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Dop i Iong.ning . Underrättelsen, att 16 personer
blifvit döpta på vårt fält i Honan, skall innerligt glädja
och nppmuntra våra vänner. Delta är förstlingen i Honan .
l\l[å den följas af en stor skörd! (se bro Carl Bloms och
syster Anna Janzons bref.)
Syföreningen för »Svenska Mis sio nen i Kina »
anord nar en förs äljning till förmån för denna mission i
början af dec. månad , till hvilkcn gåfvor tacksamt emot·
tagas, och från landsorten torde sådana insändas under
adress: Sekreteraren '.Josef Holmgren, Lästmakaregatan ~:o
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Föredrag af kyrkoherden F. Hammarsten i Blasieholmskyrkan vid
,Svenska missionens i Kin a> höstmöte 1898.
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Mos. 17: 8-16.

Vår text i dag gifver oss anledning att tala om
sättet att föra Herrens strider på jorden.
Samma natt som Israel uttågade såsom ett heligt
folk under Herrens uträckta arm, vigdes det af
honom till strid och kamp . Vid det tillfället hade
dock Israel endast att stå stilla och se, huru Herren
stridde för detsamma. Nu hade de hunnit några dags
resor in i ödemarken, och en ny strid förelåg , där
både båge och slunga, spjut och sköld måste anlitas
mot fienden. Det var en bekymmersam stund. Där
lågo amalekiterna, talrika såsom sanden i hafvet, in
för Israels ögon . Josua var en ung man. Israel
hade ännu icke mätt sig med någon motståndare i
strid. Det gällde ju, då det första slaget slogs, att
slå det i Herrens namn, så att fienderna kände det .
Men det synes, som om den gamle Mose icke hade
låtit bekymren allt för mycket tynga sig. Han
si:iger till Josua: Välj du ut manskap och gå ut
mot fienderna I I morgon tager jag Guds staf i
min hand och går upp på höjden. Det är, liksom
ville han säga: »Frukta dig icke! Kom ihåg, att
jag står däruppe på höjden hela dagen, då du strider,
och lyfter min Guds staf uppåt himlen. - Hvilken
underbar, hemlighetsfull kraft var det då, som Mose
kände till, och som styrkte honom denna stund?
Han hade fått stafven af Gud . Med densamma i
sin hand hade han träd t inför Farao och stått inför
konungen med frimodighet såsom ett Herrens vittne.
På den dag vi nyss nämnde, då Israel gick genom
hafvet, hade han återigen hållit sin star i handen,
räckt ut den öfver vattnet och sett det stora djupet
klyfvas. Någon liten tid därefter hade han för
tredje gången stått med Guds sta f i sin hand i ett
bekymmersamt läge, då folket i öknen Sinai saknade
vatten. Men Gud hade sagt honom : "Slå med
stafven på klippan, och vatten skall flöda». Han
hade således trenne gånger förut stått med Gu ds
staf i handen och sett sin Gud med under och makt
gripa in. Denna staf ville han nu taga med sig upp
på höjden, under det Josua stridde. Han ville höja
den mot himmelen och liksom visa den för sin Gud.
Och hvad var det annat, än att han med tydli g a
och klara ord sade: »Fader, du har en gång och en
annan gång och åter en annan gång hulpit mig för
din trofasthets skull, då hvarken makt eller kraft
hos oss förslog utan endast din nåd. O , Herre, du
ar densamme i dag, och jag litar på dig nu såsom
jag gjorde då. Herre, hjälp allenast för ditt namns
skull! » Och då först å vi . att han an vände denna
staf icke såsom ett trollmedej, utan att han blott hölJ
fram den såsom en underpant på Guds trofasthet.
Hade amalekiterna sett den gamle mannen med
s tafven, hade dc kanske belett honom. De hade
helt visst icke förstått, hvilken underbar kraft som
strömmade fram, just därigenom att han stod där
uppe på höjden med sin star. lVIen, I mina vänner,
förstån helt säkert, hvad jag menar, när jag säger,
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att vi skola tala om några sätt att föra Herrens
strider.
De gamles bokrullar voro ofta virade omkring
el! staf, som gick igenom hela rullen, och omkring
hvilken den slöt sig helt tätt. Så går äfven genom
Guds ord så att säga en staf, ett löfte om att
Herren hjälpe r i all nöd, det må vara inre eller yttre
nöd, att Herren hjälper den elända, då han söker
sin Gud. I den meningen hafva äfven vi en staf
att hålla uti. Vi hafva Guds trofasta löften, i hvilka
det gäller att håll a fast. Och jag tänker, att mer
än en af oss äger Guds ord icke endast såsom ett
ord, som står där härligt och godt i skriften, utan
såsom ett uepräfc'adt ur skri ften lIpj>hämtadt och till
g odogjordt ord. Mer än en af oss skulle förvisso
kunna framträda inför Gud och säga: »Herre, jag
har pröfvat ditt ord . Jag vet icke mycket, jag har
icke erfarit mycket. Mel,1 det har jag sett, att det
är sa1111 i~ då det heter : »Akalla mig i nöden, så vill
jag hjälpa dig , och du skall prisa mi g . Jag har sett
och erfarit, att det är ett fast ord, att Jesus Kristus
har kommit i världen att frälsa syndare, och jag
släpper dig icke nu . I nödens stund, ja dag för dag
håll er jag fram dina löften för dig. Det är det
enda fäste jag i lifvet äger, ditt ord och löfte. Och
du , Herre, hvarken kan eller få r svika det.» Att så
hålla fast vid ordet, att så för sin själ och ~in tro
halva fått ett fäste att hålla i, o, hvad det är godt
i denna värld, där allting växlar och förändras, där
allting byte r g estalt mången gång under mindre än
en dags lopp . O, huru godt att äga någonting,
som, när himmel och jord förgås, dock håller, Guds
vissa ord och löften i J esus Kristus! Och när vi
visa upp dessa löften fö r vår Gud, då visa vi fram
dem för hans hjärta icke endast för att påminna
honom om, att hah måste hålla sitt ord utan för att
styrka våra eg-na hjärtan med hans trofasthet.
Hiskia , konungen i Juda, gjorde en gång ungefär
såsom :\fose. Han lade fram det bref, han hade fått
af Sanherib, på altaret och bad Herren läsa det.
Och hvad ville han med detta säga om icke: »Herre,
det är dil! na/lln det gäller? " Sa var det ock Mose
tänkte och kände, när han stod på högen med Guds
staf i sin hand.
Alskade broder i Kristus, du som med ditt
hjärtas tro gripit fast i I Ierrens löften, kom ihåg, att
själfva förutsätt ningen fö r a ll sann och verkl ig seger
är denna att l ålla fast i H errens ord, ty det är att
g ri p:1. fast i Herrel! själJ. Och det gäller att icke
släppa. Ack, hlll'Ll många trötta Guds vänner gifves
det icke p a jorden. Huru många, som fått detta
fäste , men som känna sig så vanmäktiga, som ville
de släppa detsamm a och förmådde de icke längre
hålla fast sitt tag ! J ag viIle så gä rna ropa till aIia
dessa trötta bedjare, som ing enting a nnat förmå än
att bara hålla fram Guds eg et ord fö r hans hjärta,
att icke gi fva sig öfver, at t icke sluta, att icke hålla
det för lön löst , tifven om det kän nes, sa:;om om den
eg na kraften alld eles förs vunne , ja, ä fven fast den
verkligen försvinn e r.
Där står den gamle åttioåringen på höjden, och
hans hand begynner snart skälfva och darra och
ha ns knän svikta . Det var nog icke så, att allenast
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hans kroppsliga krafter sjönko, utan att äfven öfver
hans inre människa Herrens Ande blåste fram, och
vi veta, att där Herrens Ande går fram, där varder
allt kött såsom hö och allt blomster vissnar. Den natur
liga kraften försvinner. Vi se i skriften , huru mer
än en helig arbetare stått inför Gud och fallit sam
man, sjunkit ned till jorden på sitt ansikte och blifvit
såsom död. Både öfver hans inre och yttre människa
har Guds Andes kraft lagt sig. En himmelsk kraft
har gripit dessa Herrens tjänare och den egna kraften
har böjt sig därunder och sviktat. Ingenting tager
så den egna köttsliga kraften ifrån oss som att blott
stå inför Gud och ingenting annat hafva att hålla
uti än hans egen trofasthet, hans eget löf[e i ordet.
Om du därför känner den egna kraften förg ås, gif
dig icke utöfver, så att du förtröttas och uppgifver
saken! Det är kanske en välsignad Herrens ange
lägenhet, med hvilken du sålunda stått inför Herren
år efter år? Du förmår nu icke mer än att bara
peka på detta hans löfte. Men du vet icke, hvilken
kraft som ligger i detta att visa upp inför Herren,
hvad han själf har förbundit sig till. Du må kalla
detta bön eller tro eller trons bön eller att hålla fast
vid Herrens ord, det är allt ett och detsamma. Där
måste vi stå, där måste vi börja, där måste vi sluta.
Det är f örutsättningen för all sann strid och all verk
lig seger inför Herren.
Men det var icke endast så, att Mose stod på
höjden och kämpade inför Herren, utan äfven JoslIa
i dalen stridde sin strid, ehuru på ett annat sätt.
Mose var medveten om, att hans sätt att strida icke
ensamt var tillräckligt, och J osua för sin del visste,
att hans kamp och strid med svärdet i hand icke
ensamt för sig var nog. De sågo till hvarandra,
Mose från höjden nedåt dalen och Josua från dal
sänkningen upp mot kullen. De behöfde hvarandra,
Det ena sättet att strida var blott ett tillägg till det
andra. Josua kämpade med svärdet. Han trängde
fram mot fiendens bröst och satte svärdets udd mot
fiendens hjärta. Se sanningen, det frälsande ordet,
Guds evangelium är icke endast en löftesstaf, som
det gäller för oss att omfatta, utan också ett
Andens svärd, ett ord, som biter, ty sanningens ord
har en skarp udd för det arma människohjärtat.
Det är underligt, att det mången gång skall
svida så hårdt och så bittert i våra hjärtan, när
sanningen skär in. Det vittnar icke god t om hjar
tat, att så är. Sanningen borde vara så ljuftig, så söt
som honung-o Men du vet af egen erfarenhet , att
den stundom är bitter, ja, ibland bitter som döden.
Att sanningen kännes som balsam, då den tager
löftets torm, det är j u ganska naturligt. Men att
den svider, är därför, att hjärtat är ond t. Dct är
just mot det ollda, vi måste halla fram sanningens
udd, antingen detta onda finnes inom oss, eller det
gäller att kämpa mot synden och det onda ut(J m
oss. Men det är icke alltid så lätt att vända san
ningens udd mot det onda i världen, ty hjärtat är
fegt; fruktar och bärvar. Köttet vill icke känna or
dets skärpa. Men hvad som är säkert, är, att vi
icke kunna tränga fram mot det onda i världen" om
vi sky att sätta ordets udd mot det onda i vart eget
hjärta .

Om det var tröttande för Mose på högen att
hålla i stafven, så var det nog tröttande äfven för
Josua i dalen att ständigt behöfva gripa så hårdt om
svärdsfastet och ständigt rikta svärdets udd mot den
framträngande fienden. Och visst är det tröttande
att ständ igt behöfva vända ordets udd inåt mot sig
själf. Det vill i sanning trohet till emot Guds ord
att städse 'vilja göra detta, att städse också verkligen
göra det . Men förrän du och jag på det sättet låta
ordets skärpa bita in i vår eg en barm och det på
ett allsidigt och gen omskärande sätt, blir det heller
icke helt och fullt med vårt kristliga lif. Månne det
icke finnes många ibland oss , som bära det sköna
namnet kristna, som i ett eller annat afsee nde gjort
ett undantag i sitt lif, låtit ordets svärd svänga örver
mångt och mycket men icke öfver allt? Finnes det
icke mer än en kristen, som är en flitig hörare, en
verksam kristen i församlingslifvet, men som t . ex.
icke styr sin tunga , eller som i de allra flesta sty cken
söker gö ra Guds vilja men har en särskild svaghet,
t. ex. girigheten , olusten att offra någ ot af sina ägo
delar åt Herren ) Finnes det icke mer än en, om
hvilken man måste säga : » Han är säkert i grund och
botten en verklig Jesu lärjunge, men ack, att ett och
an nat ändå vore annorlunda!» Man kanske icke vill
säga , hvad man känner och tänker, men detta lyte
träder dock fram både en och ann a n gång. Denne
broder har icke satt ordets udd mot all synd i sitt
lif. Han har i sitt inre gjort ett undantag för ett
eller annat. Det är en hand eller fot,' som icke ä r
afhuggen, ett öga, som icke är utrifvet. Men huru
går det för oss att vända ordets udd utåt mot det
onda i världen, om vi sky att sa göra mot det onda
inom oss själfva) N är krigaren för svärd et i striden ,
måst e handen sluta sig tätt till s värdsfastet, gripa ett
riktigt säkert tag därom. Armen och s värdet måste
liksomsammangjutas till ett och föl ja hvarandras
rörelser. Och först då, när ordet helt och fullt har
sammansm ält och sammanvuxit med vå r inre människa,
få vi också den rätta Andens frimodighet, ödmjukhet
och kärlek till att kunna vä nda sanningens udd utåt
mot världen och blifva missionärer både clä rute och
här hemma, hvarhelst Gud ställer oss. Men visst
är det, säge r jag ännu en gång, tröttande att städ se
misstänka något försåt , någ'ot illfundigt från den in
nersta härd en i sin egen varelse, att aldrig våga vända
svärd ets udd därifrån, att stän digt vara på sin vakt.
Josua såg nog upp mot himmeln mån g en gå ng
under dagens lopp och län gtade h ä n t iJi de n stund,
d å solen skulle sänka si g ned , stl id en lykta s och b il1
skull e [,1, hvila ut sin trötta krop p, sitt trötta sir:ne .
nderl igt va r e1et där sammanhanget mell a n stafven
på hög'en och svärd et i dalen. N ä r staf,-en lyftes
upp mot himlen, vek fie nd en. D t var ick e stä nd ig
fr a mgång för Josua . O ch det är ic ke ~ tä nelig fram
g å ng för Gucl , fo lk. D et är icke stä nd ig framgang
i missionen . Det ä r icke stän d ig fram gå ng i a rbetct
hä r hemm a . Nej vis st ick e, det växl ar . l\ f .:1 .1/t!f1 'm
m å s te l_Il /ilS 111'1' · He rre ns löftt.: m a ste g ripas ö m .
V i måste lägga fram för 0 5S själlva och för Herren ,
hvad han sagt och lorvat . l ele n må n, vi de t g öra
i tro, viker fi e nden . J ng vi ll icke säg a , att vi, som
äro häl' hemma, äro Mose på högen , som skola hålla
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om löftena, och missionärerna därute den kämpande
Josua, so m skall strida med ordet. Det km i viss
menin g sägas så. Men annars gäller det, för h va rje
kristen att äga både staf och svärd, att h ål la om dcn
förra och gripa fatt i d et senare.
(Forts)

lIJ3edjande tiIIi~a ähen för oss."
Kol. 4:

2.

Hade icke de i Herren äl skade, utk orade apost
larna lärt os s att bedja om de heligas förböner, sku ll e
vi känna det svårt att gö ra anspråk p å mis:, ionsvän
nernas intresse ),äfven för oss)) med anledning a f vår
förestående missionsresa. T y dligen lade Jesu första
vittnen den största betydelse vid förbönen, de båd o
oaflåtligen, ja, , natt och dag på det ifrigast e» för
alla heliga, men ock för )) h var och en för sig».
Epafras " kämpade i sina böner » för de helig<t i
Kolossä, att de m å tte » b estå fullkomliga och upp
fyllda i aJlt, som är Guds vilja ». Den enes förbön
kan sålunda åstadkomma den and res fullkomnande
och blifva ett medel till att Guds goda och behag 
liga vilja sker på jorden såsom i himmelen.
När vi därför nu stå redo att »genom Guds vilja»
för en kort tid resa ut till Kina, är det oss en stor
förmån att få begära mission s vännerna s a ndliga hjälp
i detta vart företag. Hjälpen blir den mest praktiska
och omedelbara, därigenom att I bedjen »tillika ä/ven

för oss ».
Den förestående resan har länge varit påtäIlkt
och för e mål för mycken bön , men Herre n har först
nu visat oss, a tt tiden för den sa mma är inne. V å r af
sikt med denna resa är att studera mission sarbetets
beclrifvande, kinesiska förhållanden och i öfrigt,
långt som möjligt, lära k änna det hedniska folk, hva rs
fräl s nin g vi af all var själ åstunda. Därjämte glädjas
vi å t att, om än fö r en kort tid , få vara tillsammans
med de älskade sy skonen på fä ltet för att med dem
få dela andliga nådegåfvor. Vill Gud, lämna vi Stock
holm omkring d e n 20 okt., och kommer vå r borto
varo att begränsas till ett ar, för så vidt ej Herre n
Vlsar, att nå gon utsträckning af tiden är nödvändig.

sa

S åsom för e b ed jare för h varandra är det godt
att ej blott p åm in-nas om behofvet af fö rb ön utan
ock o m den rika uppm un tra n, vi äga i " del tagande t
i e van gelium )' genom bönen. Låtom oss ej förgäta
I. Jes i! IIpjJiiliwillg : )}Bedjm ». Herren uppm a nu
aldri g till det , som är lön löst . U ti detta enda ord
:> be djen » ö pp nas för oss d e lj u;;as te llhikter; gen om
detta ord finner d en radvill e råd, elcn mi sströstande
hopp, och genom d et blifver det omöjliga möjligt.
">

JeslI löJie : »Din Fadn .rl.·l/il,·cdergä!la

d~~ )) .

Sedan J eS llS fyra särskild a ga.-:ger i Matt. 6 lag t ton 
vikt vi d orelen »)i d et fÖi'dolda " , lo fvar han, a tt h vad
som d ä r lItbedes, »ska/I» varda oss gi fvet. Detta hans
skall lä mnar icke rum fö r !lagon t veka n . Herre ns löfte:
»Förr än de ro pa, s kall jag svara », är ick e äfven det
en uppmuntran, S0111 gifver nytt lif åt den flämtande

j\1
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lågan? Hjärtats åstundan går honom till hjärtat, innan
vi hlfnnit uttrycka den med ord.

dig».

3. Jesu kärlek till oss,' »Emedall jag har älslwt
Rvad är han icke beredd att göra, emedan han

äl'ikar oss så som han gör. På jorden ä r det endast
de, som ä lska os~, hvilka göra sitt yttersta för oss,
men deras förmåga är oftast ej i enlighet med deras
goda vilj a. Herren s kraft sträcker sig lika längt som
hans kärlek. För sin kärleks skull hör han vär bön,
och med sin kraft och stora makt sätter han den i
verket.
4. Vår egen eifarenh et om huru bönen bär mång
faldig frukt, är oss ock en stor uppmuntran att
icke förtröttas. Vi b ehöfva ofta i våra böner lämn a
rum för tacksägelse för de böner, som intill nu blif
vit besvarade.
Den Helige Ande är beredd att hjälpa oss i vår
skröplighet i bönen. Han manar godt med outsäglig
suckan; låtom oss gifva rum däråt i bönen, och
Jesus, vår store öfverstepräst, skall inför Guds äsyn
frambära vår begäran, och Fadren skall upptaga den
och gifva oss långt utöfver
Joh . Rinman.

"p'llensl\a rvIissionen i Kina"
firade sitt seuvanliga höst möte i Stockholm sö ndagen den
2 S september med föredrag af ordförande, missionär C. H.
Tjäder, herr Rinman, sekreteraren och kyrkoherden f. Ham
marsten.
Förm iddagens möte hölls på K. F. U. M: s lokal och
inleddes af ordföranden, som med ledning af Dan. 6: 10
titlade om bönen och dess stora betydelse för missionsarbe
tet. Utom bön vore all sådan verksamhet blott och bart
ett huggande i luften.

Därefter höll missionär Tjäder föredrag öf\'er Ordspr.
24: II, 12 : »B~fl'ia de till döden fällda oelt rädda dem,

stappla fram lill /lödclsbänkl'll! T..v om du säger:
Si, lii zoisste illgwli71g diirol1l, skall icke liaIt, som pröfvm'
Iljä1'fal1, II/ärka såda/t!, (ielz 1/(711 , som perarar ditt Ii); zlela
tlct,J Oell lian 'udn;giil!cr IIldllJtisl.. all efter "miles gärlll';"r:,m'» ,
med tillämp ning på missionen. Talaren visade med ex .
från missio nsfält et, huru evangelium , då det blir förkunnadt,
befriar llcdningarn<1 från deras mörker och afguderi och fö r
sätter dem uti Guds barns härli ga frihet. Dess mer man
uppoffr<1de sig för Herrens sak, dess mer blefve man väl
0'0/11

signad.

Herr J. Rinman t<1lade öfver uppe nbarelse n och dess
förplikt elser med ledni ng af Tit. l: 3 och 2: 11-1 3.
ender hjärtli gt samspråk intogs gemensam middag af
ett 7O-tal Kin avän ner. r.'1issionär Tjäde r, som val' klädd i
kinesisk dräkt, berättad e ett och an nal frå n Kin a. Till sist
Iiistes ett myc ket up pmuntrande bref från mi ssionsfältet, och
syskonen på fiiltct öfl'erlämna,ies till Herren i innerlig förbön.
Kl. 6 e. m. fortc;att es mötet i Rln s ieholnl sky rka n och
inleddes nu af sekreteraren med Jak . S: 16. Tal framhöll
trons bö n såso m den förnä msta kra ften uti ett missionsa r
bete, ty tl'ons bön utvecklar icke mänskliga utan gudomliga
krafter. Trons bön tillsluter himmelen, och den öppnar
.
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himmelen. För trons bön äro inga välsignelser oåtkomliga.
Trons bön omfattar Gud och gör hans kraft gällande.
Det I'ar särskildt tvenne böneämnen, som talaren ville
lägga på missionsvä nnernas hjärtan.
l. Bön om II/issio
1Itinr och 2. Bön jör missionärerna.
Kyrkoherden F. I-fa11l1llarsten höll därpå föredrag
öfver 2 lIlos. l i: 8- 16 (se sid. 101 ).
Ti!l sist redogjorde missionär C. H. Tjäder för arbe
tet på missionsfältet. Huru annorlunda var det ej nu mot
för 10 år sedan, då missionär E. Folke kom upp till vårt
fält. Då fanns det inge n station och ingen troende. Nu
finnas 6 stationer och f1ere församlingar med omkring 80
döpta, förutom dem, som blifvit döpta under sommaren, och
därjämte 200, som upphört med afgudadyrkan och äro
forskare i läran.
T al. lade missionen på missionsvännernas hjärtan, be
tonande Jesu ord: 1 äroz mina vänner, 0111 I gorm allt,
h7wd jag bjllder eder. Joh. 15: 14.

Från Honan.
Allt mä nskligt är ofullkomligt och fullt af stridiga
motsatser. Det är blott i den mån Guds Ande får fylla
det mänskliga, som detta närmar sig fullkomligheten, och
harmoni åvägabrin gas i dess inre. Därför bli alltid vårt
lif och vårt arbete mer eller mindre uppfyllda af »utifrån
strider, i:1ifrån fö rskräckelser». Så är icke minst förhål
landet på missionsfältet, ty icke blir man befriad från sina
egna brister genom att resa till hednaianden, och ej heller
äro satan, költ och värld främmande för dem, man här
kommer i beröring med , omvända eller hedningar. Tvärt
om är det en mycket vanlig erfarenhet att förnimma de
onda makternas närvaro mycket verkligare och kraftigare
l-id sin ankomst till missionsfältet, än man varit van vid
därhemma. Det är alltså ingenting säreget för den närva
rande tiden eller vissa trakter att stöta på motigheter och
göra nedslående erfarenheter, men vår vedersakare vet, att
hans tid nu är kort, och han har brådt öfverallt. De segrar,
som vinnas, äro fÖ:'s tlingsfrukter af den frid· och fröjdeskörd,
som skall insamlas, där de onda ej rasa mer, utan den trötte
finner ro.
Huru växlande lifl'et är, hafl'a mina två sista resor i
Honan gifvit slåendc excmpel på. . Första gången gick jag
till fots med en packmula för sakerna , hade på bortIräge n
fyra man i siilIskap och godt res väder men mottogs öfver
allt med stort misstroende af folk et till följd af de många
ryktena Om utländska rofferier oc'1 öfverfallsplaner. Predi
kan och bokspridning gingo cl!\lig t, ty få ville lyssna och
färrc köpa böcker. I Sin-nga n kunde jag ej predi ka ute,
emcdan det regnade starkt de dagar, jag stannnde där, och
jiim förels evis få besökande kommo in. Bland de troend e i
Jong-ning hade fie nde n lyck~lts utså sp lit genom missför
stånd och miss tro . Afven unde t' min vis telse där reg nade
de t, och de t hela l' ar ganska nedsl ående. _\ terresan var i
samma s til undantaga nd es öf'vergangen af Gula flode!l. Jag
kOtll dit oIlledelbart sedan sista ordinarie fiirjan för dagen
afgått, men föreståndaren fö r färjstationen I'ar vänlig nog
att låta kalla en extra båt för min räkning. Nästa gång
färdades jag i vagn, ty det var tänkt, att de systrar, som

rest dit ned för att undervis a de troende kvinnorna i Sin
ngan och Jong·ning skulle återvända med denna. Under
första delen af resan hade jag liksom gåneen förut präk
tigt väder och väglag, och hvad bä ttre var, folkets stäm
ning tycktes hafva slagit om. Allt var nu som före de
oroväckande rykten as spridning. Böcker köptes begärligt,
och alla voro vänliga och tillmötesgående. Hos vännerna
i Jong-ning var friden återställd, och jag hade glädjen att
gcnom dopet i Kristi församling upptaga sexton troende,
nio män och sju kvinnor, hvilka alla afgåfvo ett godt vitt
nesbörd och syntes vara fattade af Guds Ande. Många
besökande kommo de dagar, jag stannade där, och dop
akten bevittnades af efter förhållandena stora folkhopar ,
men alla uppförde sig väl. I köpingen Vang-po hade
visserligen med anledning af Anna Janzons genomresa
iscensatts en liten demonstratio n mot utländingarne och
.deras lära , men vid mi n ankomst var allt lugnt.
Med afresan från Jong-ning var det slut på det goda
vädret. En half må nads nästan oafbrutet regn började,
hvilket mycket försvårade och förlängde resan. Men äfven
detta fick tjäna, ty jag nödgades stanna på så mycket flera
platser och sta nnade äfven i Sin-ngan längre än ämnadt
var. Till följd af den ogynnsamma väderleken och andra
tillstötande omständigheter blef det påtänkta dopet där
städes uppskjutet till ett se nare besök.
Emellertid fick
jag där och vid de täta uppehållen på hemvägen tillfälle
att enskildt och offentligt vittna mycket om Herren och
sälja mycket böcker. Vi skänka endast undantagsvis bort
böcker, emedan kineserna äro böjda att som värdelöst anse
det, som ej kostar dem något, och dessutom tjänar obe
tänksam frikostighet i detta afseende att hos dem befästa
misstanken, att våra böcker äro impregnerade med en medi
cin, som förvänder den läsandes åskådning och tvillgar honom
att » följa läran» . På det priserna dock ej må utgöra något
hinder, äro de oftast satta till under halfva värdet, hvilket
ju endast kan ske till följd af frikostiga donationer till
traktat och bibelsällskapen. Vår egen bok kassa är ty värr
alltför otillräcklig för att kunna tagas i anspråk i någon
större utsträckning. Som sagdt, min färd var såsom mis
sionsresa betraktad mycket tillfredsställande, och jag rönte
öfverallt stor vänlighet. Det var blott min skjutsbonde,
som var mig en riktig påle i köttet med sitt opium och
sitt oförbätterliga misshumör, men trots detta kommo vi
omsider tillbaka hit, och så var den resan till ända.
En af de få lj uspunkterna på första resan var den
vänlighet jag rönte af muhammedanerna i en köping, Han
ch'eng. De kommo i ganska stort antal, lyssnade snällt
till den framställn ing af kristendomen, som jag kunde gifva,
och köpte sedan med sig en del böcker. j\"är jag kom
ige n, tog jag in i samma värdshus, men regne t gjorde, att
min ditkomst ej blef känd, så att ingen af dem kom på
besök. På ett annat ställe hade jag denna sista resa
ett långt samtnl med en man, som syntes ganska hemma
stadd i grunddragen af Kristi lära. Jag var, skam till
sägandes, smått förvånad öfver det intresse, han visade.
Omsider gick han , och jag tackade Herren, som låter
ljuset lysa i mörkret. Gästen hade emellertid glömt sin
näsduk kvar, d. v. s. lämnat den för att ha en förevänd
ning att komma tillbaka. När han kom, I'ar det sent,
och vi VOrO ensamma, lll'arför han utan några omsvep
föreslog, att jag skulle köpa honom till medlem af för
samlingen.
Det är nämligen en allmänt utbredd före
ställning, att vi betala folk en viss handpenning samt se·
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dan månatligt underhåll, för att de skola öfl'erlämna sig
åt församlingen. Jag upplyste kandidaten om hans misstag,
och han var mycket fön·ånad.
»i\Ien medicinen då? » frå
gade hari.
»Bvad rör slags medicin? » »Den som I gen
åt dem, som rölja er.»
» Vi ge medicin åt sjuka rör att
bota deras sjukdomar men äga ingen medicin, som kan
rörändra människors hjiirtan. Läran, som vi predilGl, ska1.l
göra det. » »ÅI:, är det på det viset! » Så fie!;: jag ett
god t tillrälle att rör honom grundligare framställa GLIds väg,
men nog var det som en kall dusch att rå klart rör sig
hans bevekelsegrunder, hvilka ty I·ärr äro allt rör allmänna
och rörekomma, om äfve;'\ irörklädd rorm, där man minst
skulle vänta dem.
Samma arton mottog ja,,;' besök ar en militärmandarin,
som efteråt bel-isade mig artigh~ten att sända in en kanna
med godt te. Vattnet i I'ärdshuset var nämligen bittert,
och han ville bespara mig obehaget att dricka det dåliga
te, som bereddes därar. Kär jag sedan återlämnade te
kannan, lät jag bäraren medtaga mitt visi:kort såsom bevis
på min erkänsla, och denne kom om en stu nd tillbal<a
med mandarinens kort. Han ville tydligen ej låta öfver
l1ygla sig i artighet. Jag kände mig så tacksam rör de
tillfällen, jag rått att tala om rrälsningen och rör utsikten
att vid rörnyade besök rå nya tillfällen därtill, nu sedan
mandarinen öppet bevisat mig sådan välvilja.
Ännu är arbetet i dessa trakter knappt börjadt. Så
oerhördt mycket väntar på att bli gjordt, och tiden är kort.
När en gång järnvägarna bereda lätt tillträde till det inre af
Kina rör utländska lycksökare, komma västerns otro och dåliga
moral att försvåra vårt arbete. Så är redan nu rall et i
och omkring hamnstäderna och i viss mån ärven inåt lan
det, dit det onda spridts genom resande kineser och dåliga
bilder ar utländsk tillverlming. Herren girve sitt rolk nåd
att se värdet ar den närvarande tiden och använda den,
ty svårare blir arbetet, och aldrig återkommande tillfällen
löpa oss ur händerna med hvarje dag, som rörspilles Bed,
min vän, som läser detta, att Herren måtte sända arbetare
i denna myckna skörd samt medel rör dem att utröra ar
betet med. Vårt arbete är icke rårängt i Herren.
»Jag
vill vaka öfver mitt ord rör att verkställa det. »
Uin-ch'eng i juni 1898.
Carl BIolII.

l-shi. d. 13 juni 1898.
Herren älskade!
Då det bier mig omöjligt att rörra posten skrirva om
min Honan-resa, skyndar jag att i dag låta eder höra nå
got därom. Prisen med mig Herren; låtom oss samräldt
upphöja hans namn! Med rruktan och bäfvan i mitt hjärta
reste jag, men med rröjd och tack till Herren återvände jag
hem.
Under denna resa lick jag ock såsom knappast nå
gonsin tillförene se, huru mäktig Herren är i de svaga. Jag
var ej så stark till kroppen, när jag begaf mig åstad, men
då jag visste, att vännerna därnere väntade mig, reste jag
likväl den bestämda dagen i förlitande på Herrens nåd och
trofasta löften. Min tro kom dock snart att sättas på prof.
F:fter en

dags resa bIer jag allvarsamt sjuk.

Jag var då

på ett värdshus _ - Efter en sömnlös natt sökte jag att
stiga upp rör att rortsätta resan; likväl kände j,lg mig
nästan orörmögen att göra så. En tanke kom för mig:
»kanske borde jag återvända - svag som jag är, kan jag
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ej göra stor nytta». l nästa ögonblick bortjagades dOL:k
denna tank" af en annan: » Framåt skall jag, det må nu
gå huru som helst. Jag hvilar i Herrens hand. _\lltsil ,
rramåt i Jesu namn I» Vi begårvo oss sålunda i I'iig.
Jag hade en mycket snäll kinesisk broder med mig, och
han gjorde rör mig, hvad han kunde. Strax efter mkl
dagen kommo vi till Gula !loden jag satte mig ned vid
nod-brädden rör att vänta på båtens afgå ng, och jag kände
då , under det jag satt och suckade till Gud, en underbar
kraft, en verklig lirsström genom rara min kropp. Jag blef
rrisl" Och så styrde Gud det så, att en båt gick oss ove
tande öfver, så att jag fick sitta där och hvila väl en tre
timmar. O, hvad det var skönt! Jag var visserligen
omringad ar en stor skara människor, som ville köpa böcker
och höra dem rörklaras, men det var ingalunda tröttande.
Den kinesisl<e brodern vittnade så snällt om Gud. Vi sålde
ock mycket böcker. Erter ryra och en halr dag (däri
inberäknadt en söndag på värdshuset) kommo vi rram till
en större by eller köping, där en troende man och hans
hustru bodde. Där 1'01'0 l1era andra troende mig till mö
tes och hade bered t en riktig festmåltid rör mig. Jag kan
ej beskrirva, huru hjärtligt de mottaga mig. Jag stannade
där till röljande dag, då jag begaf mig till bestämmelse
orten rör min resa. Under vägen besökte jag en troende
man och hans ramilj. På kvällen ankomma vi till våra
kära vänner i Ui-kia-po ej långt rrån staden Iong-ning. 
Där var j ag både väntad och erterlängtad. En af de
troende där, hade då väntan blef honom för lång, begifvit
sig åstad att möta mig. Vi hade dock gått olika vägar,
och han fick gå den en sv. mil långa vägen rörgärves.
Följande morgon ganska tidigt kom han åter. - Rätt många
af de på Herren troende hade ärven där samlats. Deras
glädje örver att rå mottaga n;;g var stor, deras kärlek mot
mig rörde mig mer än en gån;; till tårar. Tio kvinnor
mottogo dagligen undervisning för att beredas till dopet,
dessutom undervisade vi ock några gossar och hade morgon
och artonbön gemensamt med de troende mii'lnen. Det I'ar
nog ingen lätt sak rör kvinnorna att lära sig att läsa, men
de voro så trägna, och, när det ej gick så bra, så sade de:
» Vi måste gå in och bedja». Inte glömde de heller att
tacka Gud, när det sedan gick lätt och ledigt att läsa.
Vi läste en liten bok, som heter: »första stegen på den
heliga vägen » . De l1esta slutade den.
Den 14 maj kom br. Blom, och på söndagen d. 15
var det förhör med dopkandidaterna. Det var i sanning
förvånande, hvilken god kunskap i bibeln de l1esta männen
hade. Kvinnorna voro litet förlägna, så det var svårt rör
dem att svara. De voro ju frimodigare, när de voro en
samma med mig, och jag hade under den tid, jag fick
vara ibland dem hart tillfälle att höra, huru mycket de
fattat af ordets sanningar . - Den 17 maj var dop förrätt
ningen ").
Bland dem, som döptes, vill jag särskild t
nämna en nära 7 O-årig man och hans 70-åriga hustru,
deras äldsta sonhustru, andre sonen och dennes hustru,
en dotter och tre son-söner. Det var en Ijul1ig syn
att se dessa gamla med barn och barnbarnen omkring
sig alla troende. Huru fullt mitt hjärta var ar tack
och lof till Herren, när vi på morgonen stodo rärdiga
ult tåga ned till ctopplatsen.
Må Herren i sin nåd
bevara dessa älsldiga själar, som vändt sitt ansikte att rara
till det himmelska Jerusalem, bevara dem för fiendens list,
~)

Se Bloms bref.

Not af Red.
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bevara dem i sanning och fruktan, be\'ara dem i enfald
och barnslig förtröstan. :-<ågra af dem haf\'a fått utstå
ej ringa förföljelse för Jesu namns skull. En yngling, SOI11
trott på Jesus ett år, har hela tiden f<itt lida mycken smälek.
['lans fader och moder, hustru och yngre broder ciro hans
bittraste fiender. Hustrun vill ej se om, alt han får kläder,
sjiilf har han inga penningar. Han går därför mycket
trasig, han får ej umgås med de troende eller gå att höra
Guds ord. Ibland smyger han sig ut om nätterna, springer
till den närbelägna byn, där några troende bo för att få
bedja och läsa tillsammans med dem. Får hans far seder
mera veta det, så slår han sonen obarmhärtigt. Han kom
och hälsade på mig ett par gånger, men vågade blott stanna
en liten stund. Han sade då bland annat om sina lidan
den: ,,Ju mer min far slår mig, desto lyckligare känner
jag mig.»
Det vore nog mycket mera att tala om från min
Honan-resa, huru Herren bekänner sig till dessa enfaldiga
kristnas arbete, huru sjuka botas genom trons bön, huru
\'ansinniga människor, som varit en skräck för sin omgif
ning, fått sina sinnens bruk genom fasta och bön, men
jag måste lämna detta, ty mitt bref har redan blifvit för
långt.
»Jesus Kristus densamme i går och i dag och i
evighet. »
Eder i Jesus

Anna 'lanzon.

Resebref
af G. A. Stdllw}JfJlj"'·.

Oin-ch'eng den l juli 1898.
Jag tillbragte fyra månader i Kina Inland Missionens
hem och språksl<ala i Ganking i börj"n af året. Under
denna tid hinner man visserligen ej inhämta stora kunska
per i språket, men en god grund bde jag; dessutom kom
jag att mycket uppskatta förmånen att lära känna, värdera
och .knyta vänskapsband med bröder i missionen, lwilka
sedermera från språkskolan utsändas till olika delar af Kina.
Vi kände oss alla ett med hvarandra och med missionen,
när \·i på våren i skilda si:i.llskap bröto upp I'rån Ganking,
några uppför Yang-tse-kiang västerut, andra norr ut till pro
vinsen Shansi.
I sällskap med två engelska kamrater lämnade jag
Ganking den 28 april för att styra kosan till Shansi, där
»Svenska Missionen i Kina » har sitt arbetsfält. Ganking
är beläget vid Yang-tse-kiang, :2 dagsresor med ångbåt
från Shanghai. Lppl'ör f10den gå dl inredda ångbåtar
till Hanko\\" och ärven på andra sidan Hanlw\\" långa vä
gar, men i öt'rigt i det inre af Kina äro kommunikationerna
outvecklade: kan man ej am'ända vattendrag~11 med deras
f1odbåtar , återstår ingenting annat än de eländiga vägarna,
på lwii!,a Illan skjutsas i skottkärror, oxkärror eller rider
på mulåsna eller får gå till fots (ens sista resurs). Så långt
möjligt söker n:'ln planlägga sin färd, sft att man må kunna
draga nytta af f1ol~lederna. Från Ganking kunde vi \rälja
mellan tre vägar upp till Shansi: 1:0 /lppför }ilJI,;:-tsc
kill1l;!;" samt dess binoeler ;:'å" norr.
När vattnet tryter,
återstår omkring tre veckors lanci~vägsfärd genom en sdr·
framkomlig bergstrakt.
:2:0 från Shanghai tvärs öfver lan,'et i nordvästlig
riktning rakt på Shansi. Ett vidt utgrenaci~ f10clnät för
kortar den slutliga landsvägs färden rätt mycket.
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3:0 friin S han ghai med ;tn gbåt lä ngs kusten till Tim
i norra Kina vid innersta iindan al' Pech ili-viken sam l
diirifrån tvärs igenom provinserna Chili och S ha nsi ned till
(/ ill-rlt'o<g', ,lär vår mission under )e,lni ng af mission ~i r
Folke har sitt hllfvudkv a rtel·. Det är lätt att fin na ("in
ch'l:ng på en karta öfver Kin a . Staden iir beliige n just i
den stora kröken, som Gu Lt f10Jcn gör. H\\'a n~' Ho har
riktningen norr till söder, bilda n le griins mella n provinserna
Shansi och Shensi, men böj er så tvärt af mot öster. Mis
sionens arbetsfält ligger just omkring denna krök.
Jag behöfde ej själf välja mellan dessa \-ägar, ty ett
bref från Kina Inland Missionens direktör i Shanghai, Mr
Stephenson, underrättade mig, att tvenne af mina kamrater
hade blifvit bestämda att arbeta i Shansi, de skulle ome
delbart afresa, och det vore ju lämpligt, att jag gjorde
dem stillskap. Sålunda stod jag helt plötsligt inför upp
brottet fr'tn den stilla språkskolan ock inför S il 6 veckors
färd genom Kina.
Utför Yang-tse kiang reser man hastigt; t1ere ångbåts
bolag både engelska och kinesiska konkurrera med hvarandra.
I Shanghai finna vi alltid ett behagligt hem inom Kina
Inland Missionens stora etablissement. Detta utgör så att
säga basen för missionssällskapets utsträckta verksamhet i
det inre landet. Dess missionärer hafva öppnat stationer i
alla kejsarrikets provinser utom tvenne kustprovinser, där
andra missionssällskap arbeta, samt en provins i södra Kina.
Dessutom arbeta några missionärer bland stammarna i Kinas
västra gränstrakter mot Buhrma. ~Iissionsstationerna äro
spridda öfver en yta af omkring 3,500,000 kvkm., d. v. s.
fem gånger så stor som Sveriges samt bland en folkmängd
något mindre än hela Europas. Om man vidare tager
hänsyn till' de outvecklade förhållandena postväsende
saknas fullständigt inom stora delar, myntväsendet är myc
ket obestämdt - så är det klart att hemmet i Shanghai
har synneriigen maktpåliggande uppgifter att fylla. All
förbindelse med Europa, .\merika och _-\ustralien g å r ute
slutande ö fver Shanghai.
Vi stannade ett par dagar. Det var ingen svårighet
att finna en lämplig ångbåt att föra oss vidare mot norr ;
ångbåts förbindelsen från Shanghai norr ut är lif1ig. Vi gyn
nades af godt väder ; uppehöllo oss en eftermiddag i Che
foo, en liten hamnort ej långt af1ägsen från den beryktade
fästningen vVei-ha-\Vei. Vid v[trt besök rådde mer än van·
ligt lif och rörelse i hamnen, emedan den engelska f10ttan
i dessa farvatten låg för ankar på den utmärkta redden.
Omgifvet af haf och berg är Chefoo's klimat mycket hälso
samt. Kina Inland lvIissionen har en fjärdingsväg utanför
staden låtit uppföra rymliga skolbyggnader för goss- och
flickskolor. Behofvet af skolor för barnen (missionärernas)
är naturligen stort i dessa fjärra n trakter. Hvar skola bar
nen annars erh ålla någo n uppfostran oeh bildning. Arbe
tet på stationerna upptager förä li rarnas tid och krafter.
Den hedniska omgifningen har ett allt annat iin godt in
t1ytande på barnasinnet; de behöfvft. komm a för en tid un
der andra förhållanden, än hvad det inre Kina har att bjuda
på. Skolorna i Chefoo fylla diirför ett djupt kändt behof.
För deras tillkomst har missionen att tacka framlidne Mr
Morton's i London omtänksamhet och offerviilighet. Icke
blott missiona rCrs barn mottagas utan ii.f\ren barn af andra
västerländska familjer, som i a ffJTsgöromål, itmbet!:·förräit
ningar" etc. vistas i de många kuststäderna.
(Forts.)
fSI";1
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Med varmt tack till alla gifvare.

Alla de ö frigas: c/o China Inla nd l\liss io n, 1-{;l1//.:07i'.

CII/"ll .

Syföreningen för » Svenska Missionen i Kina »
anordnar en fö r säljning till förmån för den na mission tor.,·
dage n de n S dec. i Landtbruksakademiens lokal, 43 ro'l äst er
Samuelsgatan 2 tr. , till hvLlken försäljning gåfvor tacks amt
emottagas, och torde sådana fr ån landsorten insä ndas under
adress: S ekreteraren Josef H olmgren , Lästmakaregatan 3 0,
Stockholm, eller lämnas till nedannämnda här boende damer:
lVIaria Berg, 34 Nybrogatan, 3 tI'.
pi/da BratlströlIl, 35 Götgatan, ö. g.
Adde Rkccrantz, 8 Liljans plan.
R lin .llollll,;,rclI., 30 Uislmakaregatan, .:j. tro
Tek/a Li/j eqllist, 3 l Malmskilnadsga tan , l tro
Rikell L i/ldberg, 10 Kommendörsgatan, l tr.
AlIlIa R)'kll, 10 Humlegårdsgatan, 2 tro

.Elol1lY

J(C11II't'(l'OI1fl , Långholmen.
Alma Rusen, 17 Floragatan, l tr.
U/la S eJtar}, 26 Reget·ingsgatan.
AlI/elie och LM/se SrhÖll, :2 8 Skeppsbron , 3 tro
Hi/Illa och Td-da 7/ädel', 35 Döb elsga tan .

S J iV j lJ!l S L A iV D.

Föredrag af kyrkoherden F. l-bmmar;;ten i Blasieholm,kyrkan vid
. Svenska mis sionens i Kina, höstmöte 1898.
2

Mos. I7: 8-16.
F orts. från lö reg- . n:r.

Men sa se vi annu ett sätt, hvarmed Herrens
strid kämpades denna minnesvärda dag I Där stodo
två män tillsammans med :'I10se på kullens topp . Det
är ingenting nämndt om, att Mose bedt dem följa
med. Vi veta ingenting därom. Men hvad vi med
visshet kunna säga är, att de af eget personligt, lef
vande intresse följt vännen och ledaren dit upp. Där
stodo de och tyckte säkert till en början, att de just
ingenting kunde uträtta. Kanske tänkte de: ), Mose
kämpar, och Josua kämpar, men vi göra ingenting )) .
Men de hade dock reditn gjort någonting. något,
som de själfva icke tänkte på. De hade med kär
lekens innerli ga deltagande följt stridens gång. De
vara med hela sin själ inne i kampen. Och j san
ning, här är någonting af värde för himmelriket. Det
där lefvande intresset, det där varma missionsintres
set, där man med ög-at liksom häftar vid och följer
med stridens gång, då man mulnar, när Amalek får
öfverhanden och skiner upp, när Herrens folk tränger
fram, då man med sin själ lefver med ute på mis
sionsfaltet och lefver med här hemma, det är kiirle
"ens Ii!, det är kä rlekens tjämt redan detta. Och så
dant behöfves. Men snart nog fingo de båda mä n
nen ifrån en så att säga dylik inre gärning öfvergå
till en yttre. De såga, huru iVIose kraft tömdes, huru
hans händer sjönko, och de skyndade fram den ene
på den högra och den andra på den vänstra sidan.
De gripa om hans handlofvar och lyfta återigen hän
derna upp mot himmelen och därmed stafven. Och
nu kunde de ju icke neka för sig själfva, att de ändå
vara verksamma deltagare i denna dagens strid . Att
själf lyfta upp sina trötta händer till Gud, det är ett
godt verk. Att själf stärka sina kanske sviktande
knän , det är viktigt. i'den det är också mycket godt
att få lyfta upp en broders sviktande hand mot him
melen. Ofta nog är det de små i denna värld. de
små i Guds rike, dessa som synas små, men som Gud
kallar för stora, ja de största i himmelriket, som bäst
kunna den konsten att lyfta upp trötta bröders och
systrars händer mot himmelen. Hanna, den gamla
kvinnan i Israel, hon var en af dessa små, en
af dem, som höll sig själf för ringa i Guds rike.
Hon gick omkring och talade tröst till alla dem,
SOI11
väntade efter förlossning.
Hon såg både
en och annan omkring sig fälla modet, både en
och annan, som tröttnade och som menade, att det
icke längre tjänade till något att vänta :\,Iessias. :Vlen,
när hon så kom upp frå n templet och mötte den ena
och den andra på vägar och stigar i Jerusalem, hade
hon alltid ett godt ord att säga, något ord från Her
ren . Och man såg helt säkert på hennes blick, ge
stalt och utseende, att !timlllelm bodde inom henne,
och att hennes egna händer flitigt lyftes upp åt. :\t[ånga,
många af dem , med hvilka hon kom i beröring, grepo
åter om Guds staf och vandrade genom den mörka
dalen med ny frimodighet. Tiink, att få vara en så
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dan människa på jorden! Tänk, om man icke hade
uträttadt något mer, icke hjälpt någon mer än sa,
att man hjälpt en männniskas händer att knäppas,
att återigen lyftas upp, då de höllo på att sjunka
ned, i sanning, då hade man en rättfärd igs lön att
vänta i himmelen! Och där lefva och bo ibland oss
många sådana män och kvinnor ännu i denna dag,
hvilka i likhet med Aran och Hur veta att hjälpa
andras trötta händer, att fatta nya tag i Guds ord
och löften. Herren välsignar och skall välsigna och
mångfaldiga välsignelsen för sådana själar.
Men icke allenast detta. När de båda mannen
så hade stått en stund, se de, huru Mose kropp be·
g-ynner att vackla . De måste gripa till nya medel
för att hålla honom uppe . Och då komma de på
den tanken att vältra fram en af de stora stenar,
som låga på kullen för att iVlose skulle få sätta sig
på stenen och på det sättet kunna håll a ut några
timmar. Man kan kalla denna sten en hjälpasten.
Och sådana stenar kunna vi litet hvar få bära fram
i mission sarbetet under striden mot Herrens fiender.
De hafva så många former, så många olika färger,
så olika utseende, alldeles som stenarna på hafvets
strand. Den ena hjälpastenen ser ut så, den andra
så. Men blott den är en verklig hjälpasten, må den
gärna vara liten eller stor. Vi rå kanske icke med
de stora stenarna. Låtom oss då försöka bära fram
de små! Det var för öfrigt med 1\ron och Hur så,
att stenen var för tung för den ene. Och därför
hjälptes de åt bägge. Fyra händer förmå mer än
två. De hjälptes åt att rulla fram stenen, som blef
l\Iose till säd an hjälp . Om det i striden för Herren
gäl ler för oss att först och främst hålla fast i hans
löften och låta ordet införlifvas med oss själfva, att
låta detta ord vända sig mot det onda både inom och
utom oss, så gäller det också i sanning att öfva kär
lekens gämiJ/gar. Huru dåraktigt, om dessa båda män
hade kifvats om hvem som skulle få vältra fram ste
nen, om den ene hade sagt: "Det var min id e, att
vi skulle hämta stenen . Jag vill vara ensam om detta
arbete. Du kan gå på ditt håll och söka fram en
annan sten.» Men huru ofta påträffa vi icke i arbe
tet för Henen och för hans sak här nere på jorden
dylika narraktigheter, småaktigheter och försyndelser !
Huru ofta hör man icke: )" Det är min sten. Det ~ir
jag, som börjat. Det är jag, som vill hafva äran.
Stenen skall ligga, som jag vill, icke som den och
den vill. Den skall hafva den färgen och formen,
om den skall duga.)) Men här gällde det blott, att
stenen skulle blifva till hjälp. Här gällde det, att de
båda arbetarne kämpade för samma syfte och samma
mål. Då behöfde den ene icke draga stenen hit och
den andre dit. De visste så väl dessa båda, hvart
de ville, att stenen skulle komma. Och när man i
Herrens tjänst och i arbetet för hans namn blott har
det syftet, att lian skall få äran, och att det sedan
skall glömmas lrucm som vältrat fram stenen, då går
det så godt att samarbeta i Guds rike.
Så kämpades det där ute i Refidim; dagen lyk
tades, solen sjönk, Josua och hans härskaror vände
tillbaka, och Mose steg ned från höjden. Ja, de
möttes alla, som deltagit i dagens kamp. Vi se
den gamle Mose. Hans ansikte kunde skina, och det

110

S 1 iV .1 j11 S L A iV D.

brukade skina. Nog sken det väl äfven denna afton.
Ja, det finnes själar, hvilkas ansikten aldrig skina så,
som när de fått erfara Herrens barmhärtighet. Jag
ser hans, den gamle mannens, anlete skina. Han
skyndar ned mot ]osua och säger : " Du stridde som
en Herrens stridsman ». Och ]osua svarar: »]a, Her
ren vare pris! Men om icke du hade hållit i stafven,
så hade jag icke vunnit seger. Det var förunder
ligt. När jag såg' bort mot högen och såg dina hän
der sjunka, så hade jag ingen framgång. Men så
-"l1art dina händer höjdes, hade jag seger. Utan att
dl{ hade hållit i Guds staf, hade jag ingenting vun
nit ». Och jag tycker mig höra J\tIose svara: »Ack ,
min ära är ringa . Mina händer domnade ganska
snart. Hade icke Arol/ och H1Ir stått vid min sida,
hade jag ingenting förmått . . Och åter tycker jag
mig hö ra Aron och Hur säga: »Detta var det minsta
vi kunde göra ». Och så visste man icke, när kväl
len kom, att någon af alla, som deltagit i striden,
hade någon ära.
Därför säger Mose, att Herren
skulle fä äran. Han säger, att det altare, som han
byg-gdc: skulle få namnet Je/wvah Nissi, det är »H erren
liIilt blilli!' ».
Herren fick således äran. iVIan kom
öfverens om, att det var Herren, som hade hållit sin
välsignande hand öfver alla i striden, att det var un
der hans baner, de hade kämpat och för det bane
rets skull , de vunnit seger.
Helt \'isst, min broder, håller icke du så hårdt
i Guds löften, att du därför vinner seger. Du är
icke så trogen att använda ordet och kämpa mot
synden, att du därför 'vinner öfver köttets gärningar.
Blott om du L1!1der striden ligger vid korsets fot, skall
du vinna seger och det därför, att Herreu är dill ba
I/ I' r .
Hans kärlek, heter det i skriften, är mitt ba
ner. Hans korskärlek, hans kärlek in i döden, o,
låt den vara det baner, under hvilket du strider. Då
förlåtas d ig dina synder, dessa synder till och med
af feghet, af grufliga misstag under striden, dessa
synder af försoffning, dessa synder af öfverilning. då
du handlar, när Herren skulle handla, och stå r stilla,
när Herren säger: gå framåt. Ack, alla dessa för
summel"er och försyndelser i arbetet för Guds rike,
dessa både inre och yttre synder, dessa synder, som
aldrig komma till synes, och dessa, som t. o. m. draga
skam öfver dig, allt kan hjälpas, allt kan försonas,
blott du i din kamp star under korsbaneret. Seger
skall du då vinna, ty på korsets baner står segerteck
net inskrifvit till evig tid för hvar och en som tror.
Och Herren säger till sist till Mase: »Skri f upp
detta i din bok till åminnelse och lägg det i ]osuas
öron, att jag' vill i grund utrota Amaleks minne, att
det icke s kall finnas under himmelen " . Jag vet icke
rätt hvilken bok, Herren här menar. Det lämna vi
därhän. :\'Ien jag vill säga dig: Jag har ock en
minnesbok, som min Gud har gifvit mig. Den är
icke skrifven med bläck, och bladen i den boken äro
icke af förgängligt ämne. Kanske också du äger
en sådan bok, en bok, som du kall~r din minnesbok,
som ingen annan kan kalla för sin. Den boken är så
helig, att vi icke gärna låta hvem som helst läsa i den.
Ett och annat litet stycke kunna vi läsa upp någon
gång, men det mesta är en hemlighet mellan Gud
och oss själfva. Har du en sådan minnesbok: Hvad

står i den? Ack, där sta så många drag af Herrens
outsäglig'a trofasthet under den gångna tiden. Där
står förtäljdt om månget hjärtas strid, i hvilken Her
ren gaf segern för sitt namns skull; där står taladt
om mer än ett trångmål, då det var ute med mig
och dock icke ute för Herrens nåds skull. Där står
något om det, som Paulus skref: »Rådvilla och dock
icke rådlösa, förföljda och dock icke öfvergifna. Där
står en historia om trolöshet och synd mot Herren,
om bekännelse och ånger, tårar och förlåtelse, åter
vunnet Guds välbehag och återvunnen frid. Ack,
där står så mången helig historia i denna minnes
bok. Och skulle vi nu i afton taga fram denna min
nesbok och skrifva in där ungefär hvad Mose skref i
sin åminnelsebok, ville jag för min del skrifva så:
"Amaleks minne skall utrotas från jorden. All den
synd, mot hvilken jag kämpar, skall utrotas ur mitt
hjärta. En dag skall komma, och det vill jag skrifva
upp, så att jag minns det, då jag är ren, då det icke
mer på mig skall finnas en fläck eller skrynka, då
min ande aldrig mer skall kvida under synden, aldrig
ängslas under nöden utan stå där fri och helig inför
lefvande Gud. Den dagen, då Amaleks rike varder
utrotadt, och rättfärdighet skall öfvertäcka jorden så
som vatten hafvets botten , då det skall heta: " Intet
förbannadt skall vara mer, då har Herrens fridsrike
och härlighetsrike vunnit sin sto ra, slutliga, eviga
seger». Skrif upp detta , göm det du, som står där
i kamp och strid! Du, som mången gång undrar,
om Herren lefver, eller hvarför Herren icke griper
in, hvarför Herren lider, att ondskan tager öfverhand,
du, som tycker, att du själf aJ!tjämt står på samma
punkt och icke vinner seger öfver dig själf, skrif upp
- det skall utrotas hela detta själfviska jag, som
bor inom dig; dess rliIliJll/else till och med skall vara
borta. Det skall en gång icke finnas ett plågande
minne af detta själfviska jag för den, som strider un
der Herrens baner. Skrif upp i åminnelseboken, att
Herren håller tro till evig tid, att Herren skall stärka
de slappa händer och de sviktande knän, att du icke
skall komma på skam. Grip därför nya tag med dessa
dina händer! Låt dina fötter fatta nytt fäste på klip
pan! Vet, att i denna minnesbok den minsta kär
leksgärning på jorden skall få sin lön en gång, och
att du är kallad att öfva sådana gärningar, att det
kommer en lifvets afton äfven för dig, att det gäller,
att du då har vunnit seger i Herrens namn, och att
icke äfver ditt lif står skrifvet det förfärlig'a ordet:
»Ett förloradt lif! Ett förspilldt lif! » utan att öfver
dig' får skrifvas, att du lefde i Herren, och att du dog
11 II der !;wsels b({.ilc}'.
Herren välsigne dig att föra ditt lifs strider i
Jesu namn trofast intill änden och att äfven sträcka
upp dina händer till himmelen, ty det kämpar en liten
skara där nere i den mörka dalen, en liten skara,
som kallas Guds folk här hemma och där ute i hedna 
världen. Sträck upp Guds staf mot himmelen för den
skarans räkning! Det är förunderligt, hvad själfvisk
heten inom oss dör, när vi lefva för andra, bedja för
andra, kämpa för- andra. Ja, Herren välsigne oss alla
att bft/c'a, om vi icke äro det och, om 'ii äro det,
] esu namn f örbli/m han? trogna stridsmän! Amen.
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Ett UPPFOP rFån 1\Fistna 1\ineseF,
I Oktobernumret af C!ti1!as' .Hi/liolls läses följande
upprop fr å n kristna kine;;er, och hoppas vi, att
missionsvännerna i innerli g förbön måtte fö rena sig
med våra kinö iska trosbröder i de angifna böneäm·
nenn.
Medlcmmarne 'a f presbyterianska synoden i norra Kina
sii nd a hiils ningar ti ll de kristna bröderna i alla lä nd er och
begära deras böne r för Kina i dess nuv a rand e slora svårig
hetcr.
Endräkten mellan K ina och ,ie \'äs terlä nds l{a nation er na
är bru ten, förol ämpningar för ekomma å ömse sidor, de vil<
ti gastc ham n platserna be\'akas af europeiska makte r och
milit ära operatione r uppväcka en fiendskap, hvilken när
som helst kan hafra blodsutgjutelse till följd. Huru vid a
detta är Guds vilj a eller endast kommer a f människo rs
pla ner, ä r omöjligt att säga, men huru kunna vi, som äro
kinesiska medhorgal'e och medlemmar af Krist i kyrka, ut a n
beky mm er se, lwad som rörsiggå l· . Vi o mfatt a det tillfä ll e,
hvilke t synodens sammankomst erbjuder oss, att sända ett
brd t ill andra nationers k ristna för att uppmar.a dem att
bedj a fö r oss.
Ehuru vi tillhöra olika nationer, hafva vi dock alla ('I!
Glfr( ('Il /Ii/de, eu tro, el! dop, och vi äro alla CJl kropp z"
A-ri.,'t"s. O m en lem är sårad, lider hela kro ppen. Dess·
utom äro missioniirerna i Kina bi ldade kristna män från
västern, l1\"a rs underhåll til li ka med medel för arbetets be,
dr ifva nde i skolor och hospital insamlas i väste rlande n .
Då \'i kinese r hafva vari t utan bröd, hafva kristna (folk)
rör oss öppnat himmelens förråd, då \'i saknade bröllo ps
dräkt, harva de bragt oss en rättfä rdi ghe te ns k lädnad , då
vi voro döda i synd, blefvo vi födda på nytt genom det ord,
de predikade. Af allt delta antaga vi, att liksom de \'äs
terländsk a kristna gifva sina pe nningar för Kina, så fö lja
de ocl< l.( ina med s itt intresse och kunna icke a nnat än
bekymras öf\'er de faror, som ho ta kejsardömet.
De särskilda saker, för h\'il.ka synoden begär förbön,
äro följa nd e:
l. Vi bedja o m förbön för I{ej sa ren och ha ns höga
ämbetsmän. Kejsaren, som önskar främ ja väst er ländsk lär
dom, har utfärdat nya förordningar för dett a ä nda mål.
Han har iif\'en ny li gen stude rat må nga nya böcker, a f
lwilka icke så få äro af relig iöst slag. ~Il å h ä n dfl vittnar
detta om en begy nnan de tro och kan medföra vä lsig nel se
fö r Ki na. Bed Gud gifva kejsaren ett klart förstånd och
en full kunskap om förh ålla ndena, att han må fa tt a , att
rikets välgång beror ej endas t på spridandet af väste rlä ndsl<
lärdom ol:h utbi ldandet af talangfulla män utan ä nnu mera
på spridandet af gudoml ig sanning och människohjärtar.s
förny else. Så sk ola härskare och folk, hög och låg, blif\'a
ens till sinnes.
2.
Vi bedja om för bön för dl;! lärda examinatorerna
och för alla skolor, hvarest västerns bildning hålles i aktning.
Sedan de nya förordningarne offentliggjordes, har hvarj c
prol'ins begärt att få upprätta skolor för uppfostrandet af
bildade mä n , Det finnas reda n ett helt antal uppbloms
trande skolor af detta slag, och vi hoppas på dct innerli
gas te, att examinatorer na, ås idosätt and e sina ga ml a fördo
mar för västerns bildning, skola lägga sig vinning om a tt
u tse verkl igt skickliga män för skolarbetet.
3 . Vi begära förbön för folk et i sin helhet, a tt det

må liigga åsido de t gamla och antaga dct nya, att in ga
oo rdn inga r må förefalla i någo n del af lan de t.
4 . Vi bedja om förbön för de I,ristna i Kina ,
att de särskild t mcJ hänsyn till de mi sstank ar och den o ro ,
som förefinnas i folkets sinnen, må va ra mera ihärdiga och
uthålli ga i bönen , a tt de må vara y tters t försiktig a, så att
de ej i förlitan de på s in ställning förnärma n ågon eller
gifva an lednin g ti ll oro, och att de, i händelse de skull e
blifva geno m an d ra ind ragna i svårigheter, må va ra tåli ga
och undvika att g ifva ans tÖt.
Vi begära förbön rör alla de ol ik a nationerna, att
deras förb indelser med Kina må stå i ö fv erensstä mme lse
med sanning och rätt, att de på bestämd tid må återlämna
det område, de hafva hy rt , och att in gen m å hysa den af
sikten aU dela ell er uppsluka Kina , samt att de sinse mel
lan må hålla fred, före nade såsom till e n familj, ej hysa nde
någr a krigiska afsi kter.
Ehuru vår t land är hjälplöst och svagt, tro vi, att de
rätt färdigas böner skola vinna seger, och att Gud skall taga
sig an oss . Då Abraham bad för Sodom, hörde Gud ho
nom oc h sade: »O m där funnes tio rättfärdiga, skall jag
ic ke förs tö ra det. Il
Vi äro för vissade, att ibland de å tti o
eller nittio tusen, so m bekänn a sig vara kri stna, tillhöra nde
de ol ika kyrkorna i Kina, finnes det mera ä n tio rättlär
diga.
Om dc troende i iistern och västern a ll a förena s ig
i upprikti g bön, hvarföre sku lle vi tviOa på a tt Gud vi ll e
höra oss)
På synodens vägnar:
Tso L i H/bl,
eltalK F illg lVim .

Jolm l.f/lurr)'.

Axplock från T'ongacheo=fu.
Af Attg"st Btrg.

Den 9 juli h emkom jag från en något ärve r en må
nads lång res.:!, hvaru nder jag hade förmånen at t få aOägga
ett besök vid alla våra stationer och jäm väl några af
C. L M:s.
Ända mål et med min resa var tre faldigt: dels att råd 
fråga läka re för en vår tjä na re, dels att be \.-is ta ett fina ns 
kommittesamma nträde i 0in-che'ng och dels att skaffa mig
själf en välbehöOig rekreat ion . Alla tre ändamålen vunnos,
och eft er en lå ng resa, tillryggalagd på åsneryggen, ömso m
u nde r brännande sol, ömsom u nder ösregn kommo dock
jag och mitt sällskap slutligen hem. I " in-ch'eng hade
jag den sorgliga plikten att stå vid en vår förhoppningsfu llas te
skolynglin gs sjuk läger för att någr a dagar se nare följa ho
nom till gra fven. Han var till tre tjärdedelar a llaredan en
evangelist, begåf\-ad och dnnande ti ll s itt väsen. Nu hvi
lar han bredv id sin syster, en a f ['rida Prytz' skolelever,
som i börjall af året afso mnade i tron på J es us.
Då jag återkom till denna provins, fann jag folket
öfverallt va ra i ett mycket oro li g t till stå nd.
Orsaken ä r,
att ö fvera llt uppk listrats stora smädes krifter , som på det
ohygg li gaste beljuga och nedsvä rta Li Hung- cha ng och »de
utländska djäOarne ». Li Hung-chang har ä tit af medicin,
tillredd a f ba rn ahj ä rtan och ögon, som vi g rä ft ut , och så
sålt si tt fädernesland o. s. v. V i komme ej hit för att
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predika, bota sjuka, Llpprätta skolor och dylikt. Det är en
dast falska förevändningar.
Vår afsikt är att eröfra Kina.
I följd däraf utJofvas döden åt den, som har umgiinge
med oss, och 100 tael silfver åt den, som dödar en ut län
ding! Hvem som skall utbetala detta säges visligen icke!
Det tros, att plakaten, som äro tryckta, äro spridda
Mver hela provinsen. Hvart jag kom på vägarne, betedde
sig folket, som hade de aldrig förut sett en utländing, ehuru
jag tidt och ofta färdas denna väg. Dc sprungo in på
värdshusgårdarna efter mig och bara betraktade mig. På
sista värdshuset jag låg, endast två mil från staden, fäHdes
följande yttrande, Irisserligen blott på skämt, af några unga
män: » Laga er i ordnine nu! Stick till! Han ger oss silf
ret?» Det politiska parti, som kallas »Ko-Lao Huei», tros
stå bakom allt detta, och som de på sitt program föra in
skriptionen: »ned med den nuvarande dynastien)}, är deras
mål, att genom t. ex. mord på några utJändingar skaffa
Kina ett nytt krig på halsen. Herren skall dock bevara oss!
» Hvarför larma hedningarna och tänka folken fi?fängligltet h
Vid min hemkomst satte jag mig genast i förbindelse
med våra två mandariner på platsen, och de tyckas vara
vakna öfver förhållandena och göra, hvad de kunna, för att
lugna folket.
C nder sådana förhållanden skulle vårt kinesisl<a års
möte hållas.
Tiden var bestämd till den 16 - 18:de juli och nu,
då det är öfver, kunna vi med tacl<samhet se tillbaka på
tre dagar af välsignelse från Herren.
Följande program var uppgjordt, och det följdes till
alla delar:

LönloKen den 76:dl'.
Kl .
hafvande
Kl.
Kl.

4 e. m . [-lötets öppnande. Predikan af l'ård
missionären. Efter predikan allmänt bönemöte.
5. Dopförhör.
8 . Aftonbön. Kung Shuen·tao.

SÖ1/dagm rim I7:de.
Kl.
Kl.
Kl.
chuen.
Kl.
Kl.

7. Doppredikan och dop. Vårdhafv. missioniiren.
8. Xattvardstlrande. T. Sandberg.
l l - I. Offentligt möte. E . Folke och Kao i'ding
4 e. m.
e. m.

Offentlig predi!<an. C. Folke.
Förevisning af Laterna magica.

Jllll11dagm den I8:dc.

Kl.

7.

Kl. 10.

r-!orgonbön. Kao Ming-chuen.
Församlingsmöte och afslutning af mötet.

Omkring 40 personer bevistade mötet , förutom de
utomstående, som kommo till de offentliga mötena. Vid det
»Jesus be
första mötet talades öfl·er :-lattei 14: 13 - 2 l.
spisar 5,000 män», och framhölls däri vd följande lärdomar:
I. Stillhet och lugn äro nödvändiga för att emottaga
välsignelse af Herren.
~ Han böd folket sätta sig ned på
gräset. "
2. Herren må5te rör oss tyda skriften.
»Bären dem
hit till mig!»
3. Hvad vi ha fl'a :~r undfånget af Herren.
Kor.
Il: 23; 2 Kor. 5: 19 - 21.
»Gaf lärjul1garne. »
4.
»Föd mina får!» Lärjungarne gåfvo folket.
5.
»De hungriga har Jean mättat med goda ting.»
» Alla blefl'o mätta. »
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6. Taga lär'domar med oss hem till de våra.
» De
upptogo det öfverblifna.»
Vid aftonbönen talade l<ung »örver stormen på har
vet ;; (Mattei 14: 22 - 33) och framhöll, hurusom Kristi för'
samling just nu befinner sig i samma läge som Järjungarne
då. Han omtalade nere exempel ur egen och andras er
farenhet, då de för sin tros skull lidit förföljelser a f hvarjc
handa slag, men, ehuru de ibland bäfvat, Herren Jesus dock
alltid kommit med hjälpen.
Opiumasylerna (själf förestår han en) liknade han vid
räddningsbåtar men kla:1drade dem, som af blott vinnings
lystnad börj ade dylik verksam het.
Söndagens morgonbön var på samma gång dopför
rättningsstunden. Berättelsen, om den blindfödcle mannen,
Joh. 9: 25 --41, lades till grund för en stunds betral,telse
och framhölls därvid, huru klart odt tydligt vittnesbörd han
afgaf: ett vet jag, alt jag var blind, men nu ser jag, och
> en man, som kallas Jesus, gjo rde en deg och smorde mina
ögon och sade till mig: Gå till dammen Siloam och td
dig.
Och jag gick och tvådde mig och fick min syn " . Så
bör ock vårt vittnesbörd vara beskaffadt, ty: »om en tru m
pet gifver ett otydligt ljud, hvem gör sig redo till strid: »
Vidare påpekades, hurusom, då de » kastade ut honom »,
»Jesus fann honom ».
De så att säga kastade honom i Jesu famn.
De fyra, som nu genom dopet upptogos i försam lingen,
voro doktor Liang Dan .ting, bagare Uang Ming·liang, båda
härifrån staden och lan d tbrukame Li-Uch-tai och Li Ien-hai
från Uei-nan.
Från U ei-ilan I'ar det meningen, att tvenne till skulle
genom dopet upptagits som medlemmar, men de infunno
sig ej. De onda ryktena, som äro i omlopp, hade upp
skrämt dem, oeh de vågade ej »af rädsla för kineserna )) .
Vi hoppas denna pröfning, som de ju bestodo dåligt, lil,
Iräl måtte hafva sin nyttiga nrkan på dem.
Vid natlvardsfirandet talade broder Sandberg öfl'er
Apg. 2: 3i-4i och framhöll: l. kraften af Guds ord,
visande sig i syndares om vändelse, och 2. I' ikten a f de
kristnas enhet.
Förmiddagens möte I'ar för allmänheten. Att i detalj
ingå i broder polkes predikan är sl"i\rt. Vare det nog sagdt,
att han med stöd a f Rom. 8:de kap. med mycken kraft
talade om den gamla, af synden besmittade människan, som
Gud ej kan tåla, lika litet som I'i kunna tilJåta ett lik vara
i vår närhet och den nya, andligt sinnade, med evigt lif
begåfl'ade människan, som lärt sig ropa: Abba, Fader!
Kom så Kao och bjöd till Lammets bröllopsmåltid
både lama, blinda. halta och fattiga, nedslående deras falska
ursäkter. Hans text var naturJigll'is hämtad ur Luk. 14:c1e
kap.
På c. m. lyssnade vi ännu en gång till broder Folke,
som denna gång talade öfver Filipp . 3 och framhöll det
verkliga i Pauli omvändelse. Hurusom han verkligen för
sakat något för Herrens skull , men ej kiinde det som för
sakelse, ty han fann så mycket, mycket mera i Kristi efter
följd.
Vid måndagens församlingsmöte tillkännagafs , att sedan
sista stormötet i kollektbössan insamlats 2,834 cash och
beslöts att, emedan summan iinnu var liten, uppskjuta till
nästa möte med att bestämma, huru medeln då skola an
vändas.
Den insamling, som gj ordes under mötet, uppgick till
örver "7,000 cash, ett i sanning godt framsteg a f den
lilla församlingen.
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Vidare beslöts att h\'arje år på hösten anordna en
skördefest, då lwar och en får taga med och gif\' a till
Herren af jordens afkastning eller saker, som lätt kunna
förvandlas i reda penningar. Den andra lördagen i 9:de
månaden bestämdes härtill. Liknande möte skall ock hållas
i uei·nan.
Vidare beslöts att hädanefter regelbundna predikoturer
komma att hållas i Uei·nan med hjälp från Tong-eheo-fu
tre gånger i månaden.
Hädanefter komma tvenne möten årligen att hållas här,
ett på våren och ett på hösten, skördefesten ej inberäknad .
Som forskare i läran antecknades 12 personer, alla män.
Två kvinnor hafva \'i förut, så skaran \'äxer, pris ske Gud I
Som råga på all godhet har ock nu två af våra skol
!lickor aftagit bandaget på sina fötter, äfvensom Kaos unga
hustru . En annan liten skolflicka, Dr Liangs lilla Ni'r,
får ock aftaga bandaget. Så verkar den illl'( frigörelsen,
ty det fordras mycket till att taga ett dylikt steg, helst då
döttrarna iinnu äro oförlofvade.
I dag, mycket tidigt, medan det ännu var svalt, af
troppade våra gäster åt lwar sitt håll. Vårt möte är blott
ett minne.
Vi hafva pressande varmt nu, 39 gr. C. i våra rum.

I·sh·).

:\lidsommardagen 1898.

) Vår Guds hand var öfver oss och
bevarade oss ifr311 fienders hand och
irran för5§t pli vägen. " Esra 8: 3 I.

Nu, då jag kommit mig litet i ordning här, önskade
jag få sända en hälsning till vännerna i hemlandet och en
särskildt till br. H .
Genom Nanna Fogelklou's bref hörde ni om vår resa
från kusten"'. Den 20 maj ankom mo vi till Cin-ch'eng, där
vi välkomnades på det hjärtligaste a f missionssyskonen .
Det var skönt att där få hvila några dagar efter den långa
resan, som särskildt den sista tiden var ganska ansträng
ande. :\'ledan vi voro i Cin-ch 'cng, ankom Anna Janzon
dit från sin resa i Ho-nan, och så följde illina Svensson
och jag med henne hit till l-sh'i, som nu för den närmaste
tiden kommer att vara \'årt hem. Och ett mycket trenigt
hem ha f~' a vi här hos de kära systrarna Anna och E bba.
I-sh'i är ock en stilla, lugn plats att studera på. Vi
läsa hvarje dag för en kinesisk lärare och för Anna. Ehuru
det är ett styft arbete.. med detta svåra språk, är det dock
så ,·,-,l ip'1. ''' '?r'. " ' o "'läfs det mycken bön, my cket tålamod
oc mycken tro, att Herren, som kallat oss hitut, ock skall
gifva oss att på detta folks tungomål förl{LInna Jesus
Kristus och honom korsfäst.
Kvinnorna här tyckas vara villiga att !tära e~'angelium,
men för många blir det ej mer; dock veta vi ju, att Her
rens ord icke skall komma fåfängt tillbaka, och vi hafva
ju också dem här, som verkligen tillhöra Herren . En liten
gumma, som bor 10 Ii härifrån, men som brukar komma
hit hvarje söndag, är så g lad i Gud, hennes ansikte riktigt
lyser. Hon har bjudit mig hem till sig för att stanna hos
henne några dagar, men då jag ännu ej kan hvarken göra
mig förstådd af dem, ej heller själf förstå dem, måste jag
ännu vänta därmed , men nog skall det i en framti d blifva
mycket roligt få besöka den kära gumman.
"') Delta harva vi iinrl\\ ej rmoltag it.

::\0 t af ReJ .
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Det är i sanning en stor nåd att vara kallad att vara
Guds medarbetare härute, och jag fröjdar mig också öfver
att detta uppdrag blifvit äfven mig gifvet, dock synes mig
ansvaret understundom så stort, och satan är skicklig i att
rikta blicken på svårigheterna, på ens egen svaghet och
oförmåga att göra något för att lindra den här rå ~~ande
stora nöden, i stället för att se på Jeslls, åt hvilken ,dl
makt i himmelen och på jorden är gifven . Han skall dock
till slut behålla segern.
Ebba och jag hafva varit i Oin-ch'eng en vecka; vi
bodde då i systrarnas, hem kallad t » Fridhem » , som förestås
af Maria Petterson och en norsk syster Lina Holth, som
kom hit upp i sällskap med oss. Första kvällen vi voro
där, voro vi en hel skara systrar samlade, då äfven syst
rarna från Hai-cheo samt Fredrika Hallin voro inne. Det
var kärt få träffas.
Vi sammanträffade också med herr Stålhammar, som
nu kommit upp till vårt fält. En afton voro vi alla sam ·
lade hos syskonen Hahues till gemensam bönestund, då
br. Stå lhammar ledde mötet och särskildt talade öfver Jesu
Kristi kors. Det var en skön stund, då Herrens närvaro
kraftigt förnams.
Anna Janzon har i e. m. ridit till en by 10 Ii häri
från för att tala med kvinnorna. Hur längtar ej mitt
hjärta efter den tid, då äfven jag får begifva mig ut att
så ut lifvets ord bland mina lidande kinesiska systrar' Ack ,
att den tiden snart komme I
De hjärtligaste hälsningar till alla missionsvänner
från i Herren tillgifna
iVae7lli S/öbt:l g .

Resebref
af G. A . Stdl/Ia/llmar.
Forts. fr. föreg . n:r.

Från Chefoo korsade vi öfver Pechiliviken samt ar~
lände följande dag till Tientsin. Tientsin är i viss mån
för norra Kina, h vad Shanghai är för mellersta Kina (Ya ng
tse-kiangdalcn), och hvad Honkong är för södra Kina. Man
framkommer till staden efter några timmars järnvägsfärd
[rån kusten. Vår missionsstation är en bland de mån ga i
Tientsin. De romersk· katolska äro starkt representerade.
De placera sina penningar i jord och tomter, som inköpas.
De föra framåt sitt arbete helt affärsmässigt, försäkra sig
om väl belägna husegendomar, hvilka sedan uthyras till ut
länding[\r, som i allt större antal bosätta sig i Kina. ~lr
Clarce, som förestår \'år missionsstation, visade oss under
det vi vandrade framåt längs promen[\derna den ena vackra
villan efter den andra, som innehades af de katolska.
Järnvägen passerar Tientsin OCll fortsätter till Peking.
Från Peking är en ny linje färdigbyggd, ehuru icke öppnad
för trafik, i sydvästlig riktning till Pao-ting, residensstad
för vi ce konungen i provinsen Chili. :-lär trafiken öppnas,
kan man på en dag nå Pao-ting från Tientsin. Som för
hållandena för närvarande äro, måste vi emellertid gå båt
ledes uppför noderna, hvilket tager 4 - 7 dagar, beroende
pil. \'äder och vind.
Vi gynnades af en präktig vind , så
att båten med sitt egendomliga rektangelsegel sköt god fart.
Efter tre och en half dagar voro vi i Pao-ting.
Pao·ting är, som sagdt, hufvudstad i Chili. Folkmäng
den tYCkes rätt stor. Icke mindre än fyra missionsstatio
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ner finnas där, en tillh ör Kin;] lnl;]l1d, tI'enne ;]1' dem till
höra ;]merikanska missionssällskap, en tillhör den katolsk;]
missionen, Under drt uppehåll gjorde vi besök på båda
dc amerikanska stationerna, Den ena är belägen norr om
staden samt verkar, utom i st;]den, i den kringliggande
landsbygden norrut , den andra ligger söder om st;]den samt
verkar söder ut. Båda st;]tionerna äro anlagda i stor skala
med sjukhus, apotek, skolhus, k,nka, boningsvi llor för mis
sionärerna med deras familjer.
Omkring fyra missionärer
äro afsedda att gemensamt utlöra eli- be tet på platsen. En
af dem är utbildad läkare och förestå!' läkareverksamheten,
en sköter sl(Olornl\, en har församlingsvården om hand, och
så till sist fordras en för d en evangeliska verksl\mheten i
byarna och landsbygden. Dessutom tillkomma kvinnliga
miSSionärer för tlickskolorna och rör arbete; bland kvinnorna ,
In-ilket är en särskild viktig gren af aU missionsarbete i
Kina, Det fordras en ej ringa perso nal att bemanna en
station af sådan storlek. ~ågon af missionärerna är van
ligen yngre och ej fullt användbar på grund af bristande
språkkunskaper, kanske en ~ildre missionär efter mångårigt
arbete är i behof af hvila för alltid: återstå sålunda två
för arbetet. Sjukdom sätter också en eller annan ur tjänst
bart skick_ Det är ju synnerligen önskvärdt, att ett arbete
en gål~g påbegynt måtte sedan fortgå utan afbrott. Ännu
så länge är det mycket sällsynt att påträffa omvända ki neser
med sådant an d ligt lif och med sådana karaktersegenskaper,
att han kan ersiitta en missionär i arbetet. Både de ame
rikanska stationerna vo ro organiserade efter dess a planer.
Etablissementen voro uppförda i västerländsk s til och mis
sionärerna buro ej kinesiska dräkter . Vi stannade en vecka_
På söndagen bevistade vi gudstjänstcn kl. J l på ctcn södra
stationen. Församlingen var stor, Iwpellet rätt v~il fylldt;
alla förenade sig hjärtligt i sången och gudstjänstritualen ;
en infödd pastor predikade.
Vårt långa uppehåll i Pao-ting förorsakades af stö rre
trllpptransporter längs landsdgarna västerut.
Trupperna
kom mo från Kansuh, där de användts i det muhammedan
ska upproret; förmodligen lockade äfven tyskarnas upptrii
dan-:le dem att draga sig närmare kusten_ Efter en I-ecka
hoppades vi, att vägarna vor o klara, och så begåfvo vi oSs
i väg. Soldaterna i Eina hafl'a dåligt namn om sig_ De
utgöras af tygellösa siilIar, som tiro berollmingens skräck.
i\lyndigheterna behandla dem emellertid mycket strängt och
summariskt. Många förseelser mot diciplinen bestraffas kort
och godt med a tt nacka hufVLldet af den brottslige.
Vi lämnade Pao-ting pfl oxkärra samt anliinde efter
4 dagars resa till missionsstationen i Huai-luh , en liten
stad belägen just vid öfvergångcn från det s tora slättlandet
i Chili till bergstral<terna. Den resande ombyter här fort
skaffningsmedeL
Längs de dåliga bergstigarna kommer
man inte fra m med I'agnar utan anlitar mulåsnor i stället.
Huai-Iuh har sin betydelse just såsom en omlastningsort.
Trafiken på den stora stråkvägen mellan provinscrna Chili
och Shansi, som här går fram, är m~' cket sto.1". Dagarna
i ända passerade vi karavanel' af åsnor eller mulåsnor ; mesta
dels utgjordes lasten af kol och järn, i rå eller förädlad
form (kittlar, kannor etc. )_
Kamelkaravaner förekommo
också_
i\1issionstationen i Huai-luh hadc ganska litet utrymm e .
:\Tågra minuters l-äg från själfl'a s tat ionen vid en linigt tra
fikerad gata l-ar deras predikolokal belägcn.
Den hade ur:
sprunglig8n varit en affärslokal. Den stora salu boden at
gatan l~ill1padc sig utmiirkt till att rymma ett rätt stort

auditoriul11; bakom ,knna ligger en liten gård med ett par
mindre nygla r , där en opiumasyl va r inrättad. Att pre
dika på gator, öppna platser o. s. v. är mi ndre brukligt
i Sverige; i Kina däl-emot är. det en van li g utl"ä g för att
nå massan af folket , som är främma nd e för oss. Kape Het
i Huai-Iuh var ganska praktiskt. I enlighet med det bruk
liga inrcdningssättet af boda rna utgjordes frontväggen åt
gatan af lösa bräder. )"är cte bor ttogos var loka len öppen,
folket kan strömma in och ut obehindmdt, oc h hvad som
predikas höres till de utomstående. P å väggarna i kapellet
hiinge r prydligt te x tade bibelspråk, äfvcnso m plancher om
fattande populär vetenskapli g lln derv isning_ Dessa plan
scher i vackert fiir g tryck utgifvas af en amcrikansk firma
någonstädes.
Namn och förklaring[ll- äro på kinesiska.
Planscherna omfatta nera serier, framstä ll ande olika o mrå
den af natur vete nskaperna, såsom d äggdjur, fagiar, j'i skar,
geologi, astronomi, geografl (kartor), uppfinningarnas och
ingeniörvete nskapens alster i våra länder m. m. En och
annan kines äl- vetgirig och rekvirerar böcker, afhandlande
populär vetenska p; en kom och rel{\;i rerade en logarithm
tabell, hvad tyc ks )
Genom
höglandet väster o m Huai-Iuh fär ,bs man
fram i bergspassen dag efter dag. En vidsträckt hög platå
utbreder sig omkring 1,400 m:s höjd öfver hafvet. Efter
att några veckor hafva färdats ärver det stora slättlandet i
rätt varm väderlek, kändes det bra uppfriskande a tt komma
upp i den rena friska bergsluften. Vi firad e pi ngsten i en
lite n stad, däl- en baptistmission hade öppnat en station_
Församlingen förestods af en infödd pastor, en innerli g t
Orten är ej så stor och
älsklig, hvithårig gammal man.
församlingen ej så talrik, me n allt andades sådan hängif
Irenhet och kärlek till Herren.
Vid vårt besök på pingst
dagen till gudstjänsten, tingo vi det mest hjärtliga motta
gande_ Den gamlc pastorn satte fram te , päron och kakor
för oss och hvad I' i inte kunde iita upp, slwll c l-i
nöd,-ändigt taga med oss i fickorna.
I öfrigt gaf IHI!1 oss
goda råd och hjälp, något som en främlin g sätter värde
på Ulhler resor i Kina.
r'dan behöfver en vecka att passcra bergsl<edjorna.
~ åg ra dagar efter pingst anliinde vi sålunda till norra !{inas
stora aff~ii-scentrllm, staclen Pingiao, belägen ett pär dags
reso r sö,icr om hufvudstaden i Shansi_ Vid första inträ
det i staden antydde den lil1iga tra n kcn p?l de trånga ga
torna, de stora affärslokalerna och handelsfirmorna etc., a tt
det var en vik tig handelsplats. Ping-iao utgör i sjiill\-a
verket föreningspunkten för handeln från kusten inåt land et
samt fr å n de västra ptovinsern.' T'l ')t kusten. Afstånden
äro ju stora.
\Ti lämnad e kusten de rll (j '-maj "t> : ' - "C: :;'·'n.:!e
till Ping-iao den I. juni (en veckas uppeh åll på I- iigt ,, ),
För att från Ping-iao nå grannprol'insen Shcns i i viister
kräfves ej fullt tre veckor, och för att sedan komma ti Il
niista pro vins fordras ytterligare en tre veckor, och änd å är
man ett god t stycke från tibetansk a gränsen. Jag hade
ressiillskap allt sedan f-Iuai-Iuh med missionär Hunt och hans
hustru, 11I-iJka efter ett besök i England voro på vi-ig till
sitt a rbetsfält i Kansuh el. 1'_ s_ prol'insen I'iister om S hensi.
Fru Hunt var jus t inte så stark; ele lå nga resorna vecka
efter vecka pröfvade hennes krafter rätt mycket.
(forts.)
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" Si. eder el/d l Si, .!-.!rrn .·/l . .!:k n 'CIl kO//l 1/l1'l' !!I('d kn(f l.
(ldl ha lIS !Zn ll tir '1.'iill!t:~'·.
S i, ImllS IÖIl tir med l iO i ll)!II
(ldl . !laIIs " i'di!l;:;ä!lllill,~' Ji'llll~för !I (JJI(i i71 . Jerall sim !! j iM"
sill ItjoJ'd :;({SUII! e1l !/{'i'(ic, 111711 skal! J c;rsllill!a / (1/11 1110 1 i sill
PWI1Z Or/I b';l'il dOll i sitt sköte. »

Tors dagen d en 8 :devid för s äljnin g efi rör S.
M. K. på Lan dtbruks ak aclc mi cn 4 3 [\·läster S a mu'c,1sgatan,
hiIlics and a!;lss tun dcl' kl. Jh l l f. m . af pastor T-ly la ndcl',
kl. l mi Jd . af mission är C. H. Tj äder och 1; 1. 6 e. m.
a f patron J. Hede ngren och mi ssi o:\ii r Hel eb erg.
Sång a f pa tr on J. Hedeng ren .
Gåfvo r mottagas tacksa mt ii fö rsiilj ningslo kaler onsda·
gen en 7 mellan k l. 5 och 8 e. 111 .
Anmä lan för' l XY9 se ti d ningens s is ta sici J.
Troende unge män hän visas till u pp r'ope l fr,1n
missio nä r Aug. Berg (sid . 120) .
Syskonen Rinman arreste från London den 1 i nOl' .
och äro nu ett god t stycke på väg till Kina.
Syskonen Sandberg och Fredrik a Hallin vii nta s
t.i ll Sve rige i jG n.
Sparbössor rö r » Svcns ka Mission en i Kina » erhå l·
. hå llas ·g ratis , ci ,'t rckl'i sition däromi nsi1 ndes u nde r missio ·
nens ad ress.
För 18g8 utlämnade sparbössor för "S I'enska
l\,lissionen i Kin a ;l töm nns den 6 :te näs lkom lll an.:'ie j a n.
SistJ halråret a f " SilliIIIs Lilll ';" fi n nes' häl"ta'd t - ho;;
Red a k ti onen ti ll ett pris at' 50 öre.
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9ulljus.
,Slall upp , ,·a,.

Ijlls! ~l' dill ljus !.-omm.:r,
och f-lt!J"J'<!l!s h/i rh:(J'he:t grt}" u/P ö}"e,·t!y dig..

Es. 60: l .
) 7a.r .lir ,:ii-/"ldf l/ s I/u .i) (f,:Jt
fl>!j,:)" ))/ <~"', !t (Ut ,fknll h"l',,' vandra. i 1Hör!.:.

7,:·nu
SO JJt

sade:

'rd, ulon !tal/.

.d~.all

hafi:a

lij~'els

t/u.n, .

Joh. 8:

Dunkel hvllar ö/ver jolkelt,
Mörker täcker dal och höjd~
Hör , då ljuder c'illg1asdllgell:
» Si, jag bådar ed er fröjd h>
Jesus-ljuset tällds för 'L'ärlden,
&lallsell af Guds lu'irlighet,
Morgonstjärnan, soluppgången,
.1Ied sin skatt af salighet.

12.

I

L juset lyser, - klart det glänser
F adershjärtat tällde det,
Tande det i världen s' mörlze1',
Stora, djupa hemlighet !
Hän till alla jollz och tider
Skall det ljusets stråle nå:
Alt si1l ende Son lzan utgaf,
Sci hm' Herren älskat, så!

Ljuset brinner - se, det jla mmar,
Och den jla111111all lir så röd,
Ty den mlres aj försoning,
/(ors och lidande och död.
L ät det bri11lla i .ditt hjärta,
Låt det brilma i ditt siull,
Briull i jörböll, tro och 7fl;er,
Brinn i l( ärlel~, bed oclz bri/l1l-'

En förlos sare hall kOJnI'l1.er,
Dotter Zioll räds ej då,
Hall lir Gud, elt evig Fader,
Ljuset värmer. Värm ditt hjärta l
Underlig i råd ock så,
Värm
se'n
andra
pli
dill färd:
Och el/ Hjälte slark ha.n .rörG
D em, som frY$ a, dem, SOIJl kallnat,
Skall till seger fra m dill strid;
D em, som salma h elJl och härd .
Han är Konung - fröjd hallS rike,
Bo invid Guds kcl r l e l~s låga,
Och r/itt{l'irdiglt et och frid.
Sn ll/lt dill l~yla 'eid dess :::.kcn/
TZ'el uti des::; h elga lju sutig
!Jet (il' Jul, och Ijlls el/ brhllw
Da/!; .fn/ Il dag dill ande rell.'
f dell mörlw 'z-,interk,'äll,
(,1im ma i de/l (li'lnes koja,
Lysa i den rikes tjäll .
Ljuset tänder, - »Ljus i H errell»
Se, fråll Ij/l sell häll lill Ljuset,
Lysa till Guds 1."ti lbehag,·
/"0117 och se » Guds saligltet» l
De, soml'isat a1l dra '(..·t/geJl,
} 'om f rå n gd f1.,· ol:lIa till Gåfvan:
Slcola strtlla m est en dag.
.SYI/da res räl(fiird igl""
Ja, en Ilt'i rlig/let !tar solen,
Kom till Lj u.öar, glJ ditt llfärta,
(;tf dill bÖ I/, dill tro, ditt guld'
[rit dem rel/as i del/ glan 'el·)
Fnill allt stojt, ({lit s"uelz, a LL s Intid;
.r.-Olll till lz r llbball, böj dill -v ish et,
Släck d ess Ull S, det skymmer. hdr,
Täl/d ditt ltjdrta, tlilld dill al/de
Vid Guds stora jullju s där l
FIur det lyser zfrrln krubban ,
Ljuset är ju J esus s/älf,
Du, som törstar efte:' 'Har/let, 
Drick, ty lull' tir ll/~)ets älf,'
D!I , so/'I'I hungrar efter l~ärlek)
M.it!a dig '//led li.fl;ets bröd.'
DII , som vaddar, -du, s om slapplar,
O, låt Barnet bN ditt stöd l

Och en a I1lta Il stjäl' /l m l har,
.:Ilen den skaparlzmld, d em trZnde,
H älter vel~ells gnista kz;ar.

H errens ord, d e/ lyser klara t,
Lil,t en fyr, i s/ormens urlls,
Frlll.:la ej, att d et sImU s lorkna,
Lampan tir Glids sall1li71gs Uus.
D :'; sIw Il brin l/a lIlidt i natten,
Uti dödens skuggas dal.
Det sImit lysa, d et skalt leda
Genom na tt och död och kml .
Följ
Hltr
H all
H ein

dr! J e:illS, Itrm är ljuset,
d ell z:ii.dar se'll dill stNU.
g i/.tt f öre, halt 'tl r vägen,
gör "<"iig för dig - FramI/U
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Han
Han
Han
Han

är sanningen och lifvet,
ger lif, och han ger tro,
ger korset, han ger kronan,
är A, och han är O.

Se på .Iesus - Lef i ljuset,
Ty blott så blir ögat klart.
Räds ej flamman, ldt den bränna,
Dd blir slagget uppenbart,
JJ1en blott så blir guldet luttradt
Och hans egen prägel får,
Tills en dag fullkomligt helig
Du med fröjd på Zion står.
Målet, ja, det är ju Sion,
Paradisets sköna varld,
Anda dit slwll ljuset lysa,
Vandrare, din pilgrimsfärd I
JVattens väkter skrida, lida
Kanske långsamt för ditt hopp,
JJfen det blir dock en gäng morgoll,
Salighetens dag går opp.

L A iV D.
Tro. Och Jesus svarade och sade till dem: Haf
ven tro på Gud. Ty sannerligen säger jag eder:
H vilken som säger till detta berg: häf dig upp och
kasta dig i hafvet, och som icke tviflar uti sitt hjärta
utan tror, att det, han säger, skall ske, honom skall
det ske allt det, han säger. Mark. I I: 22, 23.
Allt kan ske för den, som tror. Mark. 9: 23.
Bön. Elias var en människa af sam ma natur
som vi, och i en bön bad han, att det icke skulle
regna, och det regnade icke på jorden i tre år och
sex månader. Och han bad åter, och himmelen gaf
regn, och jorden fram bragte sin frukt. Jak. 5: 17, 18.
Och allt, hvad I bedjen i mitt namn, det skall
jag göra, på det att Fadern må varda förhärligad
Sonen . Joh. 14: 13·
Låtom oss dä1jör älska, tro ock bedja!

JuItextelI.

Ty ett barn är oss födt ock en Son oss gtfven,
kvilkens herradöme iiI' på hans axlar, ock kvilkms
namn är Underlig, Råd, Stark Gud, Evig Fader,
Fridsfurste. Es. 9: 6.
Ty ett barn är oss födt (lck en Son oss gif
ven. Om uppfyllelsen af detta härliga profetiska löfte
läsa vi hos Lukas (kap. 2 : 8- 17): » Och i !Samma
ängd voro några herdar ute på marken och höllo vakt
om natten öfver sin hjord. Och se en Herrens ängel
Se mot målet, bed och vaka,
stod bredvid dem, och Herrens härlighet kringsken
dem, och de vordo storligen förfärade; och ängeln
Bida Herrens stora dag.
sade till dem: Varen icke förfärade; ty se, jag bådar
Fast han dröjer, skall han komma,
eder stor glädje, som skall vederfaras allt folket; ty
Komma efter Guds behag.
i dag är eder född Frälsaren, som är Kristus, Herren,
Hör du sängen genom natten? 
i Davids stad. Och detta skall för eder vara teck
Det är morgonvindens sus!
net: I skolen finna ett lindadt barn, liggande i en
krubba. Och strax vardt med ängeln en mängd af
Ser du strimman där i öster? 
den himmelska härskaran, hvilka lofvade Gud och
Det är e'vighetens ljus !
sade: Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden,
till människorna ett godt behag. Och det begaf sig,
Komme Gud till oss ditt rike!
att när änglarna hade farit ifrån dem upp i himmelen,
sade herdarne emellan sig: Låtom oss nu gå fram
Komnze det i'iXirlden 'vid /
till Betlehem och se detta, som har skett, och hvilket
Lyse ut frcln oss din Ilärlek,
Herren
har kungjort för oss. Och de gingo hasteli
I och öfver oss din frid.'
gen och funno Maria och Josef och barnet, som låg
Låt oss lefva, låt oss lida,
i krubban. Och när de hade sett det, kungjorde de,
Ldt oss klarna i ditt ljus,
hvad som hade blifvit dem sagdt om detta barn.)
»Då nu barnen hafva kött och blod, blef han
Tills vi skina såsom solen
ock desslikes däraf delaktig, på det han genom dö
Hemma i 'vdr Faders hus !
den skulle tillintetgöra den, som hade döden i sitt
H. M.
våld, det är djäfvulen, och på det att han skulle göra
dem fria, som hela sitt lif igenom af fruktan för dö·
den måste vara trälar. » Ebr. 2: 14, 15.
Bet fö:mamsta uti missionsallbetet :
»Då tiden var fullbordad, sände Gud sin Son,
af kvinna, född under lagen, på det han skulle
född
Kärlek. Om jag talade med människors och
friköpa
dem, som voro under lagen, att vi skulle få
änglars tungor men icke hade kärlek, så vore jag en
barnaskapet!
Gal. 4: 4, 5.
klingande malm eller en ijudande symbal. I Kor. 13: I .
Och han sade till honom för tredje g~ngen : Simon,
Hvilkens flerradome dr uppå hans axlar. »Ditt
Jonas son, har du mig kär? Petrus vardt bedröfvad rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme
däröfver, att han för tredje gången sade till honom: varar ifrån släkte till släkte. » Ps. 145: 13.
har du mig kär? Och han sade till honom: Herre, du
» Och han skall tala frid till folken, och hans herra·
vet allting, du vet, att jag har dig kär. Jesus sade döme skall räcka från haf till haf och ifrån älfven
till honom. Föd mina får. Joh. 21: 17.
intill jordens ändar.» Zak. 9: ro.
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»Och jag skall lägga nyckeln till Davids hus på
hans axlar, och han skall öppna och ingen vara, som
tillsluter, och han skall tillsluta och ingen vara, som
öppnar. » Es. 22: 22.
»Och, då han har funnit det (faret), lägger han
det på sina axlar med glädje. » Luk. I S: 5.
»Må han af Herren älskad i trygghet få bo hos
honom, som öfverskyggar honom dagen om, och bo
emellan hans axlar. » S Mos. 33 : 12.
»l sin kärlek och sin huldhet förlossade han dem
och upptog dem och bar dem i alla forntidens da
gaL) Es. 63: 9·

Oclz Izvilkeus namn är Underlig. »Underbar så
heter jag. » Dom. 13: 18.
»Ty du har gjort under .» Es. 25: r. »Under
bara äro dina verk .» Ps. 139: 14·
»Herren leder dem. han kär hafver, underligen. »
Ps. 4: 4·
Råd. »Stor i råd och mäktig i gärningar, hvil
kens ögon stå öppna öfver alla människobarns vägar,
att du skall gifva hvarjom och enom efter hans vägar
och efter hans gärningar.» Jer. 32: 19·
»Jag vill råda dig.) Ps. 32: 8.
»Jag vill lofva Herren, den mig råd gifvit hafver.»
Ps. 16: 7.
»Han är underbar i råd, stor i vishet. » Es. 28: 29.
), Led du mig i ditt råd och upptag .mig på sis
tone med ära. » Ps. 73: 24
S tm'k Gud. »Herren den starke Gud, Herren
den starke Gud, han vet det. " Jos. 22 : 22. »Det
är Herren stark och mäktig, Herren mäktig i strid. »
Ps . 24: 8.
" V et du ej, och har d u ej hört, att Herren är
en evig Gud, som har skapat jordens ända, som icke
tröttnar och icke mattas, hvilkens förstånd är out
grundligt, som gifver kraft åt den trötte och stor
styrka åt den maktlöse.» Es. 40: 28, 29.
»Mig är gifven all makt i himmelen och på jor
den.» Matt. 28: 18.
Evig Fader. »Jag skall icke lämna eder fader
lösa, jag skall komma till eder. . Joh . 14: 18.
»Såsom en fader förbarmar sig öfver barnen, så
förbarmar sig Herren öfver dem, som fruktar honom .»
Ps. 103 : 13.
Fridsfurste. »Spiran skall icke vika ifrån Juda
eller härskarestarven från hans fötter, till dess Frids
fursten kommer, och honom skola folken hörsamma. »
l Mos 49: 10.
»På storheten af hans herradöme och på friden
skall ingen ände vara etc. ' Es. 9: 7.
»1 hans dagar blomstre den rättfärdige och stor
frid så långt manen skiner.» Ps. 7 2 : 7·
»Han talar frid till sitt folk och till sina fromma. »
Ps. 85 : 9 ·

»Frid efterlämnar jag åt eder, min frid gifver
jag eder. » Joh. 14: 27 ·
»Frid vare eder!~ Joh. 2: 21.

*

*

*

»Men Gud vare tack för hans outsägliga gåfva! »
Kor. 9: IS.
»Guds gåfva är evigt lif i Jesus Kristus, vår
Herre. " Rom . 6: 23 .
Gåfvan är för alla , ja, för alla folk och släk ten
och tungomål. »Ty så älskade Gud världen, att han
utgaf sin ende Son, på det att hvar och en som tror
på honom icke må förgås, utan hafva evigt lif".
Joh. 3: 16.
»Han, som icke har skonat sin egen Son, utan
utgi fvit honom för oss alla, huru skall han icke ock
skänk<l: oss alla ting med honom. » Rom. 8: 32.
Ara vare Gud i höjden, och frid p å jorden, till
människ orna ett g odt behag.
2

I\~J:1Cl. missionSll~nneJ:1! '
. L å tom oss g& fram för hans ansikte
med tacksägelse, .

Under det år, som nu snart nalkas sitt slut, har
Herren låtit sin rika välsignelse hvila öfver vår mis
sion. Vi hafva i sanning så mycket att tacka ho
nom för.
Våra älskade arbetare ute på fältet hafva i all
mänhet åtnjutit en god hälsa - likväl hafva några
i och för nödig hvila behöft återvända till hemlandet
- , nya dörrar hafva öppnats för evangelium, och icke
så få själar hafva genom tron på Guds Son, vår högt
lofvade Frälsare och store öfverstepräst, blifvit upp
tagna i församlingarna.
I alla de' tre provinser, som vårt fält omfattar,
hafva dop ägt rum . Under det första halfaret döp
tes .. 24 personer - om några döptes vid höstmötet
i Uin-ch'eng, veta vi ännu icke. Sökarnes antal
har äfven betydligt ökats, och skolarbetet och evan
gelistverksamheten hafva äfven åtföljts af välsignelse.
Icke heller hafva syskonen varit hindrade i arbetet
genom några oroligheter. Allt har varit stilla, om
än stundom svåra rykten varit i omlopp. Icke ett
hår har krökts på deras hufvuden . Medel hafva
äfven influtit, så att missionärerna ej behöft lida brist,
och det har äfven räckt till hemresan för dem, som
behöft hvila. I hemlandet har Herren uppväckt några
nya vänner att hjälpa till. Flere äro villiga att gå
ut, och andra vilja understödja dem, som gå. För allt
skall Gud hafva äran, låtom oss därför komma för
hans ansikte med tac.ksägelse.
Ett varmt tack må ock uttalas till dem, som i
ett eller annat afseende främjat verket ute och hemma.
Herren skall säga, då han upptecknar folken: Dmne
är f ödd där. Och de skola sjunga och spela: A lla
mina källor äro uti dig. Att själar på vart fält blif
vit födda till medborgare i det Jerusalem, som är
ofvanefter, är då icke detta en valsignad lön för alla,
som hjälpt till i arbetet? H vilken outsäglig fröjd , då
kärfvarna skola bärgas in I
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,De behöfva icke

ga

bort; gifl'e n I

dem att äta ! :l

. Det var missionspredikan i elen gamla domkyrkan.
:Vled gripande ailvar slöldrade församlingens pastor hedning
~rnas andliga nöd och lade sina åhörare på hjärtat, att
likt Herren Jesus »varkunna sig öfve r dem» och räcka dem
,1 iflre ts bröd.
Här och där hördes en snyftning, men i de flestas
hjärtan var begreppet »hednamission » något abstrakt. Så

kom den sedvanliga. ko'llekten för »missionen bland icke
krist na folk» , och 5- och l O-öringar, blandade med några 
l kr onor, nG,lladcs i offerbiickcnet. HI'ar och en gick he m
till sitt. i:\J.lan hade uppfyllt sin plik t OCll kom antagligen
ej att ägna missionen någon tanke förrän om yt terliga re
ett år, då de,n sed\'an!iga missionspreclikan ånyo skall hål-
las. ' ' » Gifvcn l dem att äta!» Dessa ord, som en gång
ut\ illades . i ödemarken och af vinden fördes öfver Genesa
rets sjö, !jödo - nu,- blott likt en sakta bortdöende klockton.
Ater va r det missionspredikan i staden. Denna gång
va r temp let fylld t af åhörare och intresset synbarligen större,
än annars br uka r vara fallet. Orsaken därtill var, att en
frå n missio nsfältet återvänd missionär uppträdde och predi

bde. Hans text var: »De behöfva icke gå bort; gifven l
den1 alt äta» . Efter at t först i liniga drag hafva målar
tillståndet i hedn avärfd en, sådarit, hari med egna ögon 'sett
det, framhöll han sedermera, hurusom dessa , som voro »så
som får, so m ickehafva någon herde », ej beltö/i'a gå bort,
bort i ödemarken för att dö,' iri i evigheten utan alt hafva
hört om frälsningen i Jesus.
»Jag går nu tillbaka till mitt
arbetsfält för att ensam bland millioner odödliga människo
själar återupptaga mitt arbete. Dödsrikets portar Slå öppna
och genom desamma strömma minst tjugu själar i mi
nu ten . Huru många af dem känna Kristus? »De beltö/z'a
ej gå bort; gifven I dem a tt äta ~ »
Ögonhlicket var gri

pande,

" Gifl'en I

dem

att äta!

Gifven l dem a tt äta !»

.LWalJ/lCJI var oskadad , det behöfdes blott en hand för att

sätta kl ockorna i rörelse .
En In'a r började fraga sig sj äl f: " hl'ad kan jag göra: ;)
Rikliga gåfl'ob ict rag inllöto tiE missionen, ar betsföreningar
bildades, missionsaftnar med. särskild bö n för missioi1cn
började hållas, och ej så fil män och l{\'innor begåflro sig
åsta -l till skilda missionsfält.
filen åter höres klockorna ringa och det häftigare
tillförene .
Bland dem, som de nna gång sätta dem i rörelse,
fin na sig med lemmarna af »Svenska l\ lissione n i Kina.»
har ej Herren sagt: »På dina mura:-, o Jerusalem, har

än
be

Ty
jag
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uppsatt \'äktare: de skola icke tiga, hvarken dag eller natt.
under det att våra kropps- och själskrafter aftaga. Tage!'
I, som anropen Herrens namn, gifven eder ingen ro; Och
man så i betraktande, att missionsstationsarbetet ej gärna
lämnen honom ingeri ro, förrän han har beredt oeh gjort
öfverlämnas åt någon, som ej varit ute minst tre år, s~
Jerusalem till ett lof på jorden ». Es. 62: 6, 7. Vi vända
gör detta faktum vårt upprop så mycket mera befogadt.
oss särskildt denna gang till eder, bröder I
Men skiilen' kunna vara nog. Redan förlidet år samtalade
Vårt behof af ledare, af banhrytare, af evangelister
vi 0111 att vädja till eder, men fruktade att gå Herren i
är skriande. I kll111lCl/., fylla det; Vilje n I? En hastig öfver
förväg.
blick af vårt stora ar betsfält skall helt visst tala bättre än
Saken är viktig, och utan tydlig inre kallelse bör ingen
slå in på en dylik ,, » bana». Men förvisso har Herren
många ord. Vårt fält omfattar inom, sig delar af de tre
pruvinserna Shan·si, Shen·si och Ho·nan, nämligen sydvästra J{allat' någon af eder, hvars ögon falla på dessa rader.
delen af Ho-nem och den del af Shen-si, som ligger vid gula
Jlållill? icke fust detta är kallelsen, (lit vän/at p d 1 Vi
hafva utgåt t från eder krets. Likt eder betraldade vi ock
flodens krökning,
Låtom oss då gå, till Shan·si och se, huru förhållan
en gång på afstånd hedningarnas nöd, till dess vi funna
Jesu befallning: »Gå n l » vara uttalat till ' oss. Nu hafva
dena där gestalta sig. Prefekturstaden PIt·d/roju styr un·
der sig följande städer: long-chi, t·hsiang, Lin·chin, Yong
vi med egna ögon sett och veta, hvad vi begära. Den
ho, l·sh'j och Ua n·shuan. Af dessa städer sakna alla mis glädje, som vi erfara i arbetet, förbittras så mycket vid tan
sionärer så när som l·sh'i,
ken på hvad som återstår att göra.
Diimäs t kommer Ha/·duo med de under sig lydande
Må Guds välsig nelse åtfölja vårt svaga rop! Gör" du
städerna: }{ui-eh'eng, Ping-liu, Ngan·l och Hsia·hsien. (/in
broder, som Hiskia: » framlägg denna skrifvelse för Herrens
d/l'1<r, vår missions huf vudsäte, hva rest ett regeringens
ansikte», :2' Kon. 19: 14. Och sänder Herren dig som
saltverk finnes och mandarin af Tao·tai's·rang, köpingen
vingårdsman till sin myckna skörd,_ o, hvad kan du högre
eftersträfva?
Alej·ti och Hai-cheo hafva missionärer.
Därefter komma vi till provinsen Shen·si med prefekt·
Hans: » Väl, du gode och trogne tjiinare' » skall då
en dag ljufligt ljuda di g till mötes .
urstaden TOllg·dleoj/(, som styr följande städer:, Ta·li, Ho
iang, Han,ch'eng, Cheng·hsien, Peh·shui, Pu-cheng, Hua·cheo,
AlIglIst B el'!,".
Hua-in , Tong-kua n , Chao·I, samt den u'nder Si·ngan· fL! , ly
dande staden Uei·nan. Af dessa hafva endast Tong-cheo
och Han·ch'eng missionärer.
Annu större är behot\ret i Ho-nan! Prefekturstaden H(>·
"filmjl! styr städerna: Lo·iang , Sin·ngan, Yong-ning, Kong
r!vallrörr ~om du ic~e röllrr, du Iärrarre?
hsien, len·s'i, l\leng- tsin, l·iang, Song-hsicn, .Tong·feng och
r..lien·ch'jh, och Sltan·dlco - stad af andra ordningen - styr
En fattig, hednj.sk kvinna på Söderhafsöarne har
Ling·pao,
med det svaga och likväl starka ljlldet af sina jäm
Al/a dl'Ha S!cil/{,. sakllll missiollärer I'
Med våra
merrop talat till våra samveten och gifvit oss en var
otillräckliga krafter göra vi, hvad vi kunna, men på tlera nande påminnelse om de frågor, som en gång på den
ställen bedja många, åter och åter, att vi snart måtte upp stora räkenskapsdagen, ja, väl långt förut komma att
taga regelbunden \'erksamhet bland dem.
ljuda i våra samveten, En lärare, som blifvit- dit ut
Ki Uen·hsioh, som för i år sedan vandrade från Ho sänd att predika evangelium, hade tillika inrättat en
nan till Shen·si för att få en » pastor», har iinnu -ej fått
skola, och, clå han efter en tids undervisning höll ett
sin bön up pfylld. Så till, \'ida är han hulpen, att vi ' i
förhör med barnen i denna skola, hvarvid äfvenen
Sin-ngan förhyrt hu s, och periodisl,a besöl{ med dock allt skara äldre människor var närvarande, så såg' han en
för lång tids mellanrum företagas dit. Hans hustru har
kvinna, som grät och jämrade sig, H varför aråter
ock ,vistats några månader iShan·si i och för undervis·
du? frågade han, Jag gråter för mina barn, -~j::'Hvar
ning, och hans son går i skola i Uin-ch'eng. I Yong-ning äro de? -- De äro döda. Huru dogo de? - Jao'
lingo vi i år döpa 16 personer, och t1era »forskare i läran » dödade dem, Huru många? Sjutton. -'-finnas, men la'oll skull » gif\'a dem att äta?» Just llIt skulle
hvad sätt dödade du dem? ~ Jag slog sönder deras
vi behöfva upptaga arbete i fö ljande städer: I Shan-si: i hufvuden med en sten på afgudens altare, ty våra
Uan-chlien, . .long·ho och Rui·,cheng,. i Shensi: i Pu·cheng,
präster lärde oss, alt afguden ville hafva det ' mjuka i
Ho·nan-lu, Sin·ngan hu~vudet till föda, men nu --- och nu jämrade sig
Ho-iang och!:ei-rian och i Ho·nan:
och Yong·ning.
kVll1nan ännu för,;kräckligare - , nu hör jag, hvad
Hundratals köpingar, tusentals byar ,och fiera 111il1io
dessa barnen hafva lärt, nu ser jag, huru glada d~
I er
människor, klInde, nu nås , med evangelium, vore blott
äro, ty de hafvalärt känna en god barnavän i him';
våra kraft er ti.llräckliga.
':1 e1en , som du talar om, och de lefva och ' äro lyck
På dra gamla stationer är antalet af bröder , otill
Itga, och deras mödrar äro lyckliga ! Hvarför lwm du
räckligt. Flera af oss, som nu varit ute, i 7 till 8 år,
icke förr, du lärare, och sade oss allt detta? Då hade
behöf\'a snart resa hem och hvila men kunna ej tänka jag kunnat hafva mina barn i behåll. lefvande och
därpå, ty inga finnas, son1 kunna upptaga arbetet, då vi
glada, såsom dessa äro och vara en ivcklia' moder,
nödgas lämna det. Dessutom växer arbetet för h\'arje år,
Nu äro de borta! Jag är ensam och cn'möl'd~rska
hvarföre kom du icke förr och sade oss allt detta ?
::: Fran np uppräknade 39 :oa:lder I.tÖra"namn en p:t trenne. (Pu·
Ja
hvad skulle denne läraren svara?' Han
chICo·flL Ton~· chc o ·fll och Il o· na n·fll) fr"nräkn as , emeda n dc i verk·
måste ju med smärta bekänna, huru illa det nr att
lighelen l'c p re~entera d e under del11 lydan de ~ t~dcrna long-chi. Ta
kristenheten så länge försummat att säl~da lärar~ till
Ii o ch L o· ia.n~ , En I'rekklllr;la.d har ,~ :) Ie(! ", h'i!. namn, . lcr' l~ r
likv:\l 36 st~i d cr.
hedningarna; och vi? - j a, låtom oss nu bekänna inför
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Herren, huru illa det är, att icke många utgå såsom
lärare till hedningarne, att vi icke tänka på hedningarna i
allmän bön och förbön, och att vi icke göra allt hvad
göras kan, för att utsända såsom lärare till hednin
garne alla, som därtill finnas villiga och dugliga, så
att ibland jordens folk måtte blifva förlossning ifrån
den andliga fångenskapen, hungersnöden och döden,
och folken i det stället blifva delaktiga af evangeIii
ljus och Iif och frid och ett ymnigt förråd af andliga
rikedomar och himmelska skatter i Kristus Jesus.
Låtom oss därför genom nåden göra allt, hvad möjligen
kan göras, för att med förbön, bi drag och arbete på
allt möjligt lofligt sätt understödja missionsverket, hvars
ändamål är att sprida evangeIii glada budskap ibland
jordens folk, på det de må blifva upplysta och be
friade från sin stora, andliga nöd, så att de snart må
kunna med glädje sjunga om seger i de rättfärdigas
hyddor. Gud vår Gud väl signe oss, och all varlden
frukte Herren!
P. Fjellstedt.

ilålla

infödde medallbetalle.

Et'llnge/istm e/lang (uttalas Tjang) - Folkes trogne
blef omvänd
medhjälpare allt från missionens början för omkring 20 år sedan. Första gången, han hörde evan
gelium, var från en utländsk missionärs läppar under pre
dikan på en marknad . Då Folke år 1888 började arbetet
i Uin-ch'eng, haLle Chang redan hyrt honom ett hus och
var honom på allt sätt behjälplig. Efter denna tid voro
dessa bröder mycket ute och reste tillsammans, förberedan
de öppnandet af nya platser såsom missionsstationer. År
1890 förenade jag mig med dem i arbetet, och år 1891
förstärktes våra krafter genom bröderna Bergs och Hahnes
ankomst upp till fältet. Kort härpå öppnades stationerna
Sall-iim och TOllg -duo.
Under dessa ofta kritiska tider
var Chang en utmärkt rådgifvare och till stor hjälp i evan·
gelium. Stationen San-lien blefvo vi sedan ledda att öfver
lämna till annat missionssäUskap, som gjorde anspråk därp4.
Ungefär vid denna tid blef Chang dragen från den enfal
diga troheten mot Kristus genom att komma i beröring
med några personer, som men ade, att inhämtandet af bok
lig bildning vore viktigare än evangeIii enkla predikan.
För närvarande är vår broder åter Herren närmare, men
den store vingårdsmannen har måst använda knifven. För
två år sedan tog Gud hem till sig hans äldste son, en
mycket förhoppningsfull troende y ngling om femton år, och
fadren sörjde honom djupt. Changs tanke hade varit att
låta sonen få utbildning vid en af de amerikansk-kinesiska
högskolorna vid kusten för att bedan såsom mandarin
kunna bekläda något ämbete. Tidiga 'e hade han dock alla
redan gifvit sonen till Gud att tjäna i evangelium. Nu tog
Herren hem hans älskade barn undan all denna världens nöd
och sorg - för att, såsom vi tro, föra fadern närmare sig
sj äl f. Läs Es. 57, l v.
Bedjen mycket för denne broder! Han är en af de
mest ärliga och pålitliga af alla våra medarbetare, mycket
begåfvad och skicklig i att sköta alla slags affärer. Nästan
alltid vid husköp och nya stationers öppnande bedja vi
honom hjälpa till, och har han visat sig väl vuxen sådana
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värf. Då Folke köpte missionens hus i Uin-ch'eng, var
Chang den ende, han kunde få hjälp af, och han skulle sä
kert blifvit mera bedragen, än hvad han blef, hade ej
Chang haft sin hand med i saken. För oss utländingar
är det nära nog en omöjlighet att i Kina köpa eller hyra
hus utan att på ett eller annat sätt blifva öfverlistade af
kineserna, obekanta som vi äro med satans djupheter i de
ras hjärtan . Chang har ännu i lifvet en dotter om 19 år
och tre minderåriga söner, som han alla helgat åt Gud för
hans tjänst. Bedjen alltså, dyra vänner, för denne broder,
att han måtte stå fast i Herren under de må nga frestelser,
som möta honom lil<som alla de infödda troende i Kina,
och att han m'å blifva till änn u större välsignelse i arbetet
därute under dagar, som komma! Changs omkr. 40-åriga
hustru är en särdeles duglig och förståndig kvinna men
hyser kanske för höga .tankar om .sig själf. Låtom oss
äfven bedja om den nåd, som hon har behof af. Hon har
också varit troende under många år och ti dtals arbetat bland
syskonen i (;in-ch'eng som bibelkvinna.

FllnJZ är en kinesisk lärd, mycket beläst inom skilda
områden och särskildt inom juridikens. Under sin otros
tid var hans förnämsta sysselsättning - utom att föra
rättegångar åt andra - att resa mellan de olika examens
orterna och efter öfverenskommelse om ersättning af stu
dentkandidaterna för dessas räkning skrifva och till dem
insmuggla uppsatser öfver de ämnen, i hvilka de tenterade .
Lyckades det en sådan kandidat att taga sin grad, erhöll
alltid Fann en grundlig summa penningar. Detta sätt att
bedraga de kejserliga examinatorerna är mycket vanligt i
Kina, och man får ofta höra berättas, att »läraren, herr
den och den, tog sin grad genom att köpa annan per
sons kria»_
Evangelium hörde Fann för första gången i dec. 1891
i staden Tong-cheo (uttales Tång-tjåo), då evangelister. Chang
under pågående examen predikade för de studerande. Vår
vä n blef genast fattad af sanningen, och då han själf un
der många år ej tillbedt afgudar utan till och med sluif\'it
emot afguderiet, syntes honom denna nya lära myc ket rim
lig. Han lånade nu kristliga böcker, flera hvarje gång,
hvilkas innehåll han liksom slukade, läsande äfven under
nätterna. lI'len, som Chang vid detta tillfälle icke IJndel".ri
sade honom om bönen, gick han under de år, hvilka nu
följde innan omvändelsen, utan att hafva direkt anropat
Gud om frälsning . Efter omkring tre år, då Fann en gång
uppehöll sig i staden Tong-cheo (hans födelseort är belägen
S sv. mil nordväst om denna stad), behöfde missionär
Sandberg anställa en lärare i kinesiska språket, och Fann
mottog anbudet. Sedan den tiden har han lärt mer och
mer af Guds väg . Då predikanten Franson år 1895 hade
möten i staden Si-ngan (prov_ Shensi), begärde Fann för 
böner, och bådo vi med honom bland andra . Då jag se
dan från ett närgränsande rum på gården hörde folket
återvända från kapellet, undföll det Fann helt ofrivilligt :
" i sanning jag känner mig lätt om hjärtat och lycklig ».
På våren 1897 döptes han i Tong-cheo, hvars för
samling han tillhör. Som författare äger Fann stor begå f
ni ng_ Ständigt ser man honom ifrigt sysselsatt vid skri f
bordet, och från hans penna har redan utgått flera först
klassiga litterära alster - jämte smärre skrifter och sånger
- särskildt bemötande den lärda klassens invändningar mQt
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kristendomen. Men vår broder har mycket svårt att sänka
sig ned till folkets ståndpunkt; och äfvenså att för de olärda
förklara evangelium och i tålamod åhöra och bemöta deras
invändningar. Låtom oss utbedja äfven denna nåd för
hans räkning. I sitt dagliga lif är han punktlig, samvets
grann och hjälpsam. Hans hustru, som också är en kris
ten, arbetade någon tid som bibel kvinna hos syskonen i
Tong-cheo. Hon börjar nu bli gammal och skröplig och
är kanske ej så helhjärtad inför Herren som hennes man .
Då Fann redan under många år före sin omvändelse
icke tillbedt afgudar, hade hans, nu vu x ne, son äfven in
supit denna åsikt. Och då han vid ett tillfälle gick förbi
ett af byns temptl, gick han därin och slog ut an vidare
af hufvudet på en af gudomligheterna för att sålunda visa
sitt föral<t för alla afgudar. Endast fadrens rykte såsom
skicklig advokat afhöll byns huf\'udmän från att anklaga
sonen inför rätta och få honom straffad. Fann, som förr
till och med vågade anklaga mandariner och vann i mål
mot dessa, är sig nu mycket olik. Och d.å han, såsom
vi torde påminna oss, för något år sedan genom borgmästa
rens i Tong-cheo illvilja och fiendskap blef orättvist beröf
vad sin litterära grad, bar han detta slag med stilla under
gifvenhet för Jesu skull. Låtom oss nu bedja Herren, att
de sista åren af den käre broderns lif (han är nu närmare
70 år än 60) må blifva än mera uppfyllda af Jesus och
gjorda än mera fruktbärande för Guds rike I

och till stor hjälp i arbetet som bibelk\·inna. Af\'en Kaos
unga hustru är frälst och lycklig i tron på Jesus. Bedjen
nu, älskade missionsvänner, att denne broder ej må tte bli
_uppblåst och få höga tankar om sig själ!' utan växa i nå
den och vår Herre Jesu Kristi kunskap, fullbordande hel
gelsen i Guds räddhåga .
Hoppas framdeles få berätta något om de öfriga bland
våra I<ära medarbetare för sanningen .
Eder för kinesernas frälsning bedjande
C. Hl'Ilrik I)ddcr.

Kao, evangelist, (hans namn uttalas som det stafvas)
en rödblommig och ofördärfvad ung landtman mellan 20
och 30 år hörde ordets predikan vid samma tillfälle som

l)
Herrens
4: 31,
Honom:

Frimodighet. Gud har ieke gifvit oss träldomens
och försagdhetens ande utan barnaskapets, kraftens, l{är,
lekens och tuktens, d. ä. jril/lodiglt.etens a1ll1e: Rom. 8: 1 5,
2 Tit. l: 7.
Grunden oc!t kållan till <hrr jrimodi![llc! iiI'
l) Jesu blod: Ebr. 10: 19; 2) Jesu höghet och
barmhärtighet såsom vår öfverstepräst: Ebr. 4: 14-16.

Frimodighet är en Andens glfjva:
Apg. 4 : 31, som vinnes genom I) bön: Apg. 4: 29;
2) tro : Ef. 3: 12 ; 3) trohet: 2 Kor. 7: 4; 1 Tit. 3 : 13;
l Joh. 3: 21; 4) åtnjutande af förbön: Ef. 6: 19; 5) att
vara med Jesus: Apg. 4: 13.

Frimodigltetm bibellålles i alla lägen
genom l ) kamp: Ebr. 10: 35; 2) trängtan: Fil. 1:
20 ; 3) förblifvande i Jesus: l Joh. 2: 28.

Vi bellöfi:a jrimodighet

Fann. Hans hem är beLäget strax utanför staden Tong
cheo. Jag minnes ännu mycket väl , huru han , vid det ki
nesiska nyåret 1892 kom och gjorde sin nyårsuppvaktning
~ efter den sedvanliga hälsningen med händerna följer ett
knäfall med bugning, då kinesen nästan vidrör marken med
pannan - . Vid detta tillfälle sökte vi ytterligare förklara
sanningen .för honom, och han \'ar närvarande vid {lera
andaktsstunder på den då nyöppnade missionsstationen.
ivlen plötsligen syntes han ej mera till. Orsakerna fingo
vi veta först efteråt. De ledande i byn hotade att slå sön
der hans ben och drif\ra bort hela hans familj, därest han
vidare hade något umgänge med de »västerländska barba
rerna och deras usla lära ». Svärmodern hade på samma
gång i I'fedesmod öfver att han »följt de utländska djäf
larnas lära och dragit vanära öf\'er sina förfäder», brännt
upp alla de böcker, han mottagit af oss. Efter denna tid
besökte jag hans by tre särskilda gånger för att söka få
ett samtal med honom, men hvarje gång biefvo min tjä
nare och j ag a fsnästa med: »han är ej hemma ,> eller
»han har just gått ut », och så förgingo omkring fyra år.
Under denna tid upphörde vi aldrig att bedja för hans
frälsni;1g, och särskild t vid konferensen på våren 18 95
förenade vi missionärer oss alla som en man och be
stormade Gud i bön om hans själ, och ej lång tid där
efter fick han också mod att öppet träda fram och bekänna
Herren Jesu namn. Jag kan ej beskrifva, huru glad och
tacksam

till

Gud

jag

kände mig, då underrättelsen kom

från Tong·cheo om hans frälsning. Prisen och tacken med
oss Herren, som allena underbara ting gör på jorden.
Kao är nu en af syskonens i Tong-cheo mest hängifne och
trogne medarbetare i evangelium. Svärmodern, fru Uang
(uttalas Oang), som förut förföljde honom, är också Herrens,

för vår egen räkning: Ebr. 4 : 16, 10: 19; 2) fÖl
tjänst, så att vi kunna a) vittna om honom: Apg .
28 , 30; Ef. 6: 19, l Tess. 2: 2 och b) lida för
Fil. 1: 20.

Fl'imotiigl!i:ten medför
l) i tiden bönhörelse: l Joh. 3: 2 I ; 2) i domen fräls
ning: l Joh. 4: 17; 3) i evigheten Jesu inneboende i oss:
Ebr. 3: 6 och stor lön: Ebr. 10 : 35.

Brittiska och utländska bibelsällskapet. För
någon månad sedan firade detta bibelsällskap sin 94 års
fest i Exeter Hall i London . I mötet deltogo framstående
personer af olika samfund från statskyrklige till så kallade
Plymoutbröder och häkare. Det är en skön och upplyf
tande syn att se Herrens lärjungar från olika grupper vara
ett hjärta och en själ, alla inspirerade af samma ande,
verkande för samma mål , Guds ords spridning bland folken.
Från den årsberättelse, som upplästes, må meddelas några
af de viktigaste uppgifterna. 600 bibelkolportörer hafva ar
betat i sällskapets tjänst i utlandet och sprid t öfver 1,000,000
biblar eller delar däraf. 500 infödda bibelkvinnor i före ,
ning med 3 Omissionssällskap hafva erhållit understöd.
Spridningen af biblar eller delar däraf steg till 4,387,000,
hvilket utgör 600,000 mer än året förut.
Sedan sitt bildande 1804 har sällskapet utgifvit öfver
155,000,000 biblar, nya testamenten eller delar af bibeln
på 340 språk. Inkomsterna under året stego till 227,000
och utgifterna till 221,000 pund sterling.
Bland särskild t glädjande meddelanden må nämnas,
att öfver 55 0,000 ex. blirvit spridda i Ryssland på ärver
SO språk, omkring 500,000 ex. i Indien trots hungersnöd,
pest och krig och i Kina 500,000 ex., omkring 200,000
mer än året förut. Dessa underrättelser äro ,i sanning u pp
muntrande för Guds ords vänner. Es. 55: 10.
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Predikobaner.
Of\'anstående bild återge r mission är C. H. Tjäders
predikobaner, ett textad t tygstycke , som han för med sig
på sina resor i Kina och am' änder \'id ordets predikan så
väl inomhus som ute i det f!'ia .
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mid tcn un,icr den andra raden äro de ti o Gu,is bud
textade i tio J':tder uppi från och nej.
På hvardera s idan
om dessa är ,en god trakta t. Den till höger handlar om
lw em J esus är . Ha n ä r ej någon af dist erns fordne
fi losofer eller \'ise, lik Confucius. u tan den lefvande Gu
elens ende Son , som blif\'i t människa och genom sitt
försoningslidande cch sin död beredt den enda \'äg, som
g ifve s till människornas frälsning. Traktnlel1 på vä nstrn
sidan afhandlar, Iw em den sanne Guden är i motsats tiLl
afgudarna; att tillb edja ndet :tf honom ej består i bugningnr,
under det ma n bränner rökelse och papper eller offrar far
och s\' in, utan måste ske " i ande och sanning», sedan
ma n »ändrat sitt s inne » och genom Jesu förtjiinst mottagit
till gi ft af Guå för alla sina syncler o , s. \' .
Detta tygstycke har visat s ig vara till · s t0r hjälp på
marknader och i de t stora tältet. I det fria upphiinges det
på tvänne spikar, som inshls i närmaste mur elle r vägg,
och efter en sång börjar man tal a till dem, som samlats.
På detta sätt får ,iet glada budsl,apet inlräde både genom

Predika tä] t .
varder motsagdt » Luk. 2: 34. ' Vi behöfz'll födJ(j1l odt /rIo '
låtom oss strida på knä, » 0' 7.:1 haft'il Id:/' slrid
emut kött "dt Nud Urm1- 1J!ot !/{:rradölJlcll,. //lot z'ii!d,~'lidCI',

förböll,

vdl'ltl,/tärskanlc i detta //Iörker, lIlot o/ulskal/s il1!tk
I/l(lkltr i !lillllar)'lIldo'1la, 7'1./[01 däljol'e lu/a Guds Z'I1 '
pcnnls/llillg, at! Z l!llill l/lIllla II/Olsll t i dm allda tla,fot,
(1//1/)1,11' oäl u/rät/a aell blffc'il !Jc.I'lä1/da/llle,
C. H T.
1/l01
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!\ågra anteckningar ur ;·år tjänarinnas lif.

Fru Ki är nu nära femtio ar. Hon föddes i Kina i
prol'insen Hu·peh af välmående föräldrar - fadern hade silkes
handel - och kallades »Ap ple », emedan hon kom till värl
den vid den tid, äpplcna började mogna . Då hon var om
kring 13 år, dog modern, och nu nek " Apple » öfvertaga
faderns stora hushåll. \ älståndet i hemmet började aftaga,
och snart voro de fattiga. Detta tillskrifver hon faderns
orättrådighet.
»Hvad orätt fås med sorg förgås », säger
ordspråket, så mycket först å r hedningen oclc Vid aderton
års ålder blef ),},pple » gift mcd cn ung man från en när
gränsande by . [-Jan hade till yrke att göra papperssaker,
såsom hästar OCll vagnar, hlls, likkistöfverdrag o. d., att
brii nnas I·-id begrnfningGr den döde till godo, som det tros.
Hos mannens föräldrar, där de nygifta hodde, hade den
unga hustrun det ener I-anligheten mycket svårt och detta
ännu mer, emcdan hon förlorat sin syn och således ej kunde
arbeta obehindrad t. I tre år var hon fullkomligt bli nd.
Då fick fctderrl I'eta, att en Illunk, som uppehöll sig på ett
atlägset heligt berg, kunde bota hlinda. Han begaf sig
dit och fick medicin, som öppnade hennes ögon.
At fru Ki och hennes Illan röd des först en dotter,
och, då i regeln en flicka ej dödas, om hon är föstfödd,
tick barnet lcfva. Därefter fö ddes dem en son, men han
dog snart till stor so rg för dem alla. )," u bör} ade en rad
af nickor, km stycken, hvilka alla dränktes af modern
vid födclscn. l\[annen förebrådde alltid sin hustru, sägande,
att hon kränkte sitt saml'etc, men hon bl'ydde sig ej där
om. Slutligen nngo de åter en son, cch nu Vilr gliidjen
obeskriflig. Han kallades }) Uiln -kien», tiotusen guldstycken,
och biet" mycket bortklemad af föräldrar och släktingar.
Annu en son gafs dem, som nek namnet }) Uan·ling », tio
tusen år.
Kågon tid därefter u tvandrade föräldrama till provin
sen Shan-si. familjen hade betydligt ökats genom de yngre
brödernas giftermål, och egendomen lämnade ej tlllriicklig
anGlstning för dem alla. De bo,;atte sig i staden Nieh-Keo
ej langt från Kli-uh, och där bodde dc åtskilliga år, under
h vilken tid ytterligare tvcnne niclwr föddes dem. Dessa
nngo viss'e rligen lefva, men af bris t på I'å rd och mat du
kade de under. }) Jag sl'iilte ihjäl dem» , sade modern till mig.
Ki var en god make oc h fader, så langt han förstod. Han
\';:r ock hjiilpsillll IllOt andra. En gån g, ,i[, smittosil m
sj ukdolll u tbru tit och grannens hela hus angripits, skyndadc
han utan krrlklse dit och skötte dem . Hu strun biet" myc
ket uPFbr ag t hä:'öi\'er och Illcnn de, att grannens borde sköta
sig sjiilfva, mannen kunde fÖI'a smittan hcm o. s. v., men
härtill svarilde denne, att den dag kunde komllla, då de
själfv<J bchöfdc hjälp. ),"cj, gemäide fru Ki, om l/!igo1l blir
,jul<, så bl ifv<1 vi det icke al/a, och då få de friska tjäna
de sjuka. I-Juru hiirmed gick, få vi längre fram se. Hem
liingtan blef slu tligen Ki rör stark, och han måste åter
,-iinda till I-Ju-peh, till ba rndomshemmet. Med sin hustru
oc h de två sönerna bega r han sig åstad, men hann ej
längre än till Oin-ch'eng, trcnnedagsrcsor, d!l han angreps
at' feber. Hustru n och barner sjuknade ock. HI-ar voro
nu dl' ji'iskll, SO/ll j'kllli" vdrda dl' sjuka.' Nu fÖl:Stod fru
Ki, att hvad människan sår, det rAl: hon ock skörda, en·
ligt lwad hon själf berätt-at mig. I Gin-ch'eng kände de
ingen , och så f1ngo de reda sitt läger på trottoaren. Man

125

nen dog efter ett par dagar och begrofs, hustrun visste ej
lwar, ty hon var själf så sjuk. Då förbarmade sig våra
vänner i Lu -kia·hang : fredrika Hallin och Anna Janzon
MI-er dem. De ringo en liggplats i deras hem och all
möjlig skötsel. Den minste gossen hade mycket ondt i
sina öron. Då Fredrika sprutade dem, kröpo stora maskar
eller rättare larver ut. Insekter hade troligen lagt ägg i
hörsel gången. Genom våra systrars försorg, vill jag min
nas, nek slutligen fru Ki med sina gossar inträde på fattig
gården i Cin-ch'eng. Alltsedan dess har hOll haft ett bra
rum där för sin räkning.
Men det var ej blott lekamlig
hjälp hon crhöll af missionärerna. De sökte frGmför allt
bibringa henne kunskap om den lefl-ande Gudcn och få
henne att mottaga evigt lif. Hon tycktes äf -en småningom
fatta frälsningen, cch då jag första gången kom till (in
ch'eng, var hon med bland doplwndidaterna. :\ågra dagar
innan dopet skulle äga rum, kom hon i ett ärende till oss
till Fu-hang. Fredrika . Hallin kände då, att det luktade
opium af henne Och frågade, hur delta kom sig. Hon ur
skuldac!esig med, att hon [lm'ändt det som medicin, men
fredrika lät ej saken bero dän'id utan gjorde förfrågningar
i fattiggarde n, där ett par af församlingsmedlemmarna bodde.
Af dessa fick nu Fredrika veta, att fru Ki i smyg rökte
opium.
Henncsdop blef fö lja ktli gen uppskjutet. . Mötena i
kapellet och bibelldassen fö r kvinnor besökte hon dock allt
jämt. När jag blef gift, nek hon kumma till oss OC ll tvätta
kläder en gång i veckan, hvaröfve r hon blef mycket glad.
Jag måste naturligtvis först lära he nn e detta, t) de kine
siska kvi nn orna tvätta mycket dåligt. Hon ficl, göra om
sitt arbete många, många g[ulger i början. ),"U t viittar
hon väl.
Efter ett halft års vistelse i "-in-ch'eng nyttade min man
och jag till Hai-cheo för att diir börja missionsvcrksamhet.
Vi behöfde nu en tjänarinna, ty den gamla hade vi mast
afskcda. Helst ville vi ha en från Hai-eheo-distriktet, men
ingen, som passade, stod till buds. Då vände vi oss till
fru Ki i Ci n-ch'eng. Hon var villig och kom genast. l\Ien,
torde en och anna n tiin~.;:a, kunna icke våra kvinnliga mis
sionärer hjälpa sig utan tjänarinna. Jo, visserligen, men
i de Hesta fall skulle arbctet i e\·angelium. lida däraf. En
ung kvinna bör enligt kin es isl.;: sed ej gå ut på gatan utan
att ha en äldre kvinna i siilIskap, och vid <1re behöfl'cr man
någon på stationen, som ta ' r emot de infödda kvi nnorna,
l'It jij/" fwdkw dc ij dro niilllil, en af deras ege t foLk, ty
oss utliindingar nalka s de dock i början med en viss
bäfvan.
Jag var mycket gl ad öfver min nya tjänarinna. Om
hon förtärde opiulll, kundc jag ej utröna , riiki7 detsa mllla
kom naturligtvis ej i fråg~L hos oss, men m ånga taga in
det i form al piller, och detta är ännu mera skadligt. En
lördagsafton, di't el'angelisten Vang ledt aftonböncn och där
vid särskildt talat om opiumlasten, tr;itfCld e sanningens udd
vår kvinnas hjärta. ),"ästa dag bekände hon [ör mig, att
hon ätit opium hos oss och ej nog härmed, jag flck ock
ve ta, att hon i toll' år öfvat denna synd, ömsom rökandc ,
ömsom ätande piiler. Men nu skall jag upph öra därmed,
sade hon, 0111 (le t OGl, sL.;utte kosta mitt li f. Jag ville emel
lertid veta, om hon' hade några pillcr kvar, men hon sade,
att hon. på moi'gonen kastat dem alla i spis.eln och bränt
upp dern. i\lin man ville ej tro detta senare, då jag be
rättade det, utan gick direkt till kvinnan och begärde utan
omsvep o pium pillerna. Men hon bedyrade gång på gång,
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att hon inga hade kvar. Vi lämnade henne då. Men
Guds Ande gaf henne ingen ro. På kvällen tillkallade hon
mig åter och omtalade under tårar, att hon hade mera
opium kvar. » Pastorn visste, att alla opiumrökare äro
lö,f1Zare )) , sade hon, ~men jag skämdes så, att jag ej kunde
säga sanningen. » Men hvar hade hon pillerna? Kanske i
bordlådan? Och så drog jag ut den, men där voro de ej.
Jag skall taga fram dem i morgon, stammade fru Ki. Nej,
svarade jag med skärpa i tonen, IZlt skall jag ha dem,
eljest skall frestaren få dig att gömma undan en del. Hon
tog då hastigt och under märkbar inre strid fram en liten
påse full, som hon förvarade inpå bara kroppen och bad
mig begrafva dem djupt ned i jorden. Detta gjorde min
man samma kväll. Men nu följde en tid af oerhörda kval
för den arma kvinnan, änskönt jag gaf henne medicin. Att
lägga bort bruket af opium är ej lätt. Isynnerhet plåga·
des hon af astma. I sex veckor var hon oförmögen till
arbete och måste vårdas som en sjuk. Från den tiden
räknar hon sin verkliga omvändelse. Under de två år, hon
var hos oss, d. v. s. till dess vi reste hem till Sverige,
undervisade jag henne träget i läsning. Hon har mycket
lätt att lära och läser nu sitt Xya testamente hjälpligt.
Påskhelgen 1897 bier hon jämte fem andra döpt i
Hai-cheo och upptagen i församlingen. Ett par månader
förut hade hon tagit af fotbandagen. Hon är häftig af
naturen, men har genom Guds nåd på senare tiden blifvit
lugnare. Gärna vittnar hon för andra om Herren Jesus
och den frälsning henne vederfarits. På våra resor i by
arne har hon varit mig till stor hjälp och många ha hört
evangelium från hennes läppar. Den äldste sonen » Van
I·· ien», ungefär 20 år, var en tid kock hos oss, men eme
dan han ej kunde sköta sin plats, måste han snart lämna
de!1. Då han skulle gå, räckte modern honom bibeln och
bad honom läsa däri, men han ville ej ha den. Häröfver
sörjde och grät modern en lång tid, och i sina böner tänkte
hon främst på sitt förvillade barn. Jag tror, att Herren
skall finna den ynglingen och frälsa honom. Han har nu
lärt stenhuggm·yrket. » U ang-ling», den yngste sonen, har
varit i vår gosskola. Nu går han i skolan i Uin-ch'eng.
;\'Ioderns önskan är, att han med tiden skall bli evangelist.
Helt nyligen var ett litet bref från honom infördt i »Sinims
Land». Då vi lämnade Hai-cheo, stannade fru Ki kvar där
för att hjälpa systrarna Prytz och Forsberg, hvilka upp
togo arbetet på vår station.
Hoppas att vännerna någon gång kommer ihåg fru
Ki i bön. Bedjen särskildt, att hon må få ett ödmjukt
sinne. Hon jämte många andra kristna kineser bad oss
framföra hjärtliga hälsningar till Guds folk i vårt land,
hvilket jag ber få göra genom »Sinims Land». Varen alla
hjärtligt hälsade från de på Jesus troende i Hai-cheo och
Pu-cheo. lviottagen ock en hälsning från eder ringa vän
och medarbetare
Hilma T;ddcr.

En 1\inesis1\ mandallin.
Af August .Herg.

J\'Ied en mandarin förstås en kinesisk ämbetsman, han
må sedan tillhöra antingen civil- eller militärstaten. Vår
bild visar oss, hur en dylik man ser ut. Som han endast
af den officiella dräkten bär hatten, och dessa kunna växla
mycket till utseendet, är det ej godt att veta hvad för slags

man, vi ha framför oss. PåfågelsOädern framskymtar i
nacken, betecknande nog, ty det är tyvärr alltför sannt,
att i de flesta fall utgör »högmod deras halsprydnad».
Lysande undantag gifvas dock, och flera omständigheter måste
tagas i betraktande, hvarför högmodssynden är så rådande,
på det man ej må döma dem för hårdt. Men mera där
om längre ner. Hvad nu Kinas ämbetsmannakår beträffar,
så är det väl tämligen afgjordt, att den är den sämsta i
världen, detta dock ej beroende på att Kina, mer än något
annat land, skulle sakna förmåga att frambringa dugande
ämbetsmän, utan fastmer beroende på det förhållandet, att

En kinesisk mandarin.

ingen plats, hur obetydlig som helst, kan eJ'hdllas utan
köp eller mutor, och ingen plats bibeJulllas utan att på
mer eller mindre orättfärdigt sätt pressa penningar från fol
ket. Kinas ämbetsverk, som system betraktadt, är mäster
ligt ordnadt. Det hela utgör ett nätverk, hvaruti den ena
maskan kryper in uti den andra. Centralregeringen i Pe
king (tsong-li·ia-men) med kejsaren i spetsen och 8 vice
konungar, spridda i landet, kontrollera hela det väldiga
riket med dess lydländer på ett beundransvärd t sätt. Och
likväl, vill Kina höja sig till samma nivå som sina grann-
länder, måste dess ämbetsmannakår rekonstrueras.
Man kan tänka sig, hvilket förhållande som skall råda,
då alla ämbetsmän äro alldeles otillräckligt aflönade men
likväl äro skyldiga att, hvar och en i sin stad och efter
de lokala förhållandena, årligen redovisa för en viss summa,.
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som influtit för jordskatt m. m. Räcka de inkomna me
del n ej till , får han ifylla, hvad som fattas, ur egen kassa,
blir det öfverskott, kryper detsamma ned i samma pung.
Af a lla ämbetsmännen i en »ia-men » (ämbetsverk) från
poliskonstaplarne upp till sekreterarne är ingen enda aJlöllad,
och likväl betraktas det som framgång, om någon kan få
anställning i en »ia-men 0). Endast mandarinens privatsekre
terare aflönas af honom enskildt, men de mista ock sin
prats samtidigt med det deras herre afträder. Alla öfriga
stanna kTar på sina platser, ty det skulle ju ej gå för sig
att ombyta personalen i ett rådhus, som nästan alla äro
folk från platsen, lika fort som mandarinen.
På grund af detta förhållande råder det värsta ut·
pressningssystem man kan tänka sig. Om tvänne personer
ha rättegång, så kommer ej deras anklagelseskrirter till man
darinen, utan att de först måste betala, och sedan är det ·
ett utgifvande af penningar till höger och vänster utan ände,
och mandarinen själf försmår visst icke en handtryckning.
»Hur går din rättegång ?» »..\h det går dåligt, mandarinen
har 'ätit' motpartens silfver » . Så låter det. Jämför Apg.
24 : 26. Om mandarinen skickar en polis alt fasttaga en
anklagad och denne har något så när anseende, nog för
söker han först penningens inl1ytande alltid. Det hände
sig här för någon tid sedan, att en polis skickade sin son,
som skulle uppfostras till samma yrke, för att fasttaga en
man.
Påföljande dag återvände han litan man men med
10 trel siJfver, som han lämnade fadern, väntande att denne
skulle berömma honom för hans raskhet. Men annat bier
han varse ~ » l O trel~ » röt fadern. »Hvad tror du, vi ska'
lefva på ) Skynda dig att sadla åsnan I» Och så bar det af.
Då fadern återvände, hade han med sig 50 treloch några
skålpund opium.
Det nämndes ofvan att högmod utgör en af manda
rinernas, ja, alla de studerandes kardinalsynder. Om den
i högre grad framträder hos ämbetsmännen, så är kanske
första orsaken, att Kina är ett orientaliskt land, Iwarest
härsklystnad och slafvisk undergifvenhet ju alltid göra sig
mera gällande än i Occidenten.
Vidare beror det på deras uppfostran. Från barndo
men lärda, att deras kejsare är »h immelens son ') , deras
rike »l\llidtens rike», till hvilket alla andra länder med sina
ociviliserade inbyggare betala tribut, att arbete, annat än
bokligt, iir under deras värdighet, Iwarpå de långa, klor
liknande naglarne utgöra et~ bevis, är det ju ej att undra,
om de tycka sig vara för mera än andra dödliga. De äro
barn af sin tid , men en annan och bättre håller nu på
att inbryta. Det hände sig i år, att kejsaren hade en råd·
plägning med några af sina ministrar, bland hvilka befann
sig hans egen f. d. lärare, en man af ofantligt anseende,
tillhörande en af Kinas förnämsta familjer. Under samta
talets lopp fdtgade kejsaren, hvad orsaken kunde vara, att
Kina nu befann sig i en sådan kritisk belägenhet, hvartill
hans f. d. lärare svarade med de gamla fraserna om att
Kina är världens största rike, att alla andra länder äro
lyd länder o. s . v., allt för att föra kejsaren bakom ljuset,
hvarpå den unge kejsaren i vredesmod res~e sig upp och
svarade: »Jag ha r hört nog af sådant prat! Det går ej
längre att föra mig bakom ljuset. Vore ni ej min lärare,
skulle ert straff blifl'a hård t, nu får ni blott afsked från
de befattningar, ni innehar, och dessutom skall ni intaga
en knäböjande ställning i en timmes tid. ,) Tidningarna
ha just omtalat denna händelse, och den har väckt ofant
ligt uppseende.

En civilmandarin får aldrig bekläda tjänst i den pro
vins, han är född, och ej besöka personer i deras hem.
Detta för att hindra släkt- och vänskapsförhållanden att ut
öfva inflytande på honom i hans verksamhet. Då en man·
darin väl fullgör sin syssla, äro hans »barn» (ty han kal
las för folkets »fader och moder») ej sena att visa sitt
erkännande. Ibland gifva de honom stora lackerade trä
taflor med inskription på i förgyllda bokstäfver, ibland ett
röd siden parasoll, försedt med gifvarnes namn i sammets·
bokstäfver. Den kallas: »Uan-min-san. (de l O·tusen fol
kens parasoll). Ett annat sätt, ganska tilltalande, är, att den
dag han reser, de ledande bland folket samlat sig utanför
stadsporten, och då mandarinen kommer i sin bärstol, stanna
de bärarne och draga af den omtyckte " Lao-ich» hans
sto ra satinstöflar till tecken på att de ej \'ilja låta honom
gå. Dem lägga de sedan i en liten spjelbur, som, försedd
med lämplig inskription, uppspikas ofvanför porten till råd
huset. Naturligtvis ha de ett par nya i beredskap för de
gamla de aftagit.
Därefter stå bord med vin och mat framdukade vid
vägkanten, och mandarinen stiger ned, äter några munsbi
't ar, förmanar folket några goda ord och fortsätter så sin
färd.
Missionsarbetet är till stor grad beroende a f den ställ
ning mandarinen på platsen intar till detsamma. Växlande
äro de erfarenheter, man får göra. ~'[ed de höga fordringar
på ämbetsmännen, regeringen nu börjar uppställa, och, då de
gamla konservative efter hand träda tillbaka från det offent
liga lifvet, är det att hoppas, det uppror, eld, mord och
smädeskrifters spridande snart skola höra till det förflutna .
Några missionärer finnas, som tagit det som sin lifs
Ilppgift att särskildt nå de högre klasserna med evangelium,
coh de äro ju al l framgång värda i sitt svåra arbete. Vi,
som arbeta bland de djupa leden, få lära våra kristna att
vörda och bedja för sin hedniska öfverhet, hvilket de ej
kunna af sig själfva, och för ärrigt gripa tillfället, då det
erbjudes oss, som ej är ofta, att nå dem med Guds ord.
" Den öfverhet, som finnes, är förordnad af Gud.»
Rom. 13: 1.

af C. A. Stål/lUlI/lllar.
Forts. fr. föreg. n:1'.

För kvinnliga missIOnärer är det ansträngande att lefva
dag ut och dag in på oxkärrorna för att om nätterna hvila i
världshusen, hvilka verkligen icke bjuda på några bekvämlig
heter efter västerländska begrepp. Jag hade hunnit blifva
fullkomligt nöjd på skakandet längs de dåliga landsvä
garna. Sedan vi nått Cin-ch'eng hade herrskapet Hunts
ytterligare en 3 veckors resa; de sågo med längtan fram
åt till den dag, dii de skulle nå si tt hem. Fru Hunt gladde
sig åt att el/dast tre veckor återstodo. Hon tyckte sig
redan börja komma på hemhållet ! Afstånden äro , som sagdt,
stora i Kina. :"'Iissionär Hunt berättade, att frakten af gods
till deras station stundom går till :: å 3 gånger varans
värde.
Vi stannade en dag i Ping-iao, där Kina Inland Mis
sionen har en rymli g station. Församlingen riilmar om
kring 100 medlemmar och tyckes vara mycket lifaktig.
Några dagar efter vår ankomst skulle en större marknad
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inträffa i staden, och rör denna gjordes tillrustningar genom
att uppsätta pred ikotält på den stora gården etc. Under
en dy lik da.g ä r de besökandes antal stort; evangelisterna
bereda sig på a tt pred ik a hela dagen i bestämda pass;
folket kommer och går från morgo n till häll. Särskild t i
år \'ä ntade s ig missio närerna en het dag, emedan allmän,
hetens uppm ärksamhet särskild t blifvit väckt efter soldat,
uppträdena för e n 14 dagar sedan, De h afva kanske blif
vit relaterade af ti d nin ga rna, lwarfö r jag ej u ppehåirer mig
vid händelsen.
Jag lämnade Ping,iao m ed ett linigt in,
tryck af det goda arbete, som där hade utförts under gångna
år, och som fortfarande utfördes.
Nii r man färdas vidare söJer ut, påträffas den ena
missionsstationen et'ter den a nd ra, näs tan för hvarje dags,
r esa passeras någ on.
I många af dem arbeta endas t kvinn,
li ga missionil rcr; några äro fu lls tändi ga stationer.
Hvad
be hofvet efter arbetare bland de n talrika befolkn ingen är
stort! Och Shansi iir dock blott en ringa del af hela. Kina.
\- id mi cLiagsticlen en varm dag passerade vi missionär
och fru Broomha lls sta ti on.
På det e nt rägnaste blefvo vi
inbjudna a tt stanna öfver mid dage n hos dem, och nngo så
tiJlfiiJle att hdla n[tgra timm a r i deras hem. Missionär
Rroomh aJl berii ttade om a rbete t på platsen. H an ha :le före ,
stå tt stationen i sex år oeh hade för närvar:ulde 2 J evan,
gelister spridda i byarna kri ng staden, Arbetet med goss '
skolan hade \';lrit framgångsrikt, och välsignelse å t följde
verksamhe ten i o piumasylen.
Vi lämnade Hon g ton g - så \' ar stadens namn - sam t
anliinde fÖljan,le dag ti LLPing, iang, diir I'i sku lle göra det
sista uppch aJleL innan vi nådd e f iin,ch' eng. :\är man
närmar sig l'in g,ia ng , ter sig stade n helt stå tli g . Lands,
l"iigen :il' bred, omgif\'cn af höga triid , Srl il t ledet' i rak
linje öfl'er sl iitten fra 111 mo t stads po rte n.
Den hög a krene,
lerade stadsmuren reser sig im poncr'a nde ; öl\'cr podarna
taga sig v'ak ttornen med sina eO'clldo mli ga buktande tak
med klockor på a lla utsprång helt it tores k:1 ut. ), lIt gir,
\' 101' intrycket, a tt det må tte vara el1 betyd"nde st aci: dess
s törre blir missräkningen a tt fi nna , a tt de n storar tade m uren
omsl uter blot t en större by el ler köpii1g . Fö r en m rln sål,
der sedan va r Pi ng,iang en helt an an , ta ; fol krik, lillig
handelo. s. v . Tr:i ' pinguppro ret förstör,k emeLlertid viii,
st:'tnd et i des sa by gder.
Ö,ielä 'gelsen har fuilborJats af
hungersnöd och jorclbiifn in gar. :'I Jån ga byar i bergstrakterna
i.iro förintade:, endast ruinhop ar g1\ t\'o e n an ty dan om hvad
de fordom varit.
\'år mi ssionsstation i l'i ng ,i Clng har ett fu lls tiimlig t
s.iukhu s med ap otek. Lftka re\'erksamhetcn förest fi s af d:r
\\'ilson. Det var med stort intl'esse jag och missionär
Hunt uncle!' doktorns lejni ng besågo a nordningarna. A.llt
tilllalade mig mycket.
D:r \Vi L on e ndas t klagade, att a r,
bete t va r så stort , att det var omöjl igt för en' person a tt
skö ta det. Han hade kine iska medhjiilpare för apoteket
och a!ldra g renar, men .:len direkta läkaredirden iil' han
ensam om, oeh patienter komma natu rli gen i oiindlighct
fr å n när och fjärran.
I kapellet hängde ett certificat , som
ti llde lades honom af kej saren efter det japanska kriget på
grund a f de tjiinsteL han gjorde armeen.
[J[t aftonen, sedan dagsvärmen lagt Sig, togo vi en
pro!l1elHtcl på stadsmuren. Det \'ar en hä rlig kväll: uts ik 
ten öfl'er slättbygden med sina talrika byar, ofta inbiic!dad e
bland lummiga träd var förtjusande. På ömse sidor om
den breda da le n reste sig höga berg, In'ilka äro vackra a tt
betrakta men förfiirliga att färdas öf\'er . D:r \Vilsson I,i

sade för oss den ena byn efter den andra, där små kristna
menigheter småningom spirade upp; i den byrt bodde en
gammal kär man, som gj ort församlingen stora tjänster;
i den byn fanns en lite n skara af omkring 40 kristna; i
en annan by bodde en å kerbru kare, som visade stort nit
för Herren; han brukade samla omkring sig \'änner och
grannar till andaktssturider 6. s. v, Afven bortom de höga,
blånande bergen, dubbelt \~ackra i kvällsbelysningen, berättade
doktorn om folkrika dalar, där ett ' vä lsig nadt \'erk för Her,
ren pagar. J a, mitt hjiirta fyll des af tacksamh et, när jag
hörde om Guds verk i dessa trak ter. Ha!1 har börja t det
och skall för visso fullborda de t.
I Pirig,iang gjorde jag mitt sista u ppehåll före an,
l(Qmsten till Uin,ch'eng.
Det är därför inte att undra på,
att jag med 'en viss tillfredsställelse lastade mina saker på
vagnen. De började se litet medtagna ut efter strapatserna.
Några spikar och b rih:! er stCirkte en låda, nagra rep en
annan. Träet hade spruckit litet lwarstans i dcn sta rka
sol\'ärmen. Utanpå I'oro låd orna nedstänkta med smuts och
lera, och inuti, misstänkte j ag , voro de tiimlig-en v iil fyllda
med damm. Jag förvånar mi g li kl'äl, att ailt hiin g t ihop så
bra, som det gjort, me n sl'e nslct a rbete ä r godt do n. Helt
glida Jäm nade vi all tsft Pi ng-iang; sista \'ägstycket biet
'cm el le rtid rätt äfventyrligt. Reg nl'iider i dessa trak ter hade
förs tört vägarna; vagna rn a fast nit,ie i djupa le rh510r, la nga
omväga r mås te tagas fö r a tt u nd vika fa rl iga ställen i bergs
passen, dagsmarscherna u tsträcktes til! sent på k\' illlarna ,
st unJ om anlände vi till niitlkl'a rtc ret vi d 9 - If :! l O:ti.:!en på
kviillen: svåri gh eter med forkarlarnii och mul!i..norna öka e
dessutom äfvcntyrens om viix lin g . An d tli ge n anlände \'i till
Cin,ch'e ng söndagsmorgonen den 1:; ju ni, oc h j ag fann
där det hjiirtligaste mott:1gancie af missionssyskon en.
Söndagsmorgonen loar vacke r och varm, en ri!,t ig hög,
sommardag efter vara svensl;a beg i'cpp . :'I/lee! min s tOra
kinesiska halmha tt och en parasoll 'tl'öfvade jag gatan
framAt samt nådde efter na!5['[l ki I1ese rs hjill,. amma anvis,
'li ngal' vår station. .L'd lting såg sa fwt och prydl igt ut.
In gångsporten s tod inbju :\andc pa vid galvei ; Lifl'<: r den,
samm a läste jag miss ionen s na mn i stora förgylld a kine,
sisk a bokstiifver, 111 å gården ,;ar allt ,till:! och frid fu llt ;
g uds tjänsten hade sluta t ; det stora rymli ga kapelle t låg rak t
fram, på de bå. da sidorna s t riickte sig t våvå ningsnygl:ir,
inrymmande boningsrum, nödiga förrådsrum, kontor, missio,
nä r Linders apo tek etc. Solen gasSilje ne'd på stenläu<Y,
nin gc!1 ; med en viss ii! lfre c!sstilll else Utge r man sky-i d i
sl,ugga n al' de långt uts prin ga nde takåsarne . :'I'li ss ioniircrna
Habne och Linder, so m '.'01'0 hemma , gåfvo mig et t hjärt,
ligt viiikollimen. :'Ilissionilrerna Folke och Blom voro borta
och predikade på olika ställen i grannstilclernr:.
J ag \'ar så ä ncltii gcIl \'id min långa resas mål. I1erren
har beskyd dat och bevara,i t mi " . J ag har få tt vara fl'isk
oeh kry hela tiden. liEn bö n är, a tt han ville gifl'a mi g
nå d att bl ifva ett troget vitt ne i cle;;sa trakt'.'r för J esus
Kris tus ..
J esus Kristus är uppstanclelsen och lifvet.

Ej lI a croll /r. /I<' J'{lJ' si<" all r.lfl'1'ell tjdna

Stor .frid ocl/"jröjd '~(d oril/,i!'a/' nr/all Ildr.
Upp d,t . o broder, r/~i: med Glid ju/'c/la,

SI/art skall rid 111'10: » il/gm tid J/111lS 7IIcr. "
lic l!/. Zi,
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Innan vi skiljas åt vill jag påpeka ännu en sak: En
l'lI {!dödlt;~, själ.
Du tycker icke om att
höra det kanske, men det måste sägas.
Berättelsen i Matt. 14: 14 och följ. om undret med
de fem bröden står i det största sammanhang med min
föregående skildring. I en öde trakt befinner sig Herren
Jesus med sina lärjungar och skaror af ahörare, fem tusen
utom kvinnor och barn. Det hungrande folket skall mät
tas; oaktadt lärjungarna hafva endast fem bröd och två
fiskar, få de dock den tillsägelsen: Gijll('11 I dCIII al! /ila l
Detta synes orimligt I
Vi kunna nu skönja sammanhanget. roll{skarorna
motsvaras af de 3 SO millionerna. Brödet och fiskarna äro
evangelium, iVrotsvarigheten till >'gifven I dem att äta» lin
nes i de orden: Gh, ut i lu:la {lär/dm od, jl'cdil:m I'z'all
ge/iulII jör lida skajr!sclI.

M;ar aj dessll 11Ilr

Om jag med mitt intresse skulle försöka omfatta» Kinas
millioner». Om jag skulle kunna lyckas att fatta betvdeisen
med tillvaron af 350 millioner odödliga kineser I Huru fatta
detta tal? För att du i någon mån må fatta det, vill jag
låta .alla invånare i » fllidtens rike» passera revy för dig
och hoppas, att du för den sakens skull följer mig till en
stad i centrum a[ Kina, till Han-chow. Den 1 jan. 1898
börjar revyen. Marsch-hastigheten är den största inom den
svenska hären, 30 km. om dagen. !\larschordningen är
»ett led» med en individ för hl'arje meter.
Då det kan vara af ett visst intresse för dig att lära
kiinna den förste i detta egendomliga led , I'ill jag före
stil Il a honom för dig. Han heter Fo, är - antaga vi 
liksom du, 2 S år gammal, äfven han äl' en troen de. Det
är med gliidjc han offrar något af sin tid för denna före
Han hoppas, att den skall
visning af sina landsmän.
blil\ra till nytta: r o är en intelligent man, något, som man
äfl'en tycker sig se i uttl'yeket uli hans ansikte, och full af
lefnadsgläclje. ~\nnu har du hlott hd att se i ro den
gule man nen med dc sneda ögon iwyne n ; du har icke liirt
att se djupare, aff ä!.i/.:a 1/iJ/!{JI!l. K und e du det, skulle du
få se en mar. med beslu tsamhet och hii rlek, en heslutsam
het, S0111 icke ser n!tgra hi nde r och en Idrlck, som kan
omfatta alla ki neser. ro har fått ett stort uppdrag, och
han biifvar I'i d tan ken pil. des s alkar, då han stiiile r sig i
spetsen fö r de tta tåg.
Vi låta tåget framgå utefter storcirkel l1 genom Han-kolV
och Stockholm.
S!1 hall' timme har I'örtlutit, och du hörjar för lora Fo
ur si kte , Du kan ej nc;ka till att to. llan är intressant, att
se gn såd a n rad af kineser iiI' icke ailol11 gifve t.
Så hör
jar du n!t studera dc olika ans iktst'y' perna. Du erkä nn er
för dig sjä lf, a tt den unge ma nn en c1iir borta ser rikti g t
intelli gent ut och I'iil vore: viirc! en plats hla nd dina \'lin ner.
Du kanske kä nnel' di g någ ot bes viken, d il jan. mån:1c!
närmal' s ig sit t slut uta n a tt det iinl1u synes någon minsk
ning af tillströmman de kineser.
Hvaljc dag uP I1I'epa s sam
ma scener. Du hörjaI' misstänka, att ra de n kin eser torde
räcka minst i en riH linje öfl'cr hela l(ina.
r hö rjan afi S9' passerar 1·'0 Stocld1Olm, och iinr:u
ser man i Heti1,ko\\' ingen ände pil ra den af kineser. De n
l sept. l 'JO l iiI' ro å nyo i l-Ian-kol\·.
D l! iiI' gbd att
återse hon om. icke s i\. mycket för h ans skull utan filS t
mer för (i in egen I'jj tanken på din frivilli ga f!l. ngenskap i
Ha;1-ko\\'. :\u iiI' jet vä l ändil snart slut: fl'ågar e1u diirför.
r o en dast skakar på hui\'udet.
Huru lä ngre dröjer det
,H: " " An en gå ng lär jag med min skara fil å tel'se Han
\(0\\' , lyder sl'aret.
Vi antag,; att (;et nu är slut med ditt tålamod, alt
du rese r hem rÖr att af'sluta dina stu dier. Vie! 36 års
ålde r etablerar du dig såsom liiknre, Samtidigt an liind er
1"'0 efter sin tredj e tur kring jorden till Han-ko\-\'.
Jordei1
~ iir nu omspunnen af ett band kineser på lre led, oc h iinnu
strömma skaror till 1"'0'5 l<lg, Du hÖI:i a r på nytt intrcsscrn
li ig rör Fo, oell ntista gfmg han l,ommer till Stockholm,
stäiler du på l1Onom samma fr åga, som då clu lämnade
Han-kolI': Huru länge dröjer det då: Och ro s\'arar : )A r
l 'J30, då jag är 5 i år gammal, får jag hvila från mitt
verk. Jag har då passerat jord en 9 gånger och kring
del~samma spunnit ett band kineser, 9 led djupt.

J3önelista med

fÖJ.1tecl\nin~

öfver missi onärerna och stationerna. tillhörande
Svenska Missionen i Killa.

I provinsen Shansi:
Uin-ch'eng, (uttalas Yuin-tjöng) .
Erik Folke,
ankom till Kina ar IS' 7
Anna Folke,
»
)' 18 8 8
Axel Hah ne,
18 ')0
Anna Hahne,
, l il') "
Carl Blom, (arbetar på utstationen
Si-ngal' i provinsen Ho na n, i hvil·
kct jistrikt ny ligen dö ptes 16
personer)
1892
!-lugo Li nder ,
189 4
I\laria Pettersson,
18%
Lina Holth,
» 1::: ')3
:-\a nna FogeIldoLl.
» 189 i
Infödda medarbetare:

Cha ng (uttalas Tjn ng), cI'angelist,
Li (utt alas Li), gäs temottagare,
Chao (uttalas T jao) . opiumasylföreslå nciare.

I-sh'i (uttalas I-eshl)
,\nna Janzon,
Ehbit Bure\ n,
-"iaemi Sjöberg,
I\lina SI'cnsson.

R!lko m ti ll Kina ar I SI)O
» 1894
1898
»
18'J7

Infödda medarbetare:

"Cch (uttalas Yue) , gästemnttagare.

Mci-ti-chen (u ttal as fI!ei,ti-tjön).
Fredrika Hallin (pil resa hem
för att hvila).
Emma An dersson.

ankom till Kina år 188'J
l895

,Infödda llleclarbetare:

Liu (uttalas Lio), evangelist.

Hai-cheo (utialas Haitjå n).
Frida Prytz,
Agnes Forsberg,

ankom till Kina år 1890
1896

S I lV I )VI S
Henril< Tjäder (r. n. i hemlan
det för att hvila) ,
Hilma Tjäder (f. n. i hemlan
det för att hvila) .

ankom till Kina år l 889
» l8 9 2

Infödda medarbetare:
Cilang (uttalas Tjang), gästemottagare,
Kuo (uttalas Koå), kolportör,
Kung (uttalas Kong), opiumasylförestånda re på utstationen
PII-dlfO (utt. Pu-tj åo).

I provinsen Shensi:
Tong-cheo (uttalas Tång-tjåo).
ankom till Kina år 1890
» 18 92
»

August Berg,
Augusta Berg,
Teodor Sandberg (på resa hem
för att hvilal.
Sekine Sandbe/g (på resa hem
för att hvila),
G. A. Stålhammar,
Anna Eriksson,
Emilia Sandberg,
Sigrid Engström.

»

» 1892

»

»

»
»

»
»

» 189 l
» 1897
»
» l 892
» • » 1894
» 1897

Infödda medarbetare:
Fann (uttalas Fann), lärare och gästemottagare,
1<ao (uttalas Kao), evangelist,
Fru Ua ng (uttalas Oang) bibelkvinna.
Han-cheng (uttalas Han·tjöng).
Robert Bergling,
ankom till Kina år lS92
Dagny Bergling,
»
»
»
" l8 9 3 ~
Emilia Ulff,
» 1896
Kristin _A-ngvik,
» lS93
Hulda Annerlöv.
»
» l893

Infödda medarbetare:
Cheng (uttalas Tjöng), evangelist.

I provinsen Honan.
Sin-ngan (uttalas Sin-ngan).
T. v. utstation. Carl Blom arbetar distriktet från i '/1/·
chetlg. Det var i staden long·ning (utt. lång-ning) söder
om denna plats, där de omskrifna 1 6 personerna döptes.

Infödda medarbetare:
Ki (uttalas Tji), evangelist,
lagn (uttalas lang), evangelist,
Fru Ki (uttalas Tji), bibelkvinna.

;> 111"i" a bröder, bedjm för oss.» 2 Tess. 5: 25.
Bed äfven för f. d. evangelisten uang i Hai-cheo I

Änkekejsarinnan af Kina och missionärerna.
Ett märkligt edikt.
Så skl'ifvel' iinkekejsal'innan Tsonhs i ar Kina till sina

undersåtar: .Jag, änkekejsarinnan, (så följa namn och titel)
utfärdar följ a nde edikt. Sedan landet öppnats för den inter
nationella handeln, ha inf.öda och främlingar behandlats opar
tiskt och lika utan afseende på nationalitet. Det ena ediktet
efter det andra har utfärdats i syfte att öfverallt anvisa de
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lokala myndigheter alt sk)'iftla missionärerna i deras m'bett,
och det borde hafva framstått såsom en plikt för adeln
och de lärda att i alla provinser und erstödja regeringen i,
dess bemödanden att hålla frid och endräkt och behaJ/{ill7.
alla missionärer, som kOJJlJlla lilloss, med ·,'älvilja.
Jag finner dock, att på sista tid :n folket i de olika
provinserna oroat de kristna , liksom också att olika fall
rörande folk et OCll de kristna i provinserna Si·chuen ännu
i dag icke äro utredda. Man kan ve rkligen hafva skäl atb
harmas öfver, att okunnigt folk sätter rykten i omlopp och
så blifver orsaken till, att oroligheter och sammanstötningar
äga rum.
Jag utfärdar nu detta edikt till de höga proliinsmyn
digheterna, på det att de darrande må lyda min befallning
och oförtrutet vaka öfver alla platser, där kristna l{apell
hafva upprättats. _A-lla missionärer, som befinna sig i det
inre, IIIdsle behandlas orde1/t!/~l(t oclt Ilö}!?;!.:'t, och då stridig
heter uppstå mellan infödda och främlingar, skall i hvarje
fall rättvisa skipas. Folket skall likaledes förmanas att
lefva i frid 1IIed lie krt~\!lla mid! ibland sl~R·. ~l'lå ingen
ämbetsman säga hädanefter, att han icke blifvit varnad!»

.IlnmäJan.

"Sinims Land,
Missionsblad för 1;venska Missionen i Kina",
utkommer, v. G., äfven under 1899 i början af hvarje
månad (pris: I kr. per år, halfår 50. Postporto 20
öre), med samma syfte och efter samma plan som
under föregående år och skall således innehålla: _
underrättelser (brel) från mz'ssionärerna, artiklar
om missionen, berättelser. notiser och illustrationer
samt kortare lIledddandol jr/m andra missioner.
Broder JOII. Rillllllm har lofvat att lämna med·
delanden från sin resa.
Då vi nu anmäla 4:de årgången af vår tidning,
manas vi att hjärtligen tacka eder alla, kära vänner,
som intresserat eder för »Sinims Land» och bistått
oss i arbetet med dess spridning' under de år, S0111
gatt, på samma gång vi varmt anhålla om eder hjälp
och medverkan i fortsättningen. Vi hoppas, att mis·
sionens sak i någon mån främjats genom vår lilh
tidning, och våga vi därför med frimodighet be
gära missionsvännernas bi..;tånd för vårt gemensamma
arbete: att Jesus måtte blifva känd bland Kinas mi l·
lioner. Oclt fåtom oss icke förtröttas att göra det
goda, ty <Ii skola ock i sinom tid skörda, om vi icke
tröttna. Gal. 6: 9.
Det vore en hjälp för oss, om missionsvännerna
gjorde sin prenumeration på postkontoren före detta
ars utgång.
PrenumerantsamIare erhålla hvart 6:te exempl~r
gratis, då de insända rekvisition di rekte till reda ktioneJ1.
Profnummer sä ndas på begäran .
Adr. Lästmakar egatall 30, 4 tr., Stockltolm.
Stockholm i dec. 1898.
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