upptaga arbetet bland de infödda
kristna i Kina. Må hvarjc missionär såväl som hvarje
hemmavarande vän till Guds verk i Kina enas uti
g~n:ensal11 bön c;,m Guds välsignelse öfver detta på
borpdc arbete. sa att Guds »helighets arm » må blifva
blottad »inför alla hedningars ögon.»
Ur RegimlS BCJ'o7ld.
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Jes/ls .A'ris//I S l

Kina lflland :\Iissioncn,; kommitte, SO I11 t1'or, att jen
Ht:lige .'\n,je utval t eder til! Jesu I' ittnen i l(ina, I il! nu i
hans nal11l1 , som ~i r ilufvu det för sin församling, afski lj a
ed er och s:incla eder ut i de t stora evangelisel'ingsarbetet.
!(ol11ll1ittCcn ä r Il1c,kete n 0111 och ha r iiflren sökt a tt inskiirpa
i ede rt Illcd\·etclI1de, att l uti det ta arbete kOIllm ell a lt möta
många hcp röfl'elser och ötol'a svar ighder . hvi lka l c nclas t
genom J esu nfld skolen kun:l<1 u thii rda, l utsiindens med det
gamla vit tncsbördct OIll G u ds kärl ek i Kr i ~tus Jesus , och i
hans heliga na m n u p pmana I'i der att "i tid och otieh
I'ara redo att al1ilgga Jctta l' ittl1eshör,i.
Aisk cn icke edra
egn a lir, ut an mbe ten n att och dag, så att dc, h l' ilka ännu
ej hört 0111 J esus, 111:1 hÖl'a om honom och genom Guds
nåd rr:il sas rör all el'ighct.
I ntet mindre ii;] dett a kan till,
fred sställa dc arma hedningarnas hjärtan, och , jag är viss,
in tet mind re kan tillfrejsställa J esu eget hjiirta, l g än icke
ut rör at t nju ta omviixling cller för all se in tressan ta rör'
hålland cn i l'riil11mande liindcr, Ja g ä r viss, att I hafven
fa tt a! detta och inför Glids ansikte harven offra t e-ira krop'
par , sjiilar och andar [l t honom för att s f, so m hans hel 
ga,\c oeh nyl tiga kä ri l vara beredda ti ll allt godt I'erk, ut,
hil rdandc allt fö r dc u tval,las sk ull, at! och dc må iirl\' a
den friil s ning, som iiI' i [{ ristlIs J es u s, med evig hiirlighc t.
J ag tror mi g siiga, h vad Ilcrr<Ol1 bjudit mig att siiga
eder oc h hvad kOl11mitteen önskar. när jag siiger : I' i siinda
c,ler i J'III/UILS, S Ol/tl/,' "d! dCI! I-kli~'( Ande,; IWIII/!,
I l'l;dn'!!.; 1117/111/ , Vi öns k a, att I a lltid m:\ tlc n ih å g ,
kUl1lIna, alt ),Fa,iI'en sj ;'lf iiIskar eder ", a tt han iils kad e
<oder I"ngt innan l iilskaclcn ];onom oc h köpte de r med sin
iilskade Sons bloc!, dragande eder tii l sig,
" XiiI' I liil1111 (;n
denna st rand och stälk n eder rilrd mO! lid s tora kejsardö
mct l{ina m e,1 Je m {lIlga wårighdcr, SOI11 d iir skola möta,
, lagen med cdcr till e:ler tros stiirkande det o r,lel: » Fl/dull
,:/lii/ <i!j'krr;' cder, »
I l11 ~n gå in oeh ut b la nd arga fiende r, rcsa igenom
febersl11ittade distrikt, cl' fara m issräkningar och lida af sjuk ,
dOIl1, mcn kOl11men ihag, a tt Ilcrren. iiI' J/led <:de r,
f ör
ha ns cge n iiras skull , för hans ri kes skull skall ej ett el1ci:t
l1ufvudhå r krökas på eJcr t h u fvild ; han kan bcvara edcr,
I del/ ä/.dmric Slilli'II," //((/1111; i ha ns namn, SOIl1 före
eder gåt t de n viig, l harven at t vancira, i hans n<1 m n , som
visste, lwad del vill siiga att trött och törst ig sjunk a ned
l'i J S ikars brunn , bedjan,lc 0 111 va llen af e:l sama riti sk
kv inna -, i hans namn lItsiin,icns l. l hans na mn, hvars
I'iill uk t uppfyller hi m lars himmel, u tsä nda I'i eder och upp'
mana eder att i tron siiga: ); Jag hafl'cr Herrcn fr amfö r
mig all ticl, han iiI' 1':1 m in hög ra hand, jag skall icke vae kla, »
h'ån min ege n erfarenh et kan jag siiga, att J csus kan gö ra
,ict bittra ,'a ttnct sött.
l tider af den ,ljupas te nöd kan
Ilerren J'ylla ede r med » outs:iglig gliidje,,,
I-[ans ö fl'cr !lö
,lande nåd, h ans fullkomliga frid och ,olltsiigl iga gliidje ))
kunna ti llrredsiiilla cder un Je r alla ti der.
I tiOl lid/f e A ndcs /hlJl/!I, Vi tro , a tt den Ilelige \nde,
som ned erkom fr å n himmclen på pings!clagc n, lel\'cr ihl a nd
oss i dag,
\'i upp fordl'a e,ler, bröder och systrar, at t l ,
niir I p redi ken pil gator och i gT iin der, pfl tem pel trappor
cll r mi ss io nssalar, och I systra r, när l sam le n ).:1·innornCl
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o mkring ed er, tron ptl och räknen på fullheten af den H e
lige :\ ndes kraft.
Äfl'en om I to rden bef)n n a eder i svag,
hct, frukta n oc h mycken biifvan »o ch ej kU l1l1cn elle r viljen
taln o rd , so m mänsklig I'ishet liirer, skolen l tala » i an ,
dens oc h kraftens bel'isning,»
Lå t mig på minna eder, [ltt i C, I i\[:s k0I11111ittc fln 
Ilas mtll1ga erfa rn a män, gdnadc i Ilen'ens tj iins t, hvilka
se tillbaka p?l ett af llcrren viilsignaclt a rb ete, mcn all a v ilja
d e säga oss , att endas t den del af vå rt arbe te, som utföres i
den Heli ge :\i1 c\es kraft, skall bcs tfr för ev igheten och blifl'a
oss ti ll en källa a f gliidje del J esu I(risti uppenbarelse,
Sålde:;;, i den treenige G udens na mn taga I'i eder
och lägga cd er sås om en _'\ustralien s g<1fl' a v id den A ll s 
mäktig'e Gudens fötter, b,dj a11lk och tro end c, att ha ns niU,
bar mhiirtighe t oeh frid sko la vara med eder , An tingen
Herren sednn siinder ede r tillbaka till oss, för att I mån
I'itt na om hul'Ll stora ting Ile rrcn gjort, eller han dess fö r ,
inn[ln sjii lf är å terk omme n , eller ha n beh agar at! lå ta edcr
ncdlii gga va ndrin gsst afvcn i det rriim mandc la ndet, [lllt hvad
han gö r i1r go,it, ja, de t biista,
S t.or ska ll eder fröj d och
frid I' ara n u oeh i all ev ighet.
An,en I

J3ibeln i I\ina,
E n kraftig rörelse har på sista li dcn ut~'eekla t s i K ina
tili för mån rör evangeiii sp ri ,i ning,
!Jet iiI' rcJan kiindt,
h uru bibeln rö I' några år scdan fann in gång i det kej~cr,
liga pa l;lbd , För:; t berä ttades det, a lt ,len u nga kejsa,
ri nn an s tått u nder kris t na Iiirares inllytande, a tt hon
s il'a" ener s in förmälni ng in fö r,!c h usandak t på slo tt e t
oeh att hennes hofdamcl' Mta p liigadc l:isa bi bel n,
en d er
Ill'i"Ta å r hörde nHtIl inte t vidare hiirom, , 'eda n inträffade
:i nk ek ej,a rin nans 60:dc fiiJclse:lag , el å ett l\'ytt T est amenI e
ö fverlä111 nad cs till henne genom engelska och amerikanska
mi n istrarna silsom en gMI'a från de infödda kristna In'i n
nO rna i Killa , .- Detta testame nte va r fö r ändamå let tryck t
med stora typer med g uldkanter och inbunde t i so lida silf,
\'crpärmar med u pphöjda bambu teckningar samt in neslut et
i elt s ill\'erskrin , l viins tra hörne t s toj i gu ldbokstäfl'cr
»Xya Testamentet », oeh på en guldplåt i midtcll va r inris ,
tadt ; Den He li ga Skrift ti ll värlclens fräl sn ing» , Boken var
13 tum hi ng, 10 tum bred och 2 tu m tj oc k, Subskrip'
tio;lssum111an I'ar 5,1)20 kr"
och antalet perso ner, so m
dclt agi t i subsk ri p ti onen, u ppgick till 10, {lOO,
Hon
motlog gåfl'an nådigt, mcn Iwad ver kan d en hart på hen,
ncs s inn e, cl:irom vet man ännu intet. Kort härefter gjo rde
en af I(ejsarens kammarh err ar en d ag ett besök i e n
bokhande l i Pe ki ng oeh begärde att få köpa en hel bibel.
:\'Ian u tsåg ett af dc biis!a e", [lt honom, ehu ru man ej
visste, hvel11 han Irar. Emellertid återkom han efte r n ågra
daga r med bcgii ra n att få utbyla det köpta ex " SOI11 va r
defek t, mot ett felfritt sådan t.
Bokha ndlare n, S0 111 öp pnade
bibeln, obse n'era de några kinesiska skr ift eckcn i marginalen,
skrifna mcd en ~gc l1 dol11lig sti l, och då ha n gjorde s ina
anmiirkni nga r hiiröl\'er, sva rade ka m marhc rrcn honol11, a tt
dct \'ar kcjsarens egen ha nd sti l, at t ha n haje läst bo ken,
och a t t han önskade erhålla ett r~lfritt ex , Urval a f kristl iga
böcker ha fl' a se,lan dess tid efter annan blifvit sända till
slottet och l'iilv illi gt cmo lt agits,
Och nu komm a underrä t,
telser. som g if,'a vid hande .. , huru Gud ben'a rat s ina ba rn s
förböne r rör kejsaren,
Från ett af de scnilste numren af
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1,"'o rtll Chilla .lIcrald mlf! COI/SI/!"r Ga:;dlc, en af dc mest
trov ärd iga och ipnytelserika tid ningar i den Ijärrnn öste rn,
må fö lja nde ei tteras.
" Den u ng e kejsaren ha r själf öppnat den daml ueka ,
som släppe r fram den första s mala ,[rolen a t' en s tor ,'a t
tust rö m . Hesu lt a tet al' de tt a kun na vi se i hvad som be ,
rättas haka äg t rum I'id höstens examina . },'lan ka n ju
lätt göra sig en fö reställn ing om den stora förl'åning, med
hvilken ti o tusentals studente r i en af dc stora exame ns,
ha llarna läst e följande fråga : ,, !-b'ad 7'dm I ('III jordOls
d /rrbej:o!/wil(( (f/o ' j(edcl! P 'III/III ~\foaj' jil/llllj.~» Examina,
torn , som framstiillde den na fra ga, va r ncdsiind fr å n Pc
l(i ng och hade sjiilf studerat Gam la Testame ntet, af ill'i lket
nera ex . cirkulera bland de högre klasse rna i hufvuclstadcn .
D et var till denna bo k, som studcnterna hiim' isa,lcs för
frå g ans besvaran,k. 1\ Ie,i anledn ing hä raf blef jet en sta rk
efterfråga n på hel biblar, och 50 ex. såldes p~ en enda dag.
Detta iiI' den riktning hiindclse rna i Kina taga fi ir när,
vara nde , och förändringen är ,' isserligen märkl'ärdiS- . Kin as
statsmän, dess ve tenskapS m(ln och cless s tuden ter st udem
bibeln , emedan den räk nas till de kristna ländernas klas
sis ka litteratur. De hari'a gj ort bekantskap mej ,'äslem
rcli gi on, \'iistcrns vetens kap, väs ter ns sta tshushålln ing , "ils,
terns tilosu11, och de kis:l hel t nat ur li ;;t vår bibel blancl
an d r~ bö~ke r från vä s terlande t.
Un,ler l1 era år hafva a ns triingn in ga r hli fvi t gjorda a _t
nå den unge kejsaren 1l1ed ('ya l gd ii sannin gl och essa
hafva icke \.-arit utan framga ng, stt a tt vi få hoppas , alt
d skiil, so m ~V(}rI/1 L/lilla ffcr altl fra ms täll er , icke iiro Je
enda, som förm å tt ho no m att införa bibeln eller å tmi ns
to ne låta den införas såsom ett studieäm ne för dc kinesiska
studenterna.
Huru kejsare n först kom i beröring med kri s tendomen 
han h~r sed a n, Gu d s ke lof, erh[d lit en renare u nde n'i sn ing ,
- diirom berättas f"lja nlic : För åts l<iluga nr till baka hade dc
rome rs kt ka tol ske e n kateclral i nii rhe tcn af de t kejserliga
palatset i Peking, hl'ilken de troligen fått till atclse a tt bygga
efter m assa kern pa ue kris tn a i Ticntsin_ De nn a kyrk a I'ar
en nagel i ögat på kin eserna, l1\'ilka efter m ånga anst t'äng'
ningar sl utligen lyckades för vä r fva sig den , sedan de triiffat
ö[,'erenskommelsc med katol ikerna a tt bygga dem en annan i
någo n an na n del af s taden . Vic! utrymma nde t a f kyrkan
lä mnade de med afsikt en myckct dyrba r orgel In-ar. Kejsa
ren hö rd e härom, och ha n gjorde et t besök i det utrymda
templet och besåg orgeln. Följden blef n u de n, a t( han an 
höll 0111 en Iii rare, som kunde unden'isa honom i spelni ng _
Kej sa re n erhöll också en in född kri sten lärare, h,- ilk en til lhörde
den ka tolska kyrkan .
f denne l:i rde han manga ting, och
genom honom blef han intre::seril d för kristendomen. Snart
kom kejsa ren till insikt om at t det fanns äf" en andra lä
rare än de katolska, och genom Gud s försyn ha r ha n bli f
vit ledd framå t, ja , till a tt Eis a Guds lel\'and or,i. Gud
ha r nå deli gen be,vawt sina barns böner. De t halrva d us ·
sin infödde kristna (kommunikanter), som fanns 18 43, ha r
väx t u t till ett antal a f mellan 70 och SO tlisen I S') 7.
men lå tom oss ej förtröttas att be,ija rör kejsar Kuia ng'S u
oeh hans hundratals millioncr ulldersåtare : Lå tom oss ifri gt
anropa Gud, a tt han måtte friilsa hundrat'aldt !lera och leda
kejsaren till k orse ts fo t. Låto m oss ock bedj a, at t ,Iet löf
tet måtte uppfyLlas p,t Ki na. ,' Se, jag har gir" it in för di g
fö r ,Iig cn upplåte n dörr' h,'ilken ingen kan tillsluta " .
lo

!\ina

rö)!)!, nu och i barntiden.

Det ti nnes pe rsoner i Kina , som hysa sa ng,' iniska för ,
ho pp ningar om detsammas hastiga fr::una tskridandc. De
mcna, ~ tt Ki na nu har komm it till insi k t om sina beho f
oc h a tt dess folk, ihärdigt och begål\'adt 50111 det är, icke
skall förlora ni\gol1 tid a tt omsätta sina up plyst a idee r och
inta ga :in plats i le,ie t blalhi de stora nationcrna.
A.ndra å terigen hysa ing a dylika fön'ä nt ningar.
»Kin a
ä !'», så säga dc , :d ikt de n l<1 te, som om talas i Ordsprå ks,
boken , s törd i sin sekelgaml<1 sömn . Det har blot t viindt
sig på andr<1 sidan för at t ån y o 'so fva ännu litet , slumra
iinnu litet, liigga iliinc!crna iinnu litet i kors till ro :' Dess
Icd~ude mii n iii- O heclö fv ad e af ko nserl'fttis m oc h I,-i dtaga
inga reformer förrän efter iin n u våkls a!ll ma re konvulsi o ner '
Oc h d~ir fö r , s å s nar t denna lilla ansträngning fö r re fol'111c r
har uttömt si na kral'ter, kommer allt a tt ,Hergå till dc
gamla fo rm erna. » !-:Iva r och en af dessa åsikter ha r mycket
so m talar för sig, och för att fa ett korrekt s,'ar på lra gan
måste man dä rför se sa ken frftn bada sid or och g.1 en
med el väg.
1. F örs t och fl-ämst m,i stc vi dit lä "~a märke till, att
K il1<\ all:t reda n ha r gj o rt oerhö rda fr a ms teg. Hiirol11 rildcr
intet tv ifvd. Den som fö r a tt iakt taga ett trä," utveckling
gr an skal' det hva rje vecka och manad s kall icke fi nna my cket
h u. tig till,'iix!' men 0111 samma person låte r si n~ j ä m fö relser
striicka "ig ärver en pe riod af !lera iir, skall ha n finna ett
oi'a ntli g t framåtskridan de. F ör a tt kunna rätt fa tt a .::Ie fr am'
steg Ki na har gjort, m[ist - "i gå til lbaka i tiden, före de t
för sta kriget med En gla nd , [l r 1842, och iaktt aga, hu rudan
stiiilningcn då ,'ar.
På den tidc n viss te Ki nas s tatsm iin intet om ,'ästcrn .
Deras oku l1ni ghet var oer hörd. De icke blot t sa k nade all
ku nskap , dc brydde sig ej 0111 a tt er hå ll a nago iL In gen
af dem reste ncigonsin dit. I ngen förbin de lse fan ns eml!llall
Kin a och Europa. Europcer och a merikaner behö fdes ej
och kUEd e ej få köp " jord n,lgollstädes i Kin a, Den e nda
plats, :-;om "a r upplåt en åt dem , ,'ar en liten jordlott längs
flo den i Ka nton , kalla,! »de tretton husen :) , emcdan j ust sil.
manga bon in gshus och m agasi nel' 1'0 1' 0 upplåtna å t frj m'
linga l' af ail a na ti onaliteter. Dc hade ~i f\'Cn en liten träd 
gilrd rör gemensa mt bruk, 11'.'ares t dc l(Unde taga 5ig motion ,
men vågade de sig u tom sina griinser, k unde dc vara säk ra
på a tt blirm skymfade och stenn ,ie. Inol11 s tadsporta rn a
dgade sig ej någon, ty att så göra var dets a mma som att
ri ske ra si tt lif.
En segeltur nag ra mil ned för node n till en plats, lwar,
es t skepp fö rank rades, ,-al' ,lem ock tiil ilten , men hii ri sam ,
man fattad e,,; oc ks å a lla deras fö rIll an er i Ki na .
Ki neserna:; uppfat tni ng af utlii nd ill gcl'lic ,'ar rin gal, ta nd e
i all ra högsta gra d. },lan talade om dcm som »ba rb arep ,
H öcthåriga djäflar », so m kommit till Kina för att tigga s ig
till "en förmån en att fil förse sig me,i te och som ar s tor
niid tillä tos att sola si g i den kejserl iga y nnesten . Ki na
va r för de m ,, }, kite ns rike ». Alla andra liinde r litgo vd
utl<a ntern<1 och betra kUld cs som kna pt iigandc en ti listy m
Il1clsc af civ il isa ti on . Då de t var fr. gn 0111 of1iciclla för 
handlinga r, sii nde mandarine rna end ast underordn ade, i gmd
någo t liigTe än poliskons tap la r, » för a tt un;!el'\'isa de okun
nige b;lrba rcrn:t om huru de skull e uppföra sig , .
Kina hade då inga {lngbiltar, inga segelskepp , illge n
telegra f, inga j~lr i1\' i\g ar, inga ut länd ska sändebud i Pek ing ,
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inga frihamnar med undantag af Kanton, inga utländska
konsuler, ingen att representera detsamma vid utländska hof,
inga böcker eller tidningar, som handlade 0111 andra nationer,
inga utländska förb~ttl'ingar af något slag. Som handels
skepp al1l'ändes gammalmodiga junkar, deras krigsskepp
I'oro iirvenledes små och obetydliga, föga bättre än handels
båta rna och försedda md några gamla slätborrade kanoner,
så bristfälliga att de 1'01'0 lika Iifsfarliga för dem som be
funno sig bakom som för dem som 1' 01'0 mdt framför dem.
Deras krigshär saknade Mning och organisation och am'ände
ännu luntlåsgel'är, pilar och bågar och trodde sig kunna
skrämma fie!1dcn genom a tt skrika , göra grimaser, sdnga
flaggor, slå på miissingspliitar och pft ~ina sköldar måla
grymma tigerhufvudel1 o. s. I'. Kina I'ar tusen år efter
sin tid, och ej det minsta fanIls, som tydde på att en för
ändring någonS in skuile int riida .
Slwlle Kina någonsin komma att erkii nnCi l-ästeJ"l1s
natiol1er som jämlikar? Ald rig I Skulle vice konungarne
någonsin erkiinna utländska konsuler som silla jämlikar'
Aldrig I SIwlIe Kina någonsin komma att tillgodogöra sig
I'ästcrns vetenskap ceh uppfinningar' Aldrig ~ Skulle dess
kejsare någonsin gii'l'a utländska siindebud tillträde till sin
niirhet? :\Idrig ~ Aldrig~ förr skulle himlarna falla! Skulle
den tid någonsin komma, då utländingarna fritt kunde få
resa omkring i Kina? Aldrig!
Skul le de s tolta, s tyfnaekade, sl'ckfulla , högmodiga
mandarinerna någonsin ödmjuka sig och bönfal la om ut
liinciingarnes hjiilp !'ör atl fil. tillg:lngar att kunna styra
statsskeppet' Aldrig ~ Skulle Kina n[tgonsin sända sina
utmiirktaste stats män för att frambära Hans Kejserliga
:\laj estiits aktningsbetygelser till de i'öraktade, så kallade
»'.<istra iyclstaterna»: _-\Idrig - så länge vä rlden stod J
Och likl'iil har allt detta och mycket mera inträffat. Kina
började gå i skola 11')+2. Det har haft å tskilliga fritider
sedan dess. Det har gfttt i natio:1ernas allmänna skola,
och det har haft sina egna, pril'ata lärare. Det har gjort
uppror och sparkat sina lärare, men dess styfsinte man
dariner hal\-a måst gifva vilGl för Salomos beryktade mortel
o~h stöt-behan-iling.
Söndersmulningen i morteln har gjort dem godt. Dc
äro cj ännu lwad de böra vara, men på god väg att så
bli fl-a. Låtom oss nu taga i betraktande någ ra af de för
ändringar som iigt rum. Den sårande benämningen: »barbar»
har uteslutits ur alla officiella handlingar; konsuler äro jäm
lika med I'icekonungar: ministrar bo i hufvudstaden; kine
serna hafva omorganiserat sin arme, förbiittrat sin notta,
ombyggt sina befästningar och omdanat hela sin handels
!lotta. De gamla junkarna haf',a försvunnit. De utträngdes
af segelskepp och segelskeppen af ;l ngbåtarna, och nu hafl'a
kineserna egen ångbåtsflo tta, egna krigsskepp, torpedobåtar,
arsenaler och dockor. ])eras viktigaste inkomster inkasseras
af utländingar, dc hafva telegraf och järnl·iig. De hafva
egna gju terier, silkes- och bomullsspinnerier. De hafva egna
banker och försiikringsanstalter. Förut uppgjorde de alla
transaktioncr med västern fönneJeist handelshus i Shanghai
och HankolI . ;\u haCva de egna agenter i London, Berlin,
;\el\'- York och San Fransisco. All t detta är framfltskri,iande.
Triidet har i sanning vuxit, om det ock har skett oförmiirkt.
II. Därniist l11'lsw det ihae;kommas, att allt delta fram
åtskrida nde gjort dylik t nöcll'äncl igl l andra fall - ett
framåtskridande stt stort, att allt som förut har I'arit kommer
att triida i skuggan . En oed1örc! massa sikt, färdig att
spira upp, har allaredan bli fvit sådd; det finnes vdstriickta

krafter redo att frambringa flera förändringar, och dessutom
är det en ull'ecklingsteori, som måste bekräfta sig , den
nämligen, att en sak af något slag föder en annan af
slImma slag; två olika slag framkalla behofvet efter ett
tredje slag o. s. v. Ett bomullsspinneri bet:der detsamma
som tdl, och t vå betyda tre . En telegraflinje betyder en
annan , tio mil jän1l"äg be tyd a hund ra mil , och hundra
mil betyda tuse n mil i framtiden. [n kort I'äg från Tient
sin till Peking, betyder en lång väg från Peking till Ha nko\\' ,
och järnväg från Peking till Hanko\\" betyder en uts träck
ning till Kanton, och allt detta betyder otaliga bibanor,
grundliga förändringar , inJustrielta revolut ioner och oupp
hörliga utvecklillgar. Det mest utmärkande kiin!1e tecknet
på framåtskridande är elen förändrade hållning den kinesiska
vetenska pen intagel' till allt från Occidenten. Förändringen
är ej fullständig, men skall pågå, till dess västerns ideer
genomtränga och behärska Kinas framtida civilisation. Det
viktiga äm betsverket i Peki ng iiI' det, som har att göra med
utländska affärer. i\liiktiga vicekonun'gar likt Chang Chi
tseng och Li Hung-chang hafl'a engelsktalande sekreterare
bland sin personal. För fyratio år tillbaka skulle något
dylikt hafl' a ansetts omöj ligt ; (le låta ärl'ersiitta engelska
böcker å t sig; de hafva dagliga tidningar - ett under
af framåtskridande; de ha fva skolor rör inhiimtande af väs
terns bildn ing.
l{cjsaren har utfärdat ett edik t, i lwilket
han uppmanar si tt folk att tillgodogöra sig sådana viis terns
förbättringar, som de anse vara fördelaktiga.
I sanning,
et t förvånansviirdt steg, som innebiir, att Kina med '111m
högsta sanktion iir färdigt att bryta med det gamla.
Vidare är Kinas folk kraftigt påve rkad t af s in a emi 
granter, som hafva fått väs terns ideer inympade uti sig och
komma tillbaka för att lå ta dem utvecklas . Ett större an
tal frillamnar ha ock blit\'it upply sn in gens medelpunkter.
Hundra tusentals af Kinas folk få där sina ögon öppnade.
Hemma kan man knappt fatta, 11I'ilken förändring fol
kets tänkesätt de sis ta ,lren undergått. Dc hal'va se tt kraften
och förmågan hos I-ästerländingen, dc hafl'a sett sina egna
mandariner darra inför honol11. Den gloria, som i deras
later omgaf dessa mandariner och lärde, har börjat att för
sl-i nna , som en regnb åge förbleknar. Då Joh annes Döparen
kom, »I'ar folket i väntan~. Ett tillstånd af »I'äntan » är
den mark, ur lwilken förändringar framträda. Ctan ärl'er
drift kunna vi säga, att längs Kinas hela kust miilion er
människor äro i nräntan» pit någonting. J a, de ej endast
vänta på något, utan de lä ngta efter något. Förhållandena
kunna svårligen blifl'a värre än de ä ro, så tän ka de, men
de kanske kunna blifl'a bättre.
lIr. Slutligen då I'i från missionens synpunkt betrakta
Kina och göra oss den frågan, huruvida Kina äfven på
det området skall gå framåt, viidja vi tiil jiimförelse mellan
förhållandena nu och fordom. Vi tänke då tillbaka på den
tid, då Rob. )'lol"1'ison var den ende missionären i Kina.
Han flek då gömma sig undan i det utländska kvarteret
af Kanton för att undvika att bli bemiirkt. Nu har af
Rob. !\[orrison och hans hustru blifvit mera än :2,500.
Det fa nns en tid, då Liang A-fang var den ende omvände.
Liang A-fang har nu blifvit 80,000 man sta rk och iiI' fram
tidens man - den bli fl' ande Kinamanncn. ,\ncira måste
artaga, men han tillväxa. Likt. braham ska ll han blifva
»fader till många", och de af hans landsmiin, som tillika.
med honom komma till trOll, skola blifva SOI11 himmelens
stjärnor.
Den kinesiske lärare, som hjälpte doktor :\lorrison att
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öfversätta bibeln, måste dölja manuskriptet i sin rockärm·
för att undvika arrest. Ku intaga Bibel- och Traktatsäll
skapen medel punkterna i de större s täderna och utsända
sina blad i milliontal till fol kens helande. Inhemske pre·
dikanter och infödde pastorer vä xa u pp i tusenta l.
för att ej draga ut på ämnet, låtom oss jäm föra tren ne
händelser inom missionens hi.storia. I den ena smyger s ig
doktor Nlorrisons lärare in ge nom en bakdörr, med sitt
ma nuskript doldt i rockärmen; i den andra marsche rar en
deputation af missionärer med en utl ändsk ambassadör i
spetsen in uti det kejserliga pala tse t för att öfve rlämna ett
exe mplar af Nya T csta mentet till änkekejsarinnan, som
emot tager det med glädje och tacksamh et, uncler det kejsa
ren låter köpa ett exemplar åt sig sjiilf i en bo kh anje I.
Steget fr ån den lilla bakgatan i l{anto n til l palatset i Pe
king är kolossalt. Vidare, 11\"ilken af dc äldre l11issioniircrna ,
viiI förtro gen med det ri ngaktande siW, på hvill,ct t o. m.
under ordnade inom "ia-men » (rådhusen) bemötte dem, kunde
för fyra tio år tillbaka hafva dröm t 0 111 att Kin as s törsta
statsman skulle i New-York cmottaga en deputation af mis·
sionärcr och i deras hä nder lämna ett skriftligt uttryck af
det personliga värd e han satte på deras arbete och å sin
kejsares viignar komp lim en tera dem fö r der as personliga
förtjänster. S å har likväl ske tt.
Må dä rfö r ingen siiga, att missionsarb~tet i Kina cj
går framåt. Om ej detta är framgån g, hvad iir e1å fram·
gång?
Kina har blifvit kall ad t ett hård arb etadt fält, och så ha r
de l i sanning I'arit, deis på grund a l· elen confusionistiska
se,lcliirans materialism, dels på grun d af den blinda, sia l\· iska
underk as telsen för fo rntida seder och br uk och dels på gru nd
diiraf, att folket har blifl·it fostradt a tt tän ka i massa .
Världen har på mån ga platser och m ~\J1 g a g,l nge r I·ari t
vittne till sto ra insamlingar al· lä rjungar, melt enli gt v;tr
ringa åsikt skola de ej kunna jiimföras med hvad som
komm er att iiga rum i Kina, dtt dct »fiiclerneiirrda ,) tiickclsd
tages bor t fr å n ögonen på dessa my ri ade:· miinniskor .

l ett enskildt bre f, datel·rh!t Uin-ch ·eng den 3 dec"
skrifl:el' .E . j 'iJ/h bland annat:
, Härom dagen hade jag brer från 13l0m, diiri han talar
0111 utsikterna i Hona n. I-jan hade besökt Y;l.ng-ning·hsien,
9 mil från Cin-ch·eng, oc h diir I·oro Jl cra mogna, såsom
han trodde, för dopet. I len- eld bad en ga mIll ai man 0111
und eJ"l'is nin g. J a, I·i hafva blott en ung man, Blom, för
Honan och så mycket [u·bele. »

RtJ/JOi B I'I:, /IIIK me ddelar i enskildt brcC af den ~:;
nov. 1897:
Vi hafva haft marknad hilr i Hotsin några dagar, oeh
et t pa r a f de infödda bröderna hafva dagligen sålt böcker.
Försäljningen har giitt trögt, men dc hafva haft !'ika ti ll
fällen att dagen lå ng predi ka Kri stus fö r folket. På d rt
möte i söndags berättade en a f bröderna, att en mä ngd [tf
de ma rk nad besö kanc!e kom mo oeh erkänd e läran såsom

sa nn, me n sade tillika, att vi bcgatt ett misstag, c!tl vi för
bjuda tillbeJjan af fö rfäd er nas andar.
» Vi 11afl'a diirför" ,
til lade d r broder, » under fem Jagai- uteslutande pred ik at
emot ,tet fal ska och ori ktiga i fiiderneJy rkan. » Jag kände
mig då manad att offentligen fram hå lla för honom, det dr
uppgift ingalunda ii r a tt predika bisaker, och att vi !Jode
vara på vår I·a kt, så a lt sa lan ej lyckas snärja oss i
dessa linare garn, utan hvac! vi hafva a tt pred ika, ,'a re sig
på marknader elle r hemma, är Jesus Kristus och honom
korsfäst. Yisserlige n är denna . re-:l ikan ;1U som fordo m en
da rskap för greker och en förargelse för judar, men ock
eIl Gu:ls kraft till t'r:i ls ning för 111'<1 1' och en som tro I·. Denna
anmii rkni ng tycktes gå honom till hj iir ta t, ty han bad
så snällt eflcr?tt , att Gl!d måu(; hjii lpa hono m a tl predika
Jes us Kristus på eH såda nt sätL a tt åhö ran:a mft tk komma
til! tro oc h bli fl'a friilsta .

R. Bergli ng med

fl·U.

[ Han -ch·cng har det p;'\g;ltl maI"lmad undcr ~ ma na·
.Iers tid. :\ itgra dagar hade vi bord och böcker u tsUi ll c!a ,
men då I·i funno, alt lika ma nga kom mo hit till v'trt hus, som
ligger helt niira marlmadspL\tscn, föredrogo vi att em ottaga
de besökande här och predika för deIll. Ci1\; ng, Ting och
jag underl1öl!0 dem tLI n·is . TI·cnne pe rsoner hafva sedan
kommit för att stanna ho s oss och st udera läran.
Brodcr Bergling, som LIn er "n liingrc tid förcst[ttt cn
af C. 1. ~l:s s tationer i S hans i, niiml igcn llots in, diirifriln
han of"ta fÖI·ctagit resor ti ll llan·ch'cng·clistriktct, ha r nyttat
till Han ch ·eng [ör att bo där.

L'JJlilia l)(lskril \"CI" d. l ! okt. ~!7 . >! Lycklig och ta ck sa m
ilr jag att Vill·a i Kina. eti sin stora goJh cl be rede r Herren
mi;; t'ör a rbetet hiirLIlc, att ja,; om möj ligt mC>. b liCI-a ett kiiril
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till heder för husbonden, Sedan sommarvärmen är öfver,
går det bättre att studera språket.
Jag läser nu lv[ark us
el'. med min lärare och tyeker mig förstit h\'ad jag läser,
myeket bättre än förr men liillg/ar doek att kunna tala,
JIi't/.'fJI bön be höfl'cs och myck en liIid till att al1\' itnda de
rii'tta tonfallen och cle rätta orcil'ändningarna, så att jag kan
gö ra mig förstådd,
Hjälp mig att bedja hiirom,
Afven
behöfl'cr jag hjälp i bönen om andens I.'n~ll och I!l i de
ord, j ag skall tala til! folket,
För närvarande \'istas jag \'id den stat ion, som tillfäl
ligt förestås af herr Dergling,
Om söndagarna hafl'a vi
tre kinesiska gudstjiins ter. lI'lorgonll1ölet iiI' afscdt för bön
och S[\Ilg, l1\'a!'l'id de särskilda iJöncrimnena uppläsas, '[\rå
il tre k ineser led a oss sedan i bön, Dessa möten iiro gan
ska talrikt besökta.
Om l1\'ardagarna hafva v i först i hel11md enskild 1110l'
gonbön, då vi bland annat sjunga en engelsk sång , Diir'
efter h å ll es kinesisk morgonbön, iifl'e n med sång. Omedel
bart efter middagen h afva \'i bönemöte för missionen i sin
he lhet och sjunga då ännu en enge lsk sång.
\'id den ki
nesiska aftonbönen sjungas tdl sånger.
Dessutom under
dagcns lo P? hör man än kocken än skolbarncn sjunga,
och detta iiI' så uppli!'I'ilncle. Dagny 8crgling och jag glädja
oss mycket [tt att haCva den lilla orgeln, som linnes häl'.
)\iir man kän ner sig trött, iiI' jet 5:\ \'ecicrkvickande att rit
spela. ::
Jag nek i dag ett så ljulligt ord ur min bibel.
».ni
Sil//III/il ,,'(fl/i{ .11,11/ 111171/ 11(,')'11/(' II/ed /J/,(lll/l(~(}i'(/, /Jn;:11/11' (l r!.:
Ikr/'{'lIs StlIl,!:·.»
2 Krön. 29: 2i, Om \'i liigga ned allt
I'id Jesu rötter, i II/dr/o/ I'illi g a att I' ara briinnol'fer, ,lå blir
det s tilla s'lng och hvila i honom sjiil!',
XiiI' vi glömma
oss sjiilt\'a, har Herren dcn biisl<l omsorgen om oss.»

Ur ensk ild t hrer.
( ;ankin g dCl1

I l pn , I i'i<)x,

<\Ii n resa till I(ina gick mycket lyckligt, Den 2 I ,lee.
a nk om jng ti ll Shanghai och hkf mycket \'iinli g t emolta
g en på Kina [niand :'ILissioncns hem , ,lär jag stanl1ac!e un
der juldagarna.
I'å ,lctUt hem blef jag oe), utrustaj med
allt lwad jag behöfde, utan att jag sjiilf ens !Jchöfdc tänka
diirpå eller göra något c1iirför.
FÖI'l'an,lIad till kines reste
jag uppför Yang-tse-kiang sen t på juldagskl'iillen och kom
efter tl'å dagars resa till Ganking, diil' jag nu I'istats snart
l4 dagar. Vi iiro 12 studerande, och kamraterna äro \-iin
liga och varma kristna, :lIissionsstationen jilllllt.: spriiksko
lan ligga strax !Jrc,iI'id stadsmuren, hva rför vi med liitthet
kun na komma ut på la ndet för att fa motion, som
I'iil
bchöfves under det trägna språks tu clic t. l ,!etta al'seende
lär h emmet i Ganking vara bii ttre lottadt iin helllmet i Yang
chau, diir systrarna studera.
Språket iiI' s\'iirt, det fordrar hårdt arbete, so m !'röf.
\'ar sinnct. Sista dagen på det gamla å ret helgades till
sjii lfpröfning och bön . :\'yårsc!agen ':ar s ti lla och ljllllig ,
Vi började det nya åre t med glad förtröstan till Herren,
Hvad vi skola u triitta milste ske i honom.
I' Ian iiI' trofas t
oLOh skall ej stiilb oss pil. rör h!il·t!a prof.
Öfver hela missionshellll11ct hl'ila r en stil lhet och elt
lugn, en ord nin g och en renlighet, SOI11 gör dct öf\'erm1it
Dct iiI' en sann:;kyUig oas i
t an angcnill11t att I'istas h iil',
den hedniska ödemarken,

sa
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l allmänhet hal' man där hemma ej fullt riktiga före
ställningar om mångt och mycket här ute i hednal'ärlden,
Pil mäl~ga stiillen fiir man taeka och prisa Hen'en, dii rför
att han genom sin Helige .-\nde fått väcka ett bellof i fol
kets hjiirtan att höra Guds ord. l all mänhet saknas a llt
behor af e\'angelium, :\,ränniskorna inse alldeles icke, Iwad
det glada budskapet ka n gagna dem,
De kunna ej förstft
el'angelium, utan att de först blit\'a unclerdsade cliirom,
Deras villighet att komma och höra är därför ringa.
Det
vore öf\'el'l'iild igande , om vi skulle vara hänvisade till vår
egen kraft, men nu kallas vi Guds medarbetare, och [-[er
ren hal' lofl'at att gå framför oss och bereda väg.
Vidare har man stundolll den tanken hemma, alt det
skat! gå liit!arc att tjiina Herren i främmande land ; man
tror, att m a n på missionsfäl ten skal! I'ara mindre utsatt rör
djii!'nIlcns snaror. Den, som ['eser ut såsom missioniir, fln
ner snart, att dylik a tankar [iro mycket felaktiga,
Den
gamla miinniskans svagheter 1111na3 nog le var i Kina alk\c
les som i Europa oeh må s te öfvcrvinnas genom bön. Djii!'
n tl cn möter oss hiir i nya dräkter, desto farligare, emedan
man, s[tsom en broder yttrade här om dagen, ej ä r van
att se honol11 i dessa . Det är icke liittare att fö lja Jesus
heir i ;tt hedniskt land rin i dc kristna länderna, men an
sl'aret diiremot iiI' s törre, Guds arbeta!".: i hednaviirIden be
höfva mycken nåd aU s tadig t förblit\'a i det sanna vinträ
det, som är l(ristus Jesus,
Jag iiI' frisk och i,ry oeh h a r endas t anledning till
tack och 101' för (;u,1s godhet emot mig. ,)
/i,/l/ II/({SIc II/käxII, II/C/I jil,,' /l/IIS/C <lJi(~~'iI,
flnld
i,'lII/I//IOIS

i',,/I

Irii/d<lr

Sl:~:' hij,i,;li~;m

i!/j '(r ;'l'Itdg'lll/li/lc/IS

r ost,

Din tillgil'ne broder i Herren

6'11.1'/111 Adolf

5'/I2IIIIO///l/ill' ,

,1/<11:1' 1(<7l1/s/(// skrifl,' cr
enskIldt brer, ,Ia tcra,!t Yangch au den 3 jan. ddta år, bland annat:
. :\yiirsat'tollen s~h-i il so m nyårsdagen a!'skild<.: \'i till
bön och st illhet in för (;ud och till fasta rö I' de m, som öns
kaJe, och vi \' iinta nu stor viilsignclse diiraf. Fö r min del
prisa r jag Gud, som fört mig h it ; e1et var en stor nåd, l\1<l
han fÖI'a hit manga ar dem han får utviilja. "
Till tidningen lämnar denna syster följande sk ildring om

Ankomsten till Shanghai och resan till Yang-chau,
efter ankomsten till Shanghai emottogas vi på eld
hjiirtl igastc i C, J. iI!:s hem, SOI11 ock är högb'artc ret för all
dess I' crksamhet i Kina. Dess storlek förvånade mig, ehuru
jag hade blif\'it förberedd diirpå,
Vi \'01'0 in al les 12 unga
kl'il1l1or, 50111 för att anviinda en punkt ur »[nstruc
tions fo r C, l. 1'>'1, missionaries »
m cd det snaraste
bordC! begifl'a oss till sprftkskolan för att begynna d\ra studiel',
följaktligen afsiindcs ungeriir half\'a antalet efter tre dagars
uppehåll i Shanghai, då I'i ansågos \'ara för många för att
följas å t; de öfriga, däribland \'i svenska systrar, kvarstan
nade 10 daga!' undel' väntan på liimplig eskort.
Vi \'01'0
särdeles tack sam ma för detta tillf iille, som gafs oss, alt
göra många värde rika bekal1ts kapcr bland missionens ledare
i Shanghai samt bla nd dc missionärer , t1l' ilk a för tillfället
uppehiiIIo sig diirstiides, Vid måltiderna voro 'I i örl'er 60
pcrs oner samlade, ehuruviii endast en del af " staben "
deltog i dessa. Särdeles upplifl'ande efter vår långa resa
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var det att få besöka sjöm ansmissionen . En rät t lit1i g ve rk
sa mh et pågår nä mli gen bla nd sjömännen i Shang hai, och sä r·
skildt i hös t har arbe tet ombord å engelska och al11et-ikan
ska örl ogsmän I'arit till stor I'iilsignclse, i det många själar
blifvi t fräls ta . Fröken .-\nde rson frc,n .-\m erika har nyligen
bö rjat en I'crksamhet bland skandinave r och !(i t' hafl'a in
samla t medel för uppbyggande a f ett hem fö r dessa. illr
Cranston's mission för » Bl uejacke ts » I' a r synnerl igen ti llta 
tande, en I'ar m , upplifl'ande ande var radande I"i,l dessa
möten, och man kunde ej undgå a tt röna I'älsigne lse I'id
åhöra nde t af sj ömännens enld~L från hjäl'tat gående vitt·
nesbörd om frälsning oeh deras uppmaningar till kamraterna
att ö fl'e rlämna sig åt samma Herre , Vi besökte äl\'en and ra
g udstjä nstlokale r, och då jag efter några dagars vistelse i
Shanghai lä rde mig linna vägen, kände: jag mi g ej langre
SO I1\ fånge, utan kunde I·i u lan I'i clare svå ri g het leta oss
fram i staden ut an att behöfl'a besvära någon annan eller
ta ga v(tra I'i-in ners dy rbar a tid i anspråk ,
Lördagen före dr afresa höJis bönemöte i J et :'ym ·
li ga kapellet, till hö rande C. L M:s byggnadskomplex, :'1'1r
Stel'enson, en af leda rne hii r i Kina, en man som gråna t i
si n Herres tjänst, ta lade in nerlig t oeh faderl igt till dc ny
komna, hvarertcr I'å ra namn u ppropadeS, och 11l'a r oe h en
i tur och ordning från pla ttformen aflade ett vittnesbö rd
om Guds ledning, Alla voro vi glacla oeh tacksamma , att
Herren fört oss till Kii1a rör a tt I'a ra hans ringa redskap
bland detta .folk, af lwilka de fles ta ännu si tta i mörker
och dödens sku gga. Men \"l hafl'a det trofast a löfte t:
» Ö fn,r det folk, som sitter i mörker och dödens slwgga,
skall uppgå ett stort ljus , ')
Redan n u upps tiger det. och
pris sl<e dir Gud , som i sill nå d kallat oss att 1'0. 1'0. bä
rare af det ljuset sam t att utså elen dyrbara siiden, hl'ilken
i sinom ti d iii /tsk bl ifl'a fru ktbärande ,
T isdage n den 30: de no l'. kl. 10 e, m , begåfl'o I'i
oss alla ned till den [lI1g bå t. hv il ken skulle föra oss et t
\'i \'oro
s tycke u ppfö r Yang-ste-kiangi1oden till Chi nk ian g,
inalles 16 pe rsoner esko rterade af mr. Stevenson, h vil ket
1' 0.1' en stor iira oc h g lii,ij e rör oss, Flera af Shangha i,
mission ä rerna följde oss ned till ångaren, Eftersom vi alla
bä ra kinesisk driik t, hafl'a vi tillttlelse att resa ii kinesisk klass,
c:!1uru särs kild plats finnes för utIiin :lingar il dessa ångbåtar ,
\ i reste på :2 :dra kla ss och erhöllo sålunda hyttplatser. En
egendomlig känsla geno m for m ig, då dra l"iinner ledde oss
ge nom en lång korridor, uppfylld a f s mutsiga, opiumrökande
kineser.
De had e sina bäddar med s ig oc:h lågo hoptals
på golfl'.et, hl'arför det I'ar svårt att tränga sig fram utan
alt tram pa på dem. Det hel a fö reföll m ig ,'ida ruskigare iin
att se e n s, k. emigra nt p lats å en atlan terångare , Ingången till
våra hytter öppnades frå n de nna gång : hy tterna voro a f,
sedda fö r + eller (j perso>ter, HeJa mö bleringen utgjordes
helt enkelt af triih.l' llor, där vi u pplad e våra medfö r,la » pu
kais ,) (bäddar), och !1\'ad betriiffar ren li gheten var den un
Vara I'iinner fr[lI1 missionshemmet I'oro oss
de r all kritik,
behjälpliga att ordna våra saker, 11I'arefter ,'i bJefvo om ·
bedda a tt » retirera» me d _det s:\a rast' för [ttt erhålla nö~lig
hl'ila. Den na I' ar emellertid ej ostöd , då dra kineser i
korridoren förde en högljudd , lit1i g konve rsation hela n atten.
P åfö lj ande mo rgon tillagade I'i vå rt te och intogo frukos t;
('n .1f

v~lr.1.

hytter.

\ri sutto i underkoj erna s,-ul1rl1anhukad c

brcdl'id !11'ara ndra, under elet· d,r medförda provian t I'ar
placerad på några lådo r framför oss, Ett gammalt ordsprå k
säger: ): där siimjan ä r go,1 är rummet stort " , och dett a är
verl<ligen förhållandet i mycket hög gra d iZC, 1.:'11. De t

är ljufligt a tt känna sig som medlem af en enda s tor familj,
diil' vi a lla äro bröde r oc h systrar, och e n är dir F a,ier,
från hl'ilken allt hvad fader heter i himlen och på jorden
har sit t na mn, Några ang enii ma ti mmar till bringade vi på
di:ick u nder liisning och så ng. Det var ett stOt't nöje att skåda
stränderna a f denna väldiga fl od , som re,ian under m in
skol tid int resserade mi g mycket, fas tän j ag då föga anade,
alt j ag sjillf en gå ng s kulle få I'ärdas på den i det al1iigsna
Kina, Efter intagen middag med te fmm lwmm o vi till
Chinkiang kl. 10 e. 111, Sedan våra » pu kais . hoprullats
m. m" voro I.-i alla ful! koml igt rdo till uppbrott, men fingo
fö rs t efte r tre timm a rs la ngvarig väntan stiga i land, elkr
a tt hafl'a il1\'än tat en annan ångbå ts afgZlI1g. Vi I'o ro mye,
ket uttrött ade och l1 alfsofvo u nder tiden som I'erkliga emi 
gran ter, stö,lda mot d ra bylten. Vid j·tiden på natten
su tt o I"i iindtlige n i d:r Cox' trefliga fö rmak på mi ssionssta
tionen, ifri g t illl-äntande d ra bild dar, som buros upp, ty vi
Kin a·missionärer hafl'a blott hvad I' i sjä lfl'a medföra i den
vägen, Sent omsider flngo vi gå till en efte rläng tad hvil a.
E n go J port ion tålamod är af vikt att medfö ra till detta
lan d, ,liir tiden icke ä r vi dare dyrbar och diir » man m an
tsii », (gå långsa mt) iir ett verkli g t ordstiir. De nna dygd blir
eme llertid be tyd lig t uppl iL'ad, sdan man någl'a gån ger t. ex .
und er någ ra tim ma r I'akta t sitt bagage på en strand m. m , d ,
Följande morgon sut to vi vid fruk ost bordet redan kl.
7, lwareftcr I'i hade ge mensam bön och tågade så ned <)eh
in stallcl'ade oss i den trefl iga ,ho use-boaL) , som förhy rt s a t!
föra oss till Yang-chau. .-\ktertlt var denna försed d mc d
ett hvälfd t tak, lwilkc t äfvcn bildade I'äggarna, som in
l'ä n,li gt I'o ro omgil'na af fasta biin kar. Hiir utgjorde vi en
tref1ig liten krets, där vi sutto upp radad e tii tt bred\ id lwar
andra , Snart I'oro seglen up ph issade, och I' i voro på I'äg
uppför »The Grand canah , där en mycket lil1ig saml"iirdsel
alltjiil1lt pågår, (nä::t an all kommunikatiol1 i Kina sker n1im·
li gen på dessa noder och kana k r), Vi nden var laber, 11I',lr
för t" fl af I'åra »coolies» g ingo i land och drogo fram d r
En mängd bå ta r af olik a storle,
farkost medelst en lina,
kar gjordc oss sillIskap, undcr ,let att vi passerade and ra.
.A.ila fortsJ..:affades på liknan de sä tt, lwarför I'i emellanåt hade
som ett nät af dessa lin or öl\'er I'åra hufnld, Det såg
trassl igt nog ut för ol'ana ögon , me n våra »eooli es » sköt te
sig förträfllig t, under det a tt vi vo ro up ptagna af för be re·
delser för d r middag och I'årt te sam t af alt göra nya iak·
tagelser o mk ring oss, hvilka I'oro a f en helt anna n karak
ter 1110t dem I'i I'a rit I'ana vid , Vi hade dessutom en
mycket dyrbar stund a f bön och bibelläsning tilisammans
och sjöngo sedan en massa fri ska u pp mu nt rande körcr, mera
påminnande om Fräls ningsarmens sånger, lwilka alla iiro
synnerligen bra för våra hjärtan härLlte på missionsl'~iltct.
Så t, ex .: »j-Ia n lofl'at a tt a ldl'i g mi g läm na, .L\klrig, nc:j
aklrig aLlen », m, Il ,
\'id 5,tiden på e, m. a nliilhie vi till Ya ng-e!1au , som
är en lil1ig handelsstad på cirka .3 50,000 il1\" , På en i"riim,
ling gör de n ett ofantligt dystert intryek med sina smaia,
slll ut siga, ti ll trän gsel folkuppfyll da gator, Inga föns ter äro
sy nliga ula t gatan , endast gråa, nakna stenmura r, utolll i
dc stadsd ela r, som äro upp fyllda af bodar, Iw ilka allti d
iiro öppna, liknande salustånd ,
Det finns

pi, det hela

t age l intet, .,;Oill furskunar eller

förmildra r kont urerna af en hednisk stad lik denna. Det
iir tron, hoppet och kiirleken , som saknas, dcs sa sköna
egenskaper, Il vil ka utgöra de n förniimsta anledningel\ till
att förhå lla m kna äro s ~ olika i de la nd, dilr luis tendo mcn
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varit rådandc linder ge nerationer. Ju mera samhällsförhål
landena äro genomsyrad e däraf, dess mera kä nna \' i dess
heliga inl1ytandc . l(ansl,e \'i u nderstun do m föga kla rgö ra
fö r oss sjiilf\'a , Iwar ifrån den na kärl ek och a llt de tta \'anlla
ljus ko mmit, so m ifrån barn do men gjort dra li f glad a och
lyck liga . »I\len Gud är dcn som bjöd ljusct ly sa i mörk·
ret och so m lys tc i våra hjärtan, på ,ict att kunsk ap en om
Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte skulle t'ramlysa. »
C. r. 1\,1; 5 hem och språksko la är belägen midt i denna
hedniska s tacl . Hit fördes vi i slutna bii rsto lar, s . l,. Sedan
Chairs, och strax efter vår ankomst till hamnen mö ttes vi
af va rm a viilk o\l1 stl1älsni ngar från mi ss :'Ilu rray , fö restånda 
ril ll la n och hennes medhjälpare sam t många kära systrar,
hvars bekan tskap vi gj orde redan i l.on don.
» Välkom mc n
he m , hörde jag I' rå n en och annan , och vi kii nde oss cj ledsna
öfver ett sada n t slu t på vå r långa, trött sa m ma ,, \·andri ng ."
från S\'erigc. Detta hem står h är som e n helgedom midt
i cn ödemark, och man erfar san ni ngen af en tcxt på \·äg.
ge n, som slog mi g vid mitt intriide hä r: »Hela hu set up p·
fylldes a f Herrens hä rli ghe t".
::\yårsafton och nyå rsdagen, som vi just nu firat, a f·
s kildes till bön och still het in för \':'11' Gud, och för niin'a
rande deltaga vi i den allmii nna bö nc\·cclwn.
Herrcn ha r
redan på ett l11 iirkb a rt sä tt bes\'a ra t d ra böner bland fol
ket hä r i Yang-chau. Vi hafva denna \'ecka särs kil da \·iie·
kelscm"tc n för dem h\'arjc e fter midd ag oeh viin ta stora ting
af dr Gud, här såväl som i hela Kina . i\lr Taylor är
nämligen på viig hit, och inom kort \'änta \'i besök af dr
Pierson, mr In wood m. 11. andens män. De s kol a resa
o mkrin g för att upplifva missionäre rna , och ett stort kO I11
mittemöt e skall i medio a f janu ari hallas i S han ghai, diir
nya planer skola uppgöras för att på ett \'erksamt sätt
kunna evangelisera Kinas millioner. Vä nne r, be,ijen med
oss, alt dr Gud må öfver oss utgj uta , s tröm mar af vä l·
signelse" och fördj upa sitt verk bland silväl mi ssionäre r
som infödda m ed hjälpar e~
Eder i 110nom före nad e

il/lu:r RallIsim.
Yang.chau

januari 18')8 .
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är l a kolJ,
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Sebaot är med O.S~\ vår borg
Gnd . De nne Gnd :ir \·ft r
li dc r; han le d;ag-e OS3 e\·in·
Ps. 4 6: 8; 48 : I).

!\Icd stort intrcsse läste jag om e\'Clngelisten Ki i " Si·
nims lands :; fölT a å rgå ng oeh vill nu i korthet berätta
något om det Guds ve rk , so m jag fått be vi tt na i och omkring
hans hem i Honan. Enligt en förut uppgjo rd plan s lwlle
Fredrika Ha lli n i höst göra en missionsresa till Honan, oc h
sedan dagen för denna resa biil\'it bestä md , tick j ag un
derrättelse om att jag skulle göra he n 'le sälls kap. Till·
samma ns med Ki , som till fäll igt vista ts i l' in. ch·eng med
ilnledning

nr

cn b ib e lk urs, "n tr:i"ldcs resan öf\'c r be rgcn till

i\le· ti·che n , Fredrika HIlllins s tation, dit vi ti digt sa mma
c. m. framkommo. i\ lorgonen därpå begå f\'o I'i oss af, Fre
drika HaJjin , Ki och jag, ridande på l1Va r sin åsna, och
sna rt \'01'0 vi nere \'id Gula noden. Icke utan besvär och

ganska lång vä ntan funno \'i bå tmänn en, hvilka mycket
vä nli g t bj ödo oss a tt krypa in i de ras jo rdhå la, som d e
a nvä nde till skydd mot oväde r, medan dc gjorde i ord 
ning bMen för ö f\'crresan.
\ åra [IS nor fingo \"i ej med oss öfl'e r n oden , men
lyc kli gtvis kunde vi hyra några andra olastade åsnor, hvilka
voro med på fiirjan. Sedan \'i lyc kli gt kommit öfve r på andra
stranden, lastade vi vå ra dj ur, och efter Ih s\'. mi1s resa
voro vi fretmme vid Ling boo . Där var fredrika Hall ins
e\'a nge lis t oss till mötes med en hy rd vag n. Vädret hade
hittills \'arit regnig t men blef dock nu så god t, att vi obe·
hin,iradt kunde fortsiitta morgonen därpå.
T vå och ett halft dygn sena re voro \'i fra mm e vid
målet.
I'\:! Ilade ridit före oss och hun nit beriitta i si tt he m
och i si n stad om vå r ankomst. Vi möttes därför, innan
vi hunn it fram till sta den , först af Kis hustru och en an·
nan troende k\'inna, hv il ka med g lädje vä lkomnade oss.
En stor folk massa hade ock hu nnit a tt samlas, då vi ko mmo
fram, ja, så stor, att vi ej kunde åka längre, utan nödga·
des att gå en trång bakgat a. Afve n där blef trä ngseln så
sto r, att \'i icke kunde komma in genom porten tiil d rt
värdfolks hus , uta n a tt fol ke t trängde sig med. Slutligen
lyckades \' i stänga dörren bakom oss och \'01'0 så till sam ·
mans med några kvinnor inn e i den lilla bönsal en. I hast
rcfs pap peret bort ifrån fönstret och många ögon ri ktades Ily
fiket på oss . I:red rika Hallin gi ek Il U u t fÖt' att betala kö rkar
len, hva r för dörren å nyo måste öpp nas . V år värdinna lu g
nade då folket l11 ed att, 0111 de Ilö!le sig rikti gt st illa, s kulle
de få se oss . :VIed an Fred rik a styrde om sa kerna och gjorde
upp med körk a rle n , lät j ag mig bes kåda s.
För att så
många som möjligt s kull e få se, måste jag ställa lnig på
en bänk . Sedan ble f det Fredrikas tur att visa sig, och
passade hon på ti lll'ä!let att säga dem, 11Varför vi kommit ,
oc h inbjöd dem till sö nd agens möten.
F oLkets nyfike nhe t åstadkom mycken oro till långt in
på k\'ä lle n, och ti cligt på söndagsmo rgo nen sam lades ny
fik na åter omkring oss. Ki pre,iikadc då först för dem,
me n de voro ej nöjda, fö rr än de iit\'cn hört F red ril,a tala.
Därefter blef det ga nsiw lugnt, så att vi kunde få oss litet
mat. Lnder ti,:Ien buros bord och bänka r ut på en ry m
lig plats på torget. Stora människoskaror sam lad cs, så aU
man icke kunde se annat än hu fv ude n, Il\'a rth iin och så
långt man såg. Ki och Fredrika talade till dem turvis o m
Jesus , all världe ns Frälsare. :'-Iycken upp märksamhe t för
spordes, och en förun de rlig s tiLlhet rådd e.
Ki stannade kvar p,\ platsen efter mötet och sålde
böcke r il! folket. ::\iir han kom hem, med förd e han inbjud
nin ga r till oss a tt besöka några fru ar. Både vi och vårt
vä rMolk vo1'o em ellertid då mycket trö tta oeh bådo därför
Herren bereda oss h\·ila . Herren hö rde d r bö n ; de t bör
jade att regna. Regnet fortfo r dagen därpå med kort a
uppehåll.
\'i sam lade då några kvinnor omkring oss och
fingo tillrä ckl ig ro att un den'is a dem.
Efter änn u några dagars uppehåll oeh arbete på denna
plats, fort sa tte vi till Pä·tj ian g, ungefä r en S\' . mi l från
staden. Där var nyfikenheten ej så stor, ty folket hade
föru t sett en utliin ds l, kvinna. Anna J a nso n \'ar näm ligen
,iii r förra ft ret, och \'ar hon änn u i friskt minne.
\ 'i lärd e
känna rä tt många k\'innor på de nna plats, 50111 tro ddc pii
J esus.
En rik rru , på i)esök i byn , visade sig intresse ra d
för »läran ». Då ho n kO I11 fö r att höra, m c cJfö rd c hon iigg
Vi ble fvo ock inbjudna ti ll tv i manda·
och frukt åt oss.
rinfruar.
l synne rhet en af dcssa visa,k mycket allvar ut i
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sill intresse för sanningen. Hon nödgade oss atl stanna
In'ar till midclagen, oeh me d an maten Iatiacies fingo \'i tala
och sj unga om Jesus för en hel skara förnäma fruar, som
hon inbjudil till sig.
Den lr<edje söndagen \"ar lrängseln icke så stor, ulan
var del möjligt för dem, som samlats al' beg:ir efter all
höra sann.ingen, att ostörda få lyssna till bu d skapet.
Del
var bra kärt atl se, med hvilken ifve r ,le lyssnade.
Dagen d:irpå \'oro vi färdiga föt' hemresan.
1\ågon
svtlrighct uppstod i fråga 0111 skjuts.
Det blcC då tal 0111
en större \'aruvagn, som fanns till uthyrning , men då iigaren
fick veta, att \'i, som skulle beg agna den, voro k\'innor,
ville han ej för något priS skjutsa oss , d å vi naturligl\'is,
enligt hans mening, skulle bringat olyc ka öCver alla hans
framtida affiirer. Slutligen komma vi dock i v:ig på en
»saltl,iirra», som skulle åt samma håll.
Vid mörkrets in·
brott stannade vi vid ell \·iirdshus föi' all h\·ila.
En jord·
grott~l blef Fredrika oeh mig anvisa~i ti ll lwiloliigcr.
Det
var dock föt' kyligt för alt kunna sofva, och \'id tdtidcn
på morgonen \'01'0 vi åter p[l väg.
Fem g ånger ilngo \'i
sedan byta om skjuts, men föga anade vi, sedan \'i hyrt
den tt'edjc i ordningen, att vi dii gingo en olycks händelse till
mötes.
IListen skenade niimiigen uti ei1 utförsbacke, och
körkarlen, som sökte hejda honom, släp ad es med ett stycke
och blef slutligen öf\'crkörd. Vår tjilnare blef strax däre fter
afkastad och kom iifven han under vagnen.
Våra saker
gingo samma 'iii g , men Fredrika och jag lyckades dock
att hålla oss k var.
.:'ulcltligen blef häste n hejdad af en
matl, som \'i mötte . h\'arefter Freclrika och jag gingo till·
baka föt' att se, huru det gEttt med dc öCvcrköt·da.
Vår
tjänare kom emot oss sakta, haltanje, mcn köt"!wrlcn lå g
Sedan
all d el es orörlig kvar. blodig och sönc1erkrossad.
Fredrike> underhandlat med nitgra miin, som kände vår kör·
karl, loC\'ilcle de <Att tagit ho nom om hanJ och föra honom
ti ll baka till hans hem. :\aturligl\'is dröjde det en goJ stund.
il1l1<1n kineserna öfvcrlagt med h\'arandm om saken, och
el:! dc slutligen bcgMvo sig i viig me.:! den stackars man
Ilen, syntes lifvet niistan hafva Dy tt.
Glk! kan dock be·
g agna sig iifV8J1 härar till s itt namns iira, äl\'cn om det I'Öt'
oss synes underligt.
Vi fortsatte vår resa och \101'0 Silart I~ere \' id Gula
noden. Det blåstc duktigt, och bJtmiinnen röktc sitt opium
i Illgn och ro, så att utsikterna att komma öfver ej voro
ljusa. Senare 1'10t aftonen började båtmiinncn att röra p?t
sig, och då vi iindtLigen kommit ombord, sti ll ade \'iidt'ct sig.
Vi rodde s~\ långt det var möjligt för dc långgrunda
striinderna och buros det örriga stycket. Endast en i'tsna
kunde vi m hyra, pil h\'ilken \'i lade våra saker, och be
redde oss se,la tl på alt gå dc "/ l mil en som återstodo.
Fredrika tog af sig dc varmare kliiderna rör att kunna röra

sig lncra ledigt, och så voro vi åter på v~ig.
~iir d
lyckligt hunnit fram till }.Ileh·ti·cllen, kiindes
dct \"Ct'kligcn bra skönt.
Jag stannade ,ElI' ett par dagar
hos Fred rika, h varcrter jag först reste till Uin.ch·cng för
att hämta mina saker, och nu iir jag hä r i Hai·cheo. Jag
iiI' fri s k och trifves viiI.
Bed Gud, att jag mel fa blil\'a
till \'iilsigl lc lse prl denna plats: l C:in·eh'cng voro dc alla
frisk a.
Bröderna Linder och Blom :(1'0 på en resa till Ho
nall)

nt.:h

sysknn~ll

göra en missionsresa.

Tj:lllcr

t:lilka {ltt : nrn (;lld vill) .-.;nart

Bec!jcn för oss hiirul e :
I Jesus tillgifna
J:lill"ia j-'dltrs,wlI.

Mor Chang.
Af

Jlnlla

Ila/Uh',

Då silkert våra viin!1er diir hemma skola intressera si g
för alt höra nligot om våra kära k\'innor hilr i föt'samlingen
i U in,ch'eng, hal' det synts mig liimpli g t att bn iitta litct
om mOl' C hang.
Hon iiI' 7 + åt' gammal och har nu hörl
Jesus til l i l + år. Sin onw:lnclelse berättar hon sa lu nd a:
Hon bo d de i byn Cha·tieh och var närmaste grann e till
vår \·än Chang, som jag tiinker är bekant för dc flesta af
\'iinnerna hemma, och ti ll hvilken hon iiI' cn släkting. Ge·
nom honom b lef hOI1 ledd att siltta sin tro till Herre n Jes us.
Efter sex m å nad er måste Chang bmna denna by och bo
sätta sig i ["ing·iang-fu, en stad 300 Ii ( IS sv. mil) hiiri·
ft·ån. Vid al'sl{edet föt"I1lana cl e han henne att ej g lömma att
helighiilla Herrens da g. Stackars gumma, hon bIer llU liim·
nad ensam.
»:\är de lcim!lad e mig». siig er hon, );\'isstc jag
ej mera, iin att jag skulle bc,!j a till Gud morgon och afton,
för öfri g t kunde jag blott tre sånger, som ja g brukade
~junga: ur bibeln ku nd e jag intet.
Så fortgick det ett helt !il', men aldrig glömde hon
at t h ål la HetTens dag helig. r:: f ter ett års tid kOIll Ch ang
för att se, om ,len gamla \'ar best[lI1ll an clc.
Han :Lnlilthk
en lörc1agsai'ton; följande dag I;itsade han. som \'orc iil\'c n
de t en arbetsdag, Cör att se OIll den gam la hade glömt att
tira sabbaten.
Hon sa de ,l A: » I dag är det söndag, i dag skola \'i
ti llbedja Gud. » I-Ian blef mycket glad diiråt och beslöt att
taga henne med til l P"i ng·iang·I't1 för att hlil\'a döpt.
l
ein ch'c ng fanns \'id den tide ll ingen missionsstati!)I1.
~lor Chang har en mycket barnslig tilli'örsikt till Her
ren.
Hon hör ej ti ll dc mcra förståndiga och visa i denna
\'ärlden, men hon iiI' verkliget1 en skatt att hal"nl. Ilon
hat' varit hos åtskilliga aJ" v,lra sy strar, ty d å inge n annan
k vinna kunnat fås, har alltid gamla Chang niang kommit till
hjälp.
Hon har nu \'arit hiir hos oss nära ett år för att taga
cl11otk\'innliga gi"istcr och iii' alltid så glad och nöj,1 mc,1
sin lott.
För n~gon tiel sedan blef hon myck e t sjuk; ':i
tänkte då niistan, att Herren skulle kalla hennc heIll till sina
f"ridsboningar, men hOi1 ~ir nu, Gud \'arc 101', åter kry,
U nde r sin sjukdom hade hon sådana miirk\'iircliga uppen·
barelser af Herrcn) h on kiindc honom a lltid så nära och
tyckte, att han taladL! me,! henne,
Jag vat· ofta rör,1 till
tårar att se oc h höra den kiit'a gaml<l och ki1nde ofta,
att jag hade mycket att bt'a af henne. Jag försökte a tt
göra hennes sjukbädd så ly eklig som möjligt och efterkom
hennes önskningar SfL långt d e t stoel i min makt, lagade
hennes mat och skötte llCnl1C, för hvilket hon ej kunde
\'ara nog tacksam.
En afton gick lille Torsten in för att hiiisa pfL he!1!1c;
han hade clfl i sin hand ett stycke hröstsocker, SOIll han
af mig.
Då kom cn stark liingtan örver hcnne efter
litet bröstsocker. Sedan gossen g&tt, låg hon och tänkte:
»Nog vill jag hra giirna hnl\'a det, men huru sk a ll jag
kunna bedja frun därom, d[L hon har gil\'it mig så manga
godo. saker röru t;»
Erter en stun ds bcsinnande sade hon för sig sji.ilf:
dag skall beclja Gud därom,»
GUi11Jnan htt dc en s\· ilT hosta; ingenting tycktc~ \"ilja
hjälpa.
SamIll~l aftoIl Tot'sten \'arit inne hos IleIlnc, kom
,le n tanken fur mig: »Litet bröstsocker kanske sku lle göra
mor Chang godt», men hur ,Iet \':1r, kOIll jag ej att gå in
till he nne med dct förriin följande Illol·gon.
\'id :lS)'ncn af

mtt
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brös tsock ret u tbras t hon: " Guds stora nåd ; jag bad i gå r
afton, att Gud skulle röra fr uns hjärta att gifva mig litet
bröstsocker, och han har hö rt min bön. Tack, käre him
melske fader, han svara r direkte på sina barns böner:»
Sedan hon blifvit fr is l" ha r ho n vittnat för sina medsyst
rar, huru Gud hör bön och diirvid tala t 0111 historien om
brö stsoc kret. Jng nämner denna lilla hä nde lse för att visn ,
h ilken bnr nslig till förs ikt ho n hnr till Gud. Hon kan nu
läsn eva ngeliu m gnnska hjälpligt och är nlltid mycket ifrig
ntt vit tna för andra 0111 Gud.
" Du sknll ol11vä ndn oc h
bättra dig och tro på Gud,) ä r den ,'nnl iga inledningen till
hennes smntnl med de besöknndc. Il'[å Gud få i ännu
högrc må tt "iilsignn vå r gnmla "än I Rcdjen för hennc:

Den kinesiske tiggaren. ';'
Af Hug" l.ind,,..

I dag iir det den s tora mn rknaden i Hai· Cheo, då
köpmän frå n sju pro,'inser koml11a tillsn111l11nns och då
väldiga affä rer uppgöras. r-ölj mcd mig till platscn uta n,
för Västra Porten, och j ag skall visn dig något, SOI11 d u ej
förr sett.
Du rycker till oc h stannar: H,'ad är det' - En
ti ggarc! J a, dct var just en sådan j ag ville visa dig I En
äkta kinesisk ti ggnre är detta . Ser han ej ut att kunna
s krämm a folk? Tviirt igenom tungan har ha n cn lång syl,
IlVars båda ändar hålla henne hän gande ut a nför 111unnen.
Blodet har färgat tungan och ha ka n och gör det vilda, tof
vi ga, svarta hå ret och de bland trasorna fram stickande ko
torna a f hans kropp ä nnu mera motbjud ande för öga t. I
h,'ardera handen har han ett par bambustycken, som han
slår emot h"arandra, dä ri geno m an non sera nde sin nnkomst
till bu tik erna, där man ej s lipper ha ns åsyn, förr ä n ha n
fått en cash sig till kastad.
Se dä r en annan! Han har hjässan rakad framtill, och
dä r s itter i hufvudet cn sto r köksknif (mera lik nande en
yxa än en lmif) med skaftet nedåt. Han springer omkring
i but ikerna oc h vän tar, att h a ns blotta uppträdande oför
d röjligen skn ll tillförsäkra honom någ ra cash.
_ .
Den där yrkesbrodern därborta ha r eH knifblad ( l J a
20 cm långt) 'm ed spetsen instucken i pannan oc h knifven
stående rä tt u t.
Längre frnm står en beklaglig figur, läsande i ömklig
ton någon klagovisa, under dct han mcd en k nip pa majs,
s tjiilk a r s lår sitt huf\'lld, där blodet rinner (eller föregifves
ri nna) ur ett långt sår, som han själf tillfoga t sig med dcn
s tora köksknifven, ha n har i handen.
"Ack, låt oss gå hä rifrån , låt mig sli ppa se mera hära f",
sägcr du. i\llen vi ha n u kommit midt in uti det brusande
folklifvet och ku nna nog ej undvika att s töt a på nera af
dessa s tackare. innan vi komma ut.
» Hä r ha' vi å ter en b> Ja, sade j ag ej san t, då jag
lofvadc \'i sa dig, h,'ad du ej sett förr' Du had e a ldrig k u n
nat tänka dig, att en människa fö r några koppar-cash skulle
ku nna förnedra sig såso m denne man. Han har en ler
~k!\ 1 i händerna, med den öser han upp gyt tja från gata n
och s metar på ansiktet och hufvude t, så alt hål lämnas en,
.' Denna uppsats \'ar ämnad för julnumnet, men m?,tte Slå M
\'er pll grun d af h ristan de utrymme .
'o t af re rl.
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dast fö r ögon, mun och niisa. Han anscs dock ej mycke t
mera sjun ken än t. ex . den där tiggaren, som stå r där i
fruntimmerscl räkt mecl g ra nna blommor i håret och sju nger
i falsett och skall föreställa en af de gital'rspclancle sång
ersko rna.
Det är konkurrcns på detta områdc så vä l som på
alln andra här i lif,'et. Den cna tiggaren söker tiiOa med
den andra i förmåga att ,'äcka uppmärksamhet.
Me n de t är en so rgl ig tan a, och äfven jag känner mi g
bcldämd i hjärtat. Låt oss gå tillb aka den s to ra gatan ge 
nom stadcn . Där få vi utanför nästan lwarje butik se de
mera " modcrata ' ti ggarna, de hnl!a, lytta och blinda m. n. ,
hvar och en mcd sin up pfin ning för a tt d raga till s ig u pp
märksamheten, aUa trasiga och orenliga öf\'er all besk rif
ni ng. Somliga gråta, andra skra tt a och uppläsa lustiga
tcaterstycken, andra åter tuta i bambulurar. Öf,'craiJ t hör
man deras c ntoniga sång, ackompanjerad a f kastaniettcrnas
knäppande takt. Det tjänar till ingenting för butikiigarne
att afvisa en ti ggare. Ha n kommer att sitta och tåligt
"iinta en hel dag, om det behöfs, till s han filtt sin cash.
Samhället är fullkomligt maktlöst gent cmot ti ggarnc, so m
också a kt as min dre än djur.
Tiggareyrket lär ej vara så då ligt so mm artidcn, då
marknadcrna pågå och man kan få »hcm i 11\lar buske».
!\[cn fram på ,'i nte rn lida ti gga rnc förfärligt. Går man
utom s taden tidig t en vintermorgon , kan man få se dem
komma ut från te mplen, där dc logera t, ha lfstela af köld ,
ofta med sina trasor fnstbundna på kroppen med snören,
och lersIdUen, som de ti gga »mie n » uti, van li gen lwälfd
upp och ned på hufvudet i stället för hatt, tills de komma
in till s tad en.
När a ft one n kommer , se r man dem lika frusna tågande
ut ur sta tspor tar na med hvad de lyckats tigga s ig till af
opium, > miell» och bröd och med en knippa kvistar på
ryggen fö r att i templ et värma sin mat och sina frusnn
lemmar. Intc t vänligt natthä rberge mcd bad, en va rm säng,
desinficering af klä derna och fru kos t för någ ra öre inbjuder
den ki nesiskc » luffaren », när mörkret inbryter och nattkylan
isa r genom märg och ben . Kej , på några riskvistar på
tc mplets golf försöker han kä mpa mot kölden, och gå r han
under, så lwad mer, in gen människa bryr sig därom,
blott den döda kroppen blir bortskaffad.
H vad säger du nu om denna tan a frå n hedendomcn,
som du betraktat? Tycker du ej, att du h a r s tora skäl att
tacka Her rcn Gud föl' förmåne n att vara född i ett kristet
land, där den kri stliga barmhär ti gheten sörjer för att iif,'en
den arma mö tes af en hjälpsam hand och får ett skydd på
sin ålde rdom , och där Guds ord s tiindigt predikas, förku n
nande för den f..'\ttige och betryckte om den härlighet, som
återstå r för Guds folk hos Gud , där ingen skillnad är mel 
lan fattig och rik .
Då dl! u nd er julhög tiden i dit t treniga hem fröjd as
ö fv er att Jesus kom hit ned för att sp rid a » frid på jordcn »,
så t än k på huru många, som a ld rig iinnu hört diiro m,
och låt l1\'nd du nu sctt mana dig att göra Iwad cll! kan
att sp ri da ljuse t och s king ra hedend o mens mörker, so m iinnu
bc täcker dctta la nd.
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Dagbok san teck nin g.1.r uoder e n re.:;;t i I(inzt våren 1897 .

I dag den ~S april ånga I'i upp för Yangtsckiang,
cj långt från dcss mynning . Himlen är klart blå mcd en
skift ning i grått mot horisonten, Det iiI' behaglig sl'alka i
de n fri ska bris, som blåser örver floden, Iwilken här ilr tio
cng. mil bred , Vattnet brusar och slnllnmar mot ångarens
förstäf, när den skär sig väg mot strömmen, väs terut. Den
strand v i följa är hilr, i närheten af flodens ul lopp, låg och
grönskan de, den andra stranden a ftecknar sig mot himlen
såsom en g rå rand med svaga konturer af berg . Dussin,
tals små båtar äro inom synhåll. Främre delen af ånga
ren ä r afsedd för kinescrna, oeh vi räkn a oss bland dem,
iklädda dra kinesiska dräkter. Ehuru till triingsel fylld,
är denna afdelning' luftigare och beln'ämare än jag väntat.
Några vackra blommande växter pryda salongen, hl'ars fö ns
tel' erbjuda utsikt öfver flo de n i hela dess bredd. :Vlin hy tt
är rymli g, hvitmålad, med ett fönster, som släpper in rik
lig t med luft och ljus, När jag sitter därnere och läser,
hör jag mina kine sis ka grannar samtala, men so m jag ej
förstar deras språk, störa de mig ej, En ka nariefågel i bur,
i den närgl'ä nsa nd e salongen, öf\-erröstar dem emellanåt med
sina glada drillar och påminner mi g om att Guds god hct
omgifl'er oss äfven här i det fjärran la ndet.
Den 29 april. r gå r afton passerade vi staden Chin,
kiang på flodens södra strand, och i morse den gamla
staden Kanking, Hela denna trakt är utomorden tligt vac
ker. floden är på so mliga ställen lika bred so m sjö n C0l110,
r (j ä rran synas blånande berg, närmare grönskande höjdcI'
med skiftningar i brunt, och närmast resa sig bland ris
fälten bra nta klippor.
Oräkneliga' båtar och segelfar ty g
synas på floden, Utflan är fuil a f lif och rörel se. Jag sl<rif
.. Fö restnnd"re för en missionsskolfl i London.

SINlMS LAND.
ver på däck, omgifven af cn mängd kineser, som åsk åda
mitt för eha fnll1de , så olikt deras siltt att forma sina IwmpIi
cerade skri ftecken.
En annan g ru pp är samlad omkring
el:r Howard Taylor, som iiI' sysselsatt med sin korrespo n
dens , och mi n dotter har tagit plats i en mandarinstoi
för att vara skyd dad för morgoi1vinden , när ho n skrif\-er
he m.
Dett a är således Ki na , som ligger fra mför mig: allt
stö rre och större vidder af detta iand öppna sig för ögat.
\'i lämnade Shanghai de n 27 på afton en och haf\'a iinnu
icke lämnat Kiangsu, den smalas te a t' Kinas pro\·inser.
\'i haf\'a 600 eng. m il till Hankow, och när vi äro där,
hafva \'i endast tillryggalagt en fjä rdedel af flode n, rälmac!t
från my nni ngen till dess källor.
Den 30 april kommo \'i till \\'u-h u . Staden är stor
och vnckcrt belägen. Det \'ar kärt att få se missio nss tnti o
nen på afstånd och få träffa någ ra af missionä rerna, hv ilk a
kommo ombord j ä mte Ts'uen-ling, en infödd kristen, so m
rest tviirs öf\'C!' Ki na i sällskap med vå r gam le vän lvlc,
Carth)'.
\'i kommo i morse in i den bergiga provinsen Kiang
si.
V id vår ge mensamma bi belliis ni ng på däck mflste \' i
emellanåt ly fta bl icke n för att beundra dcn hiirliga omgif
ningen.
Yangtsekiang påm in ner här om Rhen. Den ena bcrgs
kc dja n höjer sig bakom den andra, och djärf\'a klippor resa
si g riitt upp från fl odens strand eller ur dcss mi dt. F ör
att å tergi fva färgskiftningarna skulle ford ras en mrrlares
pcnsel. Inom denna vidstriickta pro\'ins h ar C. r. M . en
kedja af statione r, siil'skildt omkring l'oya ngsjön, Österut
stå de fl es ta und e r ledning af europeiska syst rar , biträd da
a f in födda lärare. Nödvändigheten att här anfört l'o så
mycket a f det evangeliska a rbetet åt in född a kris tna har
ut veck la t dcras förmå ga och ökat deras hängifvcnhet på ett
anmärkningsvärdt sätt . Me d god \'ind l([\ n man i en ld
nesisk junk på Poyangsjö n tillryggalägga längsta afståndet
från no rr till söder på cn clle r två dagar, men i dåligt
\'iidcr kan resan ta ga t. o. m. fjorton dagar . E 1 klippi g
ö med en pagod li gge r i ele t jämförelse\'is sm ala norra ut
lopp et. Dc omgifvand e bergcn på mi nna om Schweiz. Några
mil frå n Poyangsjön ligger Kinkiang, en af de 30 eller 40
fri hamna rna i Kina. En stor del af de nna stad närm as t
floden är , likso m vid de an d ra fr ihamna rna, under eng
elsk styrelse, C. L i\l. ha r här sitt hufvudkva rter för pro
vinsen.
Den l maj. Vi anlände på morgonen ti ll Ha nkow och
skynd adc genast till C, r. r-I:s missio nshem, en luftig, be
hagl ig byggnad. Jag ha r bli fvi t mycke t öfverraskad af det
europeiska intryck man får af dc fria hamnstäderna längs
floden . Här liksom i Sllanghai är en stor elel af staden
upplåten för engelsmän och står under brittiska flag
gans skydd. Flera vack ra, engelska och ryska minbåtar
li gga förankra de på flod en . Gatorna äro breda, planterade
med trä d och husen byggda i europeisk stil. Vi d som
li ga ga tor ligga stora förrå ds hus för te och fab riks byggna
dc r, oeh vid andra ba nker och de förmögna handels mä n
nens bostäder.
Vinstbegäre t i Kina har bcrcd t \'äg för
e\' angelium, Handelsma nnen har gått före miss ionären för
att bereda intriidc u ti detta (illstiingda land,
Söndagcn den 2 maj hörde vi d:r Joh n ') i sin kyrk a
:;: Doktor Griffith Tohn, som arbetat i Kina i 40 31', i
med I..onc1onmissionen.
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predika på kinesiska för en stor, uppm iirksam åhö rareskara,
Sången var ga nska goel, en in född spe1aclc orgeln. Föl 
jande dag fick jag taln till de samlade missionärerna. Till
detta mötc rodde vi i en liten bå t öf\'cr flodcn t ill \Vu
chang på söd ra s tra nden . Tre städer li gga tätt tillsa m
mans m ed en befolk ning af tillsammans en mil lion. I \ Vu,
eha ng likso m pli andra be tyda nde platser i Killa har
romersk katolska missioncn intag it en fram ståe nde st äll 
ning. Katolska kyrkans plan är att förvärfva landom
råden och erhålla fast fot ge nom riked om och regering
ens fö rmedl ing. De katolska prästerna hålla de franska
konsu lcrna i ständigt arbete för att ordna kyrkans och dc
omvändas angelägenheter mcd mandarinerna på dc oli ka
pla tserna. Kineserna, so m ha ta katolikerna på grund af
deras ständi ga inblan,ining i \'iirdsli ga a ngel ägen hetcr , skilja
dcm bestä mdt fr ån protestantcrna , hvilka i re gel und vika
allt dy li kt. D:r J o hn sade mig, att han anser alt katolska kyr
kan skju ter öf\'er målet i Kina, och omed\-etet hj älpe r pro
testanterna, därigenom att hon tillförsäkrar alla missio nä rcr
regeri nge ns erkännande, men ådrager s ig sj iilf sa mtidigt både
regeringens och folkets motvilja geno m sitt själ f\'i ska och
högmodiga upp trädande , Jag kunde ju cj annat än däruti
se en Herrens led nin g.
r-·lå ndag afton återvä ndc vi från Hankow sam ma väg
och anlä nde den 3 maj till Ganking, Iwa rest vi \'i\l\(om
nad es af ett stort antal a f
J. iVI: s m iss ionärer, h\'ilka
vistades i sp råks kola n därstädes för att under d :r Ballers
lcdning studera k inesiska.
De kä ra bröderna hade utbcdr sig mycken \'iilsignelse
för vå r vistelse i Ga nking och \ ' 01' 0 be red da på ett stort
antal möten, lwilka vi också fingo hå lla.
\'i hade stor
g lädje a f samvaron med dem och liimnade d:r \Vhitfie ld
Guinness' i skolan rör att börja sina studier a f ki nesiska
språkc t, u nde r det vi fortsatte å terresan till Shanghai för att
hinna ned till söndagens möten.
Lördagen dcn S maj voro vi å ter i Shan gh ai eft er att
på tio dagar harva fiirdats 1,200 eng. mil på den stora
Ya ngtsekian gf1ode n.

Den första kvinnliga liikare i Kina är Hu King Eng,
som efter sj u års träget arbctc i Amer ika tagit sin eloktors
grad och JlU iiI' läkare \'id ett sjukhus i Foocho\\'. En
kines förde sin gamla blinda mor pEl e n af de i Kina bruk
liga skottkä rrorna , 1,00 0 eng. mil till Hu King Eng, för
att hon s kull e opereras för starr; opcrationen lyckades, och
den ga mla åter fick synen.

Till

missionSif&nner-na.

Vi bedja få fästa Eder uppmärksamhet på tack
sägelse, och böneämnena för den 14 mars, h vilka
återfinnas härnedan. I vår kära bibel Dnnas så mänga
uppmuntringar till bön och löften om bönhörelse, och
det är ju en så stor nåd att i bönen få deltaga i ar
betet; på clet sättet kunna ju alla va ra med och främja
evangelii verk i världen.
" En son till d: r
när till Kina.

Gninne;;3 , Il\' ilke n g Rit ut

30m

liikaremi s;;io,
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Våra älskade arbetare ute på fältet och vi här
hemma, alla törsta vi erter den rikaste vä lsignelse
öfver verksamheten. Att den må varda gifven af
vår käre himmelske Fa der vilja säkert många mis·
sionsvänner bedja om. PA gemensam bön följa ge·
mensamma välsignelser och i missi o nsarbetet utgör
bönen den största kraften.

tf ack;sägelse- och böneämnen
den 14 maITS 1898.

S,'(lIska Jllh'slol/{'/I" ; 1":11/(1 allll/äll1la bÖl/tt/a/!.
LQfvad vare Henen dag för ,hg!
Han 11iir dra bördo r, Cu,l iir \' 8.r hjiilp.
Ps. 68: 20.
Den dag jag ropad e s varade du ll1ig.
du ingaf mig mod, oc h min ,jiil fick
kmit. Ps 13 8: 3.

Bedjell alltså.'
iVlen då vi bedja Herren om ny välsignel se, så
lå tom oss icke heller glömma att tacka hono111 för
den godhet och nåd vi mottagit. Vi harva så myc
ket att tacka för, ty under det gångna året har Her
ren låtit sin särskilda välsign else följa arbetet på mis·
sionsfältet, hvarom våra kära syskons bref så ofta
burit vittnesbörd.

Enligt meddelande i febrllarinum!~et af denna tid
ning hoppas vi få sända våra kära mi ssion ärer en
jlllläda i början af maj - den sändes så tidigt, för
att elen säkert skall hinna fram till julen. De vän
ner, S0111 önska gladja våra syskon med några gåfvor,
torde därför in.sända dem till den angifna tiden. För
att ingen förväxling må äga rum vid ompackning
eller förtullning, ombedjas gifvarna att skrifva missio
närens namn, för hvilken gåfvan är ämnad, på en
adresslapp, som fastsys på hvarje sak. r sä fall be
höfva ej sakerna slås in i särskilda paket till hvarje
missionär, utan gåfvor till flera missionärer kunna läg
gas i samma paket. Ompackning måste i alla hän
delser äga rum här, då sakerna nedläggas i lådor.
Dessu tom ville vi bedja om en innehållsförteckning
med gifvarens namn och adress.
Skulle så vara, att någon missionsvän känner sig
af Herren manad att gifva någon gåfva, men ej kän
ner någon af missionärerna personligen och för
denskull ej är fullt viss om, till hvilken af dem han
skall sända gåfvan, vore vi tacksamma, 0111 bestäm
mandet lämnades åt kommittcen . Cpplysningsvis må
nämnas, att yIleunderkläc1er alltid äro mycket välkomna .
Broder Axel Hahne har flera gånger enträget bedt om
dragspel. Han har visserligen fått ett men önskar
flera sådana. Kineserna tycka mycket om dragspe l,
och vid gatupredikan äro dessa en ga nska god hjälp
för sangens ledning. De infödde medhjälparna fraga
bro Hahne ofta, om ej dragspelen snart komma.
r majnumret af »Sinims Lanå» för 1897 var in
förd en notis om önskvärdheten af att ett bibliotek
med god litteratur, förutom andligt uppbygglig äfven
allmännyttig och vetenskaplig, måtte bildas för missio
närerna på faltet . Betydelsen af ett sådant bibliotek
kan hvar och en lätt inse, som söker att sätta sig
in uti hvad det vill säga att under åratal vara skild
från hemlandet och omgifven af hedendom på alla
sidor. Annu hafva emellertid blott få böcker för detta
ändamål blifvit insända. Vi bedja därför att få an
befalla äfven denna sak åt missionsvännernas förböner
och intresse. Det vore vår mening att på samma
gång som juIlådorna afgå få sända åtminstone en
liten början till det blifvande biblioteket.

f ÖJ:!

l l/cll/a1"betd för:
bered,1 \'äg för systrarna Engström, Svensson,
Hamsten , Fogelklou och Sjöberg samt för broder Stål
ham mar att utgE! till Kina;
de nya medarbetare Herren uppviick t;
om budens kärleksfulla med verkan;
missions\' iinnernas for tsatta intresse sam t
de medel Herren gifvit till arbetets underhåll.

a)

af

Herren

b)
Pti 1/1 IsslolI ~/tlltd /ör:
andens en het och kii rJek, hvari missionärerna blif\'it be\·arade :
Herrens ledning och hjälp i tider at' trån g mål :
dct goda hälsotillstånd, som öfver hut'nid rådt bland syskoi1cn;
viilsi gnelse örver arbetet på stationerna och i distrikten:
de nya dörrar, so m öppnats för evangelium;
dc nydö pta i Di n-ch'eng, Hai-cl1eo oc h Tong·cheo-fu:
framgångarna i skolarbetet ;
hus i Han-ch'eng;
en g1lf\ra af.f 100 till huset
Tong-cheo·fu från en ny
ligen af1iden broder i Engla nd, mr ;\[OI·ton;
de inföddas trohet och hjälp.
Gdll in i Imlls jorlm·. med trrd,,'sii.r;dsc od/ 1 I/ Im" g år
da/" /lied lo/l jJ/iiC/I 1/(11/01//, '{ltll,i//:'/It/l I/(//I.i lIall/1/. 7.']' .,·tJt!
ti;- Jurr(/!, (i' //: är IWlls I/I/t!, frdl/ släk/( till sldktc !till/S

trufastl/d.

Ps. 100: 4 , 5.
AI//1/ä/

aj

f ör bÖI/ :

l I/elllarådet .fijr:

kommitteen och omb ude n, att deras verksamhet för missio
nen i allt måtte ledas efter Guds vilja ;
lilmpliga af Herrens Ande skickliggjorcla missionsarbetare
samt
behötl iga medel för \-crksa mhetens underhåll och utvid gande.
b) Pli mij's/olljj/iltet för:
missionärerna, att de måtte be\'aras vid hälsa och dc sI-aga
stä i'kas;
arbetet för stationerna, såso m predikoverksamhet, försam
lingsvå rd , sko !l-erksamhe t, husbesök, trak tatspridning och
arbete bland dc sjlll,a, bibelklasser, bibelkllrser m. m. ;
de infödda medhjälparna;
sökarna i evangelium sa mt
missionärerna och dc infödda kristna, att de måtte i rikare
och _rikare mått uppfy llas med H errens Ande.
Ater sii..~Y;- jag [(!tr, att 0/11 h,1i af r/le/" kOli/lila rifrer
cm id jon/m, Im/lkrn sak .id i'arr! /1111, som de /ioljtT Ol/l,
skal! del! bCj-kdras dem af lIIin Far/t/", som dr i /til/I/I/dm.

l} I/rarest tru eller tre äro fö;-st7lltllll/c i mitt
tir j{~f m/dt iNa"d dem. :Vlatt. 18 : 19, 20.
Stockholm:

;/(l/I/1/,

p, Palmqllisl~ i\ktiebo lags Boktryck<,ri, 18 98 ,

r/iir

