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Till Svenska Missionens i J<ina 
vänner och medarbetare. 

Ty Gud är icke orättvis, så att han 
skulle förgäta edcrt verk och den k,irlek, 
I hafven visat hans namn, då I tjäna
den de heliga och ännu tjänen dem. 

Ebr. 6: 10. 

Vetande att vårt arbete att deltaga i Kinas 
evangelisering är oss ombetrodt af Gud, hafva vi 
frimodighet, då vi nu börja vär verksamhet förvintern, 
att begära våra kära medarbetares och vänners för
böner, att Herren måtte fylla alla de behof, som 
göra sig gällande i detta arbete, och h vilka f. n. 
äro ganska stora både med afseende på medel och 
arbetskrafter. Missionen äger nu 30 arbetare i sin 
tjänst, och om än »Svenska :Missionen i Killa» ställer 
sig mycket billig, när den jämföres med andra mis
sioner, kostar det dock ej så litet att underhålla alla 
dessa. Därtill komma ju äfven kostnaderna för mis
sionsstationerna, resor i Kina, utrustningen för ut
gående och hemvändande missionärer samt ökade 
utgifter fOr de senares underhåll i hemlandet. :Mis
sionen i sin helhet kräfver därför cirka 4,000 kronor 
i månaden. 

Och I-Icr1'e1l talade bl! lVfoses ochsade.- Säg· 
tdl Israels bllrJZ, alf de sammanskfuta g/fl1Jor åt rmg! 
Af Izvar oclt ert, som af szH Izfärkz dn/ves därtzl!, 
skolen I 11tottag·a gli/vor till mig. 2 ]V10s. 25: r. 

11Jen såsOJJt I ulz· allt öfvcr.flöden, z· tro och z· 
tal oclt z" IWllskap och z· all z!ver och z· eder kårlek 
tdl oss, så sen bli, att lock öfve-r.flöden i denna 
nåd, nåden att gifva, 2 Kor. 8: 7. 

Då missionärerna vistats i Kina under några 
är, kräfver deras hälsa någon tids hvila och värd i 
hemlandet. Detta är nödvändigt, om de ej skola 
nedbrytas och blifva odugliga till vidare arbete. 
Under de första åren af missionens tillvaro, då alla 
nyligen kommit ut, förefanns ej detta behof, men 
nu däremot har den ene efter den andre måst resa 
hem för att hvila, och detta har ej blott föranledt 
ökade utgifter utan äfven vållat andra svårigheter, . 
såsom att arbetarnas antal på fältet på ett kännbart 
sätt förminskats samt att de kvarvarande hotas att 
blifva öfveransträngda genom det tillskott i arbetet, 
som de måst åtaga sig för att uppehålla arbetet på 
de hemmavarandes stationer. Detta är så mycket 
svårare, som alltjämt nya dörrar öppna sig fOr evan
gelium i våra distrikt och arbetet ökas till höger 
och vänster. Vi bedja därför på det hjärtligaste 
om missionsvännernas ifriga och ulluUlig·a förböner 
och deltagande (se Gal. 6: 9), på det att den stora 
skörden på dessa vidsträckta fält, hvilka af våra 
syskon blifvit besådda med evangeiii lifsord, må 
bärgas. Bedjen således för arbetet, om de medel, 
som erfordras därför, och om nya arbetare, kallade 
och utrustade af Guds Ande. Ja, bedjen skördens 
Herre, att han framför allt sänder arbetare i sin skörd. 
Visst är, att, om vi härda ut i enig och ihärdig för
bön, skall Gud gifva välsignelse. Han har lofvat 
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det, och ej skall han svika i trofasthet. Vi veta 
detta och hafva erfarit det åter och åter i arbetet 
under dagar, som flytt. Måtte Herrens Ande därför 
få uppväcka dem, som läsa dessa r,ader, att bedja 
utan återvändo, att icke gifva sig någon ro och icke 
lämna Gud, som förmår att göra utöfver allt, vida 

.	mer än vi begära eller tänka, någon ro, förrän han 
beredt äfven vårt arbetsfält till ett lof på jorden. 

Till missionsvännernas uppmuntran vilja vi här 
omtala en erfarenhet af Herrens trofasthet att bön
höra, som vi hade i våras. Under första veckan i 
april fingo vi underrättelse från Shanghai, att kassan 
där var klen. Vi räknade öfver, hvad som skulle 
behöfvas under den närmaste tiden och funno att, 
om ej 8,000 kr. inflöt e under april och maj, skulle 
brist uppstå, men denna summa åter öfversteg med 
3,500 kr., hvad s,om inkom under motsvarande tid 
föregående år. Frågan väcktes då, hvad som skulle 
kunna göras för inkomsternas ökande, och svaret 
blef, att vi skulle använda samma sätt, som vi sä 
många gånger förut pröfvat med framgång, nämli
gen bedja, att Herren måtte gifva de behöfliga 
medlen. En dag bestämdes, då kommittecn skulle 
samlas till bön särskildt för detta ändamål, och en 
drkulärskrifvelse sändes till ombuden med begäran 
om deras förböner. Och hvacl blef svaret? Jo, Her
ren sände ej bloit de 8,000 kronorna, vi bådo om, 
utan det inflöt öfver 12,000 kr. Gud gaf sålunda 
mera, än hvad vi begärde, men det har visat sig, 
att behofvet var så stod, ty under detta kvartal 
hafva inkomsterna varit små, omkring 1,000 kr. pr 
månacl, och på långt när ej svarat mot utgifterna. 
Aj Itz·mlarna prisas dZ1za under, .lIcrre, och z· de 
Izdzgas ./örsamkng dt:/Z tro/astlld. Ps. 89: 6. H vil
ken välsignelse är icke besvarad bön! . 

Denna dyrbara erfarenhet, vi nu meddelat, har 
i sanning uppmuntrat oss i arbetet, som kännes så 
ansvarsfullt, och eggat oss att fortgå på trons och 
bönens väg, den segerrika vägen; den har äfven 
gifvit oss frimodighet att nu, då vi stå inför nya 
behof, vända oss till en större krets af missions
vänner med begäran om deras förböner, vetande 
att trons bön förmår mycket, där den är i verksam
het. »Vi skola gå framåt på våra knän», yttrade 
en troende japanes, en välsignad Herrens tjänare. 
Detta är också »Svenska Missionens i Kina » strids
sätt, den väg, på hvilken den vill hålla sitt segertåg 
både i hemlandet och på missionsfältet. 

Till sist vilja vi äfven uppmana våra kära vänner 
att tacka Herren med oss, att han i så rikt mätt 
välsignat arbetet på fältet - helt nyligen hafva 
Mver 20 personer blifvit döpta -, för de många 
själar, som han vunnit och lagt till församlingen, 
och för de ännu tIere, i hvilkas hjärtan han håller 
på att utföra sitt härliga pånyttfödelseverk. Herren 
har gjort stora ting i sanning; »cläröfver äro vi 
glada». Ps. 126: 3. Sammalunda ScT,!{er fag eder, 
varder g lädfe in/ör Guds änglar öjver en enda S~'ll-
dare, som bdttrar szg·. Luk. 15: !O. . 
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pa o 
djupet." 

Lule 5: 4· - Es. 45: 3· 

Lägg ut på djupet, lägg ut från strand, 

Gå ut från vänner och hem och land; 

På l\'Iästarordet du tryggt kan gå, 

Ty Herren lofvat du fangst skall få. 


I mörka djupet Gud har en skatt; 

Den nu är oren och lyser matt, 

.Men blir den tvagen i Jesu blod, 

Den stråla skall som en skön klenod. 


Den skatten gifver han dig till lön, 

Som uppå djupet i tro och bön 

Vill kasta ut evangeiii not 

Och draga själar till korsets fot. 


Egyptens skatter må locka här - 

Men skatt i himlen han den beskär, 

Som ser på lönen och ser på Gud 

Och troget lyder sin Herres bud. 


I. af S. 

Begagnade tillfällen. 
Af D. L. kfoody 

Om Moses, S[ISOIll han önskade, hade sluppit upp
draget al t föra Israel nr Egypten, skulle han Ifltit sitt 
stora tillfälle gå sig u( hamlerna, och vi skulle aldrig hiirt 
talas om hunom. Om Gud öppnar dörren, gå in genom 
den! Låt ingen makt på jorden eller frän afgrunden 
hålla dig tillbaka. Försumma aldrig. ett tiilnille att m 
tjäna. Det ar en stor ~i.ra att vara Guds llledarbetare. 

Det största inflytande anviindes för att förmå dem, 
som hade hand om Prince Albert Hall i London, att 
öppna den för olika slags religiösa möten, men ck ville 
icke tillflta det. :Men Mir Barnardo önskade den för de 
små barnen frfm östra London, blefvo dörrarna öppnade. 
Om denne man hade vagrat att lyssna till Guds kallelse, 
skulle vi aldrig hafva hlirt talas om honom, men nu flir
n 1111 mes hans inflytande i hvarje stad i Storbrittannien, 
och mer an trettiotusen barn hafva varit i hans barnhem. 
Tänk - trettiotusen små gatstrykare, som han tagit upp 
och försatt i goda hem! 

Miinniskor saga: »Hvarifrån får han sina penningar?,> 
Jag vet icke, och jag tror icke, att han själf vet det. En 
dag, då han varit oorta en tid, och hans post hade hopat 
sig, sade han till sina biträden: »LElt ingen störa mig, 
om det kan undvikas. En till utseendet fattig kvinna 
önskade tr~Lffa honom. De försökte afvisa henne, men 
nej, hon måste traffa Dr Barnardo, och hon ville stanna, 
till dess hon kunde få det. Det berättades för honom, 
och han sade slutligen: »Låt henne komma in pil. kon
tOt·et». När hon så fick tilltrade, sade hon till honom: 
»Är det sant, att Ni aldrig afvisar någon stackars gosse?» 
>Ja», sade han, »det är sant.» »I-1ar ni tagit emot allt, 
som Gud sänder er h> »Allt, som han har sändt mig.» 

»NåväL>, sade hon, i det hon öppnade sin lilla vaska, 
»här ar lite, som skall hjalpa er.» 

Hon frflgade mera om hans arbete för nickar, för
äldrar etc., och fyra gflllger tog hon ut ett litet kuvert 
och öfverlämnade till hoilOm. Han kunde icke få recla 
prl hennes namn, ej heller hvarifrån hon kom; men nar 
hon hade gått, öfopnade han kuverten, och det fanns 
däri 17,jOO dollars. Hvarifrån Iwmmo dessa penningar? 
Gud sände dem. Om Gud sänder dig till ett arbete, 
skall han taga värd om dig. 

Missionsmöte Tral\ås. 

:Missionär K. I7dlcbcrg, som jämte sin hustru 
utgår för att upptaga missionsarbetet bland c\e 
mongoler, hvilka lefva norr om det eg<,ntliga Kina, 
har sänclt oss följande meddelande, som vi med 
glädje intaga h~ir, nedbedjande Guds välsignelse 
öfver denne broder och hans arbete. 

Ett godt och valsignelserikt missionsmöte hölls · i 
Tranås lördagen och söndagen den 12 och 13 aug. Flere 
ll1issioniirl:r, representerande missiollen i Kina och Kongo
missionen, deltogo i detsamma. 

På liirdagen öppnades mötet med bön af doktor 
I(llut Be?:;; m. fl., hvarefter br. Axel I:lahtlC höll ett 
intressant och upplysande föredrag om missionen i , Kina 
i allmiin het, um de svnrighete r, som mijta i arbetet, men 
ock om den viilsignelse, som följer detsamma. 

Bl' Emil Jakobsson talade om arbetet blaqll mannen 
och skildrade predikan i gatukapdlcn, verbmnhekn i 
opillll1a~ylerIl<l, mötena prl missionsstationerna med intres
serade, söndagsglldsljänster o. s. v. 

Karl Ilel/eb/JI:;[ beskref verksamheten bland barnen 
idagskolor, sl;nclagsskolor och barnhem samt gaf exem
pel på huru vanlottade de smf! kincsbarnen iiw. 

J\Iissionar A. A1ltlerssott höll ett goc\t och manande 
missiuns- och uppbyggelseWredrag. och fru Amlers.<{)1l 
beriittaclc något ur de kinesiska kvinnornas lir. 

Lördagens möte aE;lutades a f T. SalIdbClK, som 
talade om evangelistverksamheten i Kina. 

Under söndagen rädde det hiirlig<.Jste \'acler och till
strömningen af [lhörare var stur, hvarWr mötena höllos i 
en vacker skog strax utanför köpingen. Bönemötet leddes 
af skoll. Berg'. Frflll morgonen allt intill aftonen för
märktes en mäktig Andens närvaro. Kongumissionär 
J'Valdbt höll en goel missionspredikan, utgflende fdm 
den önskan, grekerna en gång uttalade: Vi vzl/a se .Ie
sus. Dessa m:in blefv\) genom dessa ord representanter 
för hela den mörka men efter fraisning suckande hedna
varlden, och Unnu i dag fmnes samma behof i millioner 
hedningars mörka och sorgsna hjärtan. Vi må, liksom 
lärjungarna gjorde, hjalpas åt att föra dem till Jesus, att 
han må Wrharligas i och för dem. 

Vidare omtalade br. T/Val/tUtt flera glädjande fruk
ter af arbetet pit sitt falt, dit han i höst för tredje gflngen 
litervänder. 

Afven genom öfriga bröder, hvilka under dagens 
lopp vittnade om Herren och manade till arbete för den 
dyra missionssaken, verkade Guds Ande, så att ordet trangde 
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ned i flhörarnes hj~irtan. Nögon sade sig haf\'a haft be
hållning af alla föredragen, och då är ju ett godt resultat 
af mötet vunnet. 

Pa aftonen samlades en stor skara i missionshuset, 
drl alla de närVarande missionärerna anade vittnesbörd. 
Äfven denna stund var af cvighetsbetyclelse. 

Ande1'sso11, Iial/1/<', ~Vallde'n, Sandberg, Jakobsson, 
fru IIdleberg, fru Andersson, l1elleberg. 

Till slut uttalade fabrikör J. Johansson sin och 
Tranflsv~innernas gemensamma tacksamhet till Gud för detta 
möte och gaf missionärerna ett tankespråk, ett »tack» och 
ett »Gud välsigne» pfl deras olika vagar i lVIiistarens tjänst. 

Så ar nu detta möte ett minne blott men elt skönt 
sådant, som sent skall glömmas, och godt skulle det vara, 
om mfmgenstädes i vflrt land dylika möten i missionens 
intresse kunde anordnas, det skulle säkerligen väcka och un
derhålla missionsnit hos de troende. 

Jag vill nu passa pil tillfallet att, dfl min hustru och 
jag nu stft fardiga att ånyo lämna Sverige [(jr re'sa till 
lVlongoliet, där vi få begynna arbete för Herren, genom 
»Sinims land ~ säga ett hjärtligt farväl till alla vänner, 
som känna oss. Gud välsigne Eder! Om möjligt, delen 
med af Edert missiOllsintresse riågvt afven till oss och 
vårt arbete. Bedjen fOr oss, att Herren måtte Oppna 
vflr vag, och Iflta silt ord hafva framgftng bland no
maderna, som Icfva i GobiÖknen. Var tanke är att fUrsta 
ftret stanna i Kalgan, Norra Kina, för spräkstudier,l1\'ar
ener vi ämna tränga in i MOllgoliet och anlagga en station, 
där moln- och eldstoderna visa. 

Hoppas att framdeles genom »Sinims land » fil siinda 
nflgon hälsning och något meddelande till missions vännerna. 

I Herren förenade 
Karl Hcllebcrg. 

från kOl'\ferel'\sen l Tong-c~eo 
maJ 1899. 

Pingstafton var inne. Med en viss sp;inning vän
tades syskonen från stationerna i de olika distriktcn. Några 
systrar hade dagen förut anl~indt, de öfriga skulle komma 

pingstaftons förmiddag. Kineserna prl framgftrden ropade 
högljudt »lai-liao», hvarje gång en karra körde in genom 
porten. Denna signal kallade oss ut, hyar och en från 
sitt rum, för alt taga emot och mcd gHidje hälsa de kära 
syskonen val komna. Sista karran anlände sent på e. m. 

När så risgrynsgriiten var färdig, samlades vi alla i 
matrummet. Tvelln<i» utliinclska» lampor lyste så festligt 
bland det gröna pfl bordet. Kraftigt och varmt sjöngs 
sången: 

»Kom, Herre, gästa invid vårt bord, 

Lit din viilsignelse bli spord, 

Lär dina kämpar att offra sig 

Och lefva blott för dig. 


Sjung Halleluja :,: 

Blodet bevisar sin kraft på mig, 

Sj ung Halleluja.» 


Högtidsstämningen var därmed nirc!ig. Jag iinskade, 
det hade varit möjligt att visa våra bedjande missioEs
vänner denna ta fia. Där satt vår missions uppIJofsman 
och ledare, broder Folke, vid ena andan af bordet och 
vid hans sida vår värd, bmdcr Berg. Magra och an
strangda i den myckna skörden voro dock clcws anleten 
lulla af lif och uttryck. Var det mfll1ne ej med en 
kallsia af v~i1behag, som de nu s5go sina medarbetare 
samlade efter nära ett ars träget arbete. Bröderna 
Bergling, Blom och Linder, ehuru \'id godt mod, buro 
tydliga spflr af ett utgifvandc lif under ofta tungt ansvar. 
Systrarna, med några ra undantag, voro alla krya och 
förhoppningsfulla. Tvenne norska systrar, tvenne systrar 
frän ,.Alliancemissionen» och oss inberäknade voro vi 
tjugufem personer samlade. 

Deltagspe i konfel'ensen i Tong-cheo. 

Pingstdagen och annandagen samlades vi så ofta 
som möjligt omkring Nädastvlcn till bön, tacksägelse, sfll1g 
och begrundande af Herrens oförUnderligt rika stadgar. Den 
senare dagens afton aflade vi för hvarandra personliga 
vittnesbörd om viira olika och dock ganska samstammiga 
erfarenheter af Herrens alltillräckligbet. Liksom Paulus 
oeh Barnabas först berattade, »huru stora ting Gud hade 
gjort med denn, och sedan, »huru stora ting Gud hade 
gjort getlOlJl dem». (Apg. 15: 4, 12), sfl ville vi, innan vi 
fingo höra om arbetet, höra, huru Herren gifvit lW:1r och 
cn att smaka sin ljuftighet och erfara sin makt. 
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De trosprof, vara syskon här ute slällas pä, äro 
ägnade att gifva åt deras vittnesbörd så mycket större 
vörde. lVled någon kiinnedom om hvad flera af dem 
genomgått syntes de mig »i Kristus bepröfvade », när de 
nu till Herrens ära intygade, huru osvikligt öm och tro
fast de »i allt detta» funnit honom. 

Efter en timmes bibelstudium öfvergingo vi på tisdags
förmiddag till förhandlingarna. Programmet upptog minst 
trettiofem frågor till behandling, hvilka gåfvo oss tillfälle 
att ingå på de Hesta för v§r mission viktigare områdena. 
Såsom svar på mycken bön gaf Herren oss ett jämförel
sevis svalt väder, trots elen l§ngt på året framskridna liden. 

Stämningen var den bästa. Herren har gifvit sysko
nen nåd att tala fritt och dock under ett kiirlekens tvång. 
»Dilr Herrens ande är, dilr är frihet», men Herrens ande 
är ock »kilrIekens och tuktens ande». Vi behöfva så väl 
äfven i bruket af vår frihet stå under trycket af den 
Helige Andes tukt. 

Med vana och liflighet skötte brödel'na Folke och 
Berg ömsom ordförandeklubban, och med samvetsgrannhet 
och reda förde broder Blom sekreterarens penna. För
handlingarna fortgingo i fem dagar, ungefär sex timmar 
om dagen, sedan vi först hvarje morgon lagt en solid 
grund med Guds eget ord. Huru v~ilsignae1t att hafva ett 
dylikt underlag, att genom Guds tankar blifva invigda i 
hans rådslag, och att genom ett studium af Guds »möns
ter» för oss och v§rt arbete blifva i stånd att »allt väl utr:Hta». 

Ur den stora samlingen af fr§gor på programmet 
återgifver jag blott två, kanske just de för missionsvännerna 
mest intressanta. 

Bestämmandet af de grundsatser, efter hvilka arbetarna 
på stationerna böra fördelas, samt sättet för denna för
delning. 

Af den lifliga öfverliiggningen framgick tydligt nog, 
hvilken svär uppgift det mäste vara att utkora personer 
för de olika distrikten och de olika verksamhetsgrenarna 
inom dem. . Att harvid gå. de olika önskningarna till mötes 
och dock siitta gudsrikets intressen främst, det är ingen 
lätt sak. 

Såsom tillförne anförtroddes ledningen detta af-
seende åt broder E. Folke. 

En annan fråga lydde: Huru skall en mIssIonär 
lämpligast förbereda sig för sin hemresa, så att vistelsen 
bland missionsvännerna blir dessa till största möjliga väl
signelse och arbetet på fältet till gagn? Frågan dryftades 
under trenne moment. 

I) »Nödvändigheten af en förberedelse redan i goel 
tid på fältet.» Att uppskjuta med förberedelserna har för 
de flesta missionärer visat sig oklokt, då de n::imligen 
i vanligaste fall under hemresan äro allt annat än 
arbetsföra och under vistelsen i hemlandet hafva behof 
af att på. annat sätt använda sin tid. ' 

2). »Hvilket mål bör hållas i sikte under förbere
delserna?» Det är ej någon missionsvännernas nyfiken
het, som skall tillfredsställas genom de hemmavarande 
mIssIonärerna. lVlissionsintresset mftste grundas pfl en all
varlig, biblisk framställning af den inre sidan af heden
domen. och ej helt ytligt matas med de hedniska län
dernas egendomligheter. Det är i »trons lydnad», som 
missionärerna ofta arbeta p<1 de hårdaste fält. Det är 
endast genom att bibringa missionsvännerna en trons och 
kärlekens uppfattning om missionsarbetet, som förblifvancle 
resultat vinnes. 

3) »På hvilket sätt böra förberedelserna ske?» 
Först af allt genom mycken bön och förtrolighet med 
Guds synpunkter. En framställning af missionen, som 
har den mänskliga uppfattningen till utgfll1gspunkt och 
ledning, är och förblifver utan verkan för evigheten. Guds 
syn på hedendumen, hans i ordet klart framställda plan 
för viiridens evangelisering och hans vilja med oss måste 
blifva själen i vårt tal om missionen s~väl som i missions
arbetet själft. Dessutom böra anteckningar göras under 
det intrycken äro som lifligast. Alt skrifva länga och 
utförliga dagboksantec1mingar motsvarar ej detta iindamftl 
och tager i vanliga fall alltför mycken tid och kraft i 
ansprflk. Sammanfatta däremot hvarje liten händelse i 
få ord, och detta skall visa sig vara nog för att sedan 
vid behof i minnet flterkalla hela sammanhanget. N ecl
skrif fakta, reflektionerna göra sig sjalfva. Detta slag af 
anteckningar skall hjälpa de hemmavarande missionärerna 
att anvanda många tillfiiIIen, som eljest blifva försummade. 

Dessutom pflmindes om att de kraf missionarerna 
ofta känna öfver sig från missionsvännernas sida ej ra oroa 
och trötta sinnet. I första hand afses med en hemresa 
hvila till kropp och sinne. De tillfallen, Herrcn sedan 
bereder för vackande af missionsintresse, skall han ock 
gifva nåd alt använda. 

Fyra kvalIar i följd fingo vi höra berättelser om 
verksamheten i de olika distrikten. Jag behöfver·ej säga, 
att vi alla voro idel öra. Ju sWrre svårighetcr vflra syskon 
haft alt genomgå, desto härligare blifva de segrar, som 
vinnas. "Sina g~irningars kraft har han visat försitt 
folk, i det han har gifvit hedningarne åt dell1 till arfvede!.» 

Söndagen den 28 maj börjades med ett tacksägcJse
och bönemöte, hvarunder allas våra hjärtan »utgjötos 
s[lsom ett vatten inför Herrens ansikte», hvarefter fort
sattes med tvenne kinesiska möten och afslutades med 
bibelstund och nattvardsgång. Sista g~ll1gen, vi "oro till
sammans, blickade vi in i Juda v. 20: ;>Behållen eder i 
Guds kärlek». 

Pfl måndagen och tisdagen bröto de olika ressäll
skapen upp under många bönerop »ur djupen" om seger 
genom Lammets blod, »till dess yisW inför Gud på Sion.» 

Tong-cheo-fu d. 3 juni 18')9. 
Jolt. Riuman. 

från en missionsresa i prov. Honan. 

Den I :sta maj lämnade vi I-shi för Uin-ch'eng, 
därifrån vi i Sällskap med broder Blom anträdde resan 
till Honan. Vflrt mm var först staden Sin-ngan, dit vi 
hade att eskortera en Jlicka, SOIl1 gått i skola i Hai-cheo, 
och som mi. skulle besöka sitt hem i Honan under feri
erna, vidare Iong-ning, där stormöte samt dop skulle aga 
rum. Vi gynnades af ett härligt \'äder och följaktligen 
ett jämförelsevis godt Väglag, men det oaktac1t äro vä
garna i denna provins svåra att färdas på tillföljd af landets 
naturförhällanden. Berg och dalar, genomskurna af bäckar 
och fioder, gifva de mest omväxlande naturscenerier, och 
det var uppfriskande för sinnet att i fulla drag få njuta 
af elen praktfulla naturen, som nu stocl i full nigring, unge
fär som hemma i Sverige under juli månae!. Stora hvete
fält, som redan började hvitna till skörd, gladde det oss 
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att se, men de n~lstan lika stora, praktfulla, i blom stäende 
opiumfälten gjorde däremot ett pinsamt intryck. Vär resa 
saknade förstäs ej heller sina besvärligheter. Bland annat 
hade vi ffitt en ovanloigt svår körsven samt mycket skrala 
mulåsnor, som till följd af brist på föda mäste drifvas 
med piskslag och härda ord. Skapelsens suckan hör man 
kanske tydligare h[lr än i våra kristna land. lVHi den 
ständigt ffi pftminna oss, att den »tr~lngtar efter Guds 
barns uppenbarelse». Tvenne gfmger stjälpte vär kärra, 
och tvenne gfLllger stupade den ena åsnan, men Herren 
höll sin skyddande hand öfver oss, så att ingen skadades. 
Första gfmgen stjälpte vi i en liten flodbäck, som vi skulle 
passera, men hade alla ögonblicket förut stigit ur Idlrran, 
utom flickan Ling, som dock ej led någon skada utan 
endast blef våt. Vi ringo nu rasta ett par timmar och 
brecla ut V[lra vftta Idäder och öfriga saker i solskenet 
det var n[lmligen midt pil middagen och hettan var stark .. 

Efter fem c1ag-sresor anlände vi lyckligt till staden Sin
ngan, hvarest evangelisten Chang, som är anställd där, samt 
några troende mottogo oss. Det var lördagsafton, och 
vi voro st\. tacksamma att innan söndagen ha hunnit fram 
till vflrt första mål. Redan pä aftonen kommo några 
kvinnor och halsade pä oss, och hela söndagen fingo vi 
meddela dem frälsningens budskap. Broder Blom hade 
ocksä fullt ·af besökande män. Gemensamma gudstjänster 
för män och kvinnor höllos dessutom ett par gånger pfl 
söndagen. Vär mission hyr Mir ett litet hus, och evan
gelium har blifvit predikad t en längre tid. På mändagen 
reste vi till den bekanta Ki wen-hsiä's hem, 20 Ii frän 
staden, där vi öfverlämnade flickan Ling till hennes blif
vande sv~irfÖrälclrar. Den lilla korta stund, vi tillbragte 
där, hade vi glädjen sammanträffa med flera kvinnor, som 
voro intresserade i evangelium, och vi läste Guds ord för 
dem, samtalade med dem och sjöngo och bådo tillsam
man. Vid afskedet bädo de enträget, att vi snart skulle 
komma igen och stanna länge hos dem. 

Vistelsen i Sin-ngan var kort. Redan tisdagsmorgon 
reste vi vidare, emedan vi hoppades hinna fram till Ui
kia-p'o (den plats d[ir i fjol 16 personer blefvo döpta) 
pf! onsdagsafton, men mörkret hade redan inbrutit, då vi 
kommo till foten af det berg, hvarpå byn var belagen. 
Våra djur voro alldeles uttrl>ttade, och efter ett par för
tvinade förs.:>k lanmade vi tanken på att gå upp för det 
branta berget den aftonen. Nasta fråga var nu: H var 
skola vi tillbringa natten? (Vi visste namligen, att intet 
vardshlls fanns pfl platsen.) Vi hörde oss emellertid för 
i byn slrax intill, och Herren styrde våra steg till ett hem, 
där de voro glada att taga emot oss, emedan hustrun där 
förra flret vid ett besök hos sina sHiktingar uppe pä berget 
hört evangelium och kande igen oss. Vår ankomst till 
det lilla hemmet väckte stort uppseende i byn, och folket 
skockade sig som vanligt omkring oss, fastän det var tam
ligen sent. Vårt värdfolk var ytterst vanligt och till
mötesgående, satte fram mat samt beredde rum för både 
oss och våra djur. Våra hjärtan fylldes af tack och lof 
till vftr himmelske Fader, som sil. väl beredt allt i rätta 
stunden. 

Följande morgon i daggryningen kommo nägra af 
vära vanner i Lii-kia-p'o, som fått höra om vär ankomst, 
med en kärra för att hämta oss upp för berget; vära 
åsnor fingo sftlunda hvila den dagen. Däruppe fingo vi 
nu glädjen trana dessa kära troende och tillsamman sitta 
ned omkring Guds ord samt höra om Herrens godhet 
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mot dem under det gångna året. En af familjen, den 
gamla farmodern, som döptes i fjol, saknades; hon hade 
ffitt flytta hem till Gud. På eftermiddagen fortsatte vi 
vär färd, nu åtföljda af några af dessa troende, som am
nade öfvervara mötet i Uing-p'o. Under vage n besökte 
vi ytterligare tvenne troende familjer, af hvilka isynnerhet 
den ena gjorde ett särdeles godt intryck. Fredagsafton, 
då vi narmade oss Liing-p'o, möttes vi af en hel liten 
skara troende och sökare, som kommit för att deltaga i 
mötet. Vid framkomsten mottogos vi med stor glädje af 
de troende på platsen. J\'Iötet skulle hällas i tvenne där 
boende familjers hem. De bodde i grottor, stora och 
rymliga. 

På lördagen börjades mötet. Mellan mötena hölls 
dopförhör med de fem, som skulle mottaga dopet. De 
hörde alla till en familj, bestående af en gammal moder 
mellan 60-70 år och blind samt hennes två söner och 
deras hustrur. Det var i sanning underbart att höra, med 
hvilken klarhet och frimodighet de alla redogjorde för sin 
tro; deras kunskap i kristendomens sanningar var icke 
ringa, man kunde tyclEgen förnimma, att de voro mrda 
af Guds Ande. Efter morgongudstjansten på söndagen 
ägde dopet rum. N edanför i en dalsankning flöt en bäck 
fram, och där under en utskjutande klippa var grafd i 
bäcken en liten bass~ing samt vid sidan tvenne smä talt 
uppsatta; allt var sfl väl ordnaclt. . Den gamla gumman 
åkte och vi öfriga gingo till fots ned i dalen. En liten 
hop af äskädare hade samlats därnere. Efter bön och 
a(<;jungandet af en sång afgäfvo de h var för sig trosbe
kännelsen samt uttalade inför de församlade sitt beslut 
att hädanefter följa Jesus, som för dem dött och uppstått, 
och . mottogo därefter dopet, som förriittades af broder 
Blom. Allt försiggick så stilla och allvarligt, det var en 
oförgätlig stund. Herren var sfl nära, och tillika med 
elen himmelska härskaran, som med oss voro vittnen tiII 
dessas . upptagande i Kristi församling pä jorden, fröjdade 
vi oss storligen. Hjäl pen oss att bedja för dem, att de må 
»vanclra v~irdigt Herren, honom i allt till behag, b[irande 
frukt i all god gärning och tillviixanc!e i Guds kunskap.» På 
eftermiddagen var nattvardsgfmg och pfl aftonen vittnes
bördsmöte, dft många vittnade om Herrens underbara 
verk med och ibland dem. Äfven kvinnorna aflade vittnes
börd och prisade Gud. Särdeles rörande var det att se 
den ena af de två yngre kvinnorna, som blifvit döpta, då 
hon vid ett tillfalle, hållande sin lilla späda flicka i kniiet, 
berattade, hur val hon annu kom ihåg, då hon som barn 
fick sina fötter bundna, och hvilka plägor och kval hon df! 
utstod. "Men», sade hon, kramande den lillas fot, under 
det hennes ansikte strftlade af glädje, »dessa fötter skola 
aldrig bindas.» Dessa kvinnor och deras barn hade stor 
ifver att \tira sig las a och hade gjort stora framsteg häri. 
Mä de snart bli i stfmd att sjaIfva Hisa sin bibel! 

P§. mändagen var uppbrott, dä flera af mötesdel
tagarna lämnade oss. Dessförinnan . anmälde sig några af 
»sökarne» såsom dopkandidater till nlista stormöte, som, 
om Gud vill, blir i höst, samt nägra sftsom sökare i läran. 
Herren vare lof och pris, skaran förökas af dessa »födda 
pä nytt gellOm Guds lefvande ord, som förblifver evinner
ligen». Det är ingenting, som är sä lönande som att 
förkunna evangelium. 

»För Sions skull» jag öppna vill min mun 
och för Jerusalem min röst ej spara 
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att ropa om en öppen reningsbrunn 
emot all synd, hur blodröd den mä vara. 

0, broder, vill ock du ej vara med 
»fi)r Sions skull,> att ropa, Idimpa, strida, 
att rödja vag, att utsn adel slid , 
och skördedagens fröjd i tro förbida? 

Den gamla blinda kvinnan var mycket bekymrad, 
hur hon skulle kunna göra något för Jesus. Hon var glad 
att ha fått lösa sina fötter för honom, men hon kunde 
ju ej gå ut och vittna för sina medsystrar. Vi sade 
henne, att hon kunde fä föra många till fraIsningens kun
skap pfl bönens väg. Detta gladde henne mycket, och 
hon ville dfl riktigt lara sig att bedja. 

De troende hade sedan rfldplagning med broder 
Blom om församlingens angelägenheter; bland annat beslöts 
att öppna en skola för de troendes barn. Må. Herren 
rikligen välsigna och leda dem i allt. Låt oss ~edja här
om! Pfl eftermiddagen måste ocksä vi bryta upp och 
lämna dessa kara vänner. Hur god t att [fr tänka på. det 
ordet, som Herren säger: »i'din vingård, som är min, den 
är i min egen vflrd:.>. »Jag, Herren, bevakar honom, 
stundligen vattnar jag honom, att ingen skada må veder
faras honom; natt och dag bevakar jag honom.» 

Vi anträdde nu flterrcsan, icke hem utan till T'ong
cheo·fn, där vi med de öfriga syskonen i vår mission 
sJ,ulle samlas till konferens. På lördagsafton den 20 maj 
anliinde vi dit efter en något het men eljest god resa. 
Värmen blir dag för dag allt starkare nu. Under hela 
resan hade vi rika tillfallen att utmed vagen förkunna 
evangelium för de skaror, som pfl hvarje lwiloplats och 
värdshus samlades, Mflnga traktater och evangelier blefvo 
Mven så Ida. 

Bed/m för det utsådda ordet, och tacken med oss 
Herren för hvad vi sett och hijrt af hans verk i prov. 
I·Ionan. 

Anna Jan:,ol/'. Mina Sve1/.Sso?l. 
I-sid den 3 juni 1899. 

"Låt mig få gå tillbaka igen. 11 

Af Chcync Drady. 

Jag har varit en så stor syndare; kan Jesus frälsa 
en f>fldan som mig? Detta är ofta en stötesten för upp
väckta syndare; de meclgifva, att Jesus kan fraisa van
liga syndare, men de tänka, att de sjalfva äro Wr dflliga, 
och att det för dem ar alldeles förtvinad t. 

Har är ett exempel pli fraisning i ett, såsom det 
kunde synas, hopplöst fall. 

En okunnig kines kom in i ett litet kapell i Ato, 
där han hörde en missionär, S, L. Binkley, predika om 
huru Kristus kan fullkomligt fra Isa, Vid gudstjänstens 
slut gick han fram till honom och sade: »Denne Jesus 
har jag aldrig förrän nu hört talas om, och jag vet icke, 
hvem han ar; men sade ni icke, att han kan fraisa mig 
frfm alla mina synder?) 

»Jo», svarade missionaren, »jag sade just det>, 
) Id en di\. binde ni mig icke, nar ni sade det. J ag 

har varit en lögnare, en spelare, en trollkarl, en äktenskaps

brytare och i tjugu [lr en opiumrökare. Om ni hade kant 
mig, skulle ni aldrig hafva sagt det, ni yttrade, eller hur?" 

Mr Binkley kunde icke annat an med eftertryck 
upprepa, hvad han förut sagt ang-tlende Jesu makt och 
villighet att frälsa till och med från en sfldan mangd synder. 

Opiumrökaren blef mflllös af hapnad, ty hans själ 
hade varit ffmgen i förfadern as vidskepelse, begärelsens 
gift var i hans blod, och han var såld till hopplöst slaf
veri lmder det förskräckliga opiet. Han gick sin vag 
men kom tillbaka för alt höra mera om denne underbare 
Frälsare. Efter flera veckors förlopp rusade han en 
morgon häftigt in i missionärens rum, hvarvid hans strå
lande ansikte förkunnade elen goda nyheten: »J ag har 
det nu, Jesus kan fraisa mig frfm alla mina synder, ty 
han har gjort det.. Ja, det var sant, och tron på Kris
tus hade till och med tillintetgjort årslångt slafveri, be
gäret efter opium. 

Han begaf sig till sin födelseby för att berätta för 
sina forna kamrater i synden om Herren J eSllS. Fastan 
varnad för faran, förtäljde han berättelsen om en stor 
Frälsare för den sämste bland syndare och vittnade genom 
den Helige Andes nlid om hans frälsande makt. De 
kastade jordklimpar på honom, slogo och jagade honom 
från plats till plats, men de kunde icke nedtysta honom. 
Slutligen förde hans förföljare honom inför en grym ö{
verhetsperson, och falska vittnen riktade mot honom de 
nedrigaste beskyllningar. Den orättfardige domaren, glad 
att fä taga hämnd på denna utlandska sekt, dömde honom 
till prygel, och han blef utan förskoning slagen med 
bamburöret pfl sin nakna rygg, till dess hans kött blef 
söndersargadt. Nästan död blef han buren till missions
stationen, och läkaren förklarade, alt han aldrig förr sett 
någon så iIla tilltygad af bamburöret. 

Innan . mission~iren kunde finna ord för att trösta 
honom, sade martyren med ett leende: »Larare, denna 
stackars kropp lider mycken smärta, men mitt hjärta har 
stor frid». Sedan han lagt sig i sin säng, sade han: 
»Om jag kommer upp härifrlin igen, lät mig då. fä gå 
tillbaka till How·chiang». 

. Hans tillfrislmande gick mycket långsamt. Men en
dast till hälften läkt smög han sig bort och visade sig 
plötsli~t i sin faderneby för att äter predika för sina 
hatska förföljare. Hans segeruudskap, insk(irpt genom 
hans lidande till blods, förde till och med nligra af hans 
fiender till Fraisaren. 

Under 14 är fortsatte han att predika och blef in
vigd till predikoämbetet 1869. - Många voro de sjalar, 
han fick vara medel till att föra till Kristus, och genom 
dem blcfvo ett tjogtal infödde predikanter uppvackta till 
att förkunna den gamla berättelsen om full fraisning ge
nom en korsfäst Friilsare. Ända in i det sista vittnade 
han, och då han var för svag att stå, samlade han rundt 
omkring sig sådana, för hvilka han kunde vittna om Her
ren Jesus, och slutligen gick han hem, gladt sjungande 
om ett ljust hopp. 

Denna berattelse talar för sig själf och visar, att 
ingen ar för stor syndare för att fraisas af Kristus; mft 
darföre ingen förtvina. Tag Gud alldeles pli hans ord. 

»Det är ett Jast ord och värdt att på allt sält mot
tagas, att Kristus Jesus har kommit i vdrldm fÖl' att 
frälsa s)'lldart. l Tim. l: 15. 

Stockholm, Svenska Tryckeribojaget Ekman &: Co, 1899. 


