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Missionärernas ankomst till S~ang"'
~ai oc~ förföljelserna
Kina.

Engelska mISSIOnarers fl~kt från

»Vår Guds hand var öfver oss och bevarade
oss .ifrån fiendens hand och ifrån försåt på vägen.»
Så beskrifver Esra, huru Herren fonlom förde ho
nom och öfriga "fångenska pens barn » pil. deras väg,
då de »drogo upp ifrån Babel •.
Esras Gud har äfven hållit sin hand öfver våra
mIssIOnärer under deras flykt från arbetsfältet i
norra Kina ned till kuststaden Shanghai.
Den 4 augusti e rhöllo vi telegrafisk underrät
telse, att missionens alla arbetare lämnat sina sta
tioner samt voro på väg till kusten, och följande dag
voro härstädes m ånga af missionens vänner samlade i
Florakyrkan till gemensam bön, att Herren måtte
bevara sina tjänare »ifrån fienden,s hand och ifrån för
såt på vägem samt föra dem lyckligen fram. Redan
den I I:e kom meddelandet, att Herren hört denna
bön, och att alla våra vänner voro säkra i Shanghai.
Huru stor anledning hafva vi icke a tt t "cka
vftr Gud för denna bönhörelse. Säkert mötte många
mödor och faror våra flyende syskon uncler den
omkring 180 svenska mil långa färden, men vår
Guds hand var öfver dem till godo, därför må ock
han nu erhålla våra hjärtans fulla tillbecljan och lof.
Herren för »underligen den, han kär hafvep,
,och då han bevarat vår missions arbetare, så. har han
låtit andra a f sina tjänare i Kina genom martyrens
port ingå i fadershemmet.
Sft har af Kina Inland missionen redan 18 ar
betare och 3 barn, blifvit mördad e samt 3 arbetare
och 3 barn dött af de !ikador, de erhållit under
flykteh fran Shansi till Shanghai. De öfriga mis
sionernas förlust er känna vi blott ofullständigt.
Då vi nämna detta, är det för att uppväcka till
mera bön för Kina, som nu genom martyrernas
blod med nya, starka och heliga band blifvit bundet
vid Kristus . Huru vittna icke just dessa förföljelser
om det stora behofvet af evangelium i Kina. Och
icke kunna vi förundra oss öfver den »glödhetta ,),
Som vederfares våra bröder därute, såsom hände
dem »nigot sällsamb, då H e rren sagt: »Hafva de
förföljt mig, så skola de ock förfölja eder». Nej,
låten dessa pröfningar uppväcka oss till mera nit
älskan, mera b ön, mera offervillighet, ty Herren har
dragit ut ~ segrande och för att scgra ~ och det äfven
i Kina; så skall då äfven hvacl där skett för visso
komma att bidraga till evangeIii seger och dess
hastigare utbredande till trakter, dit det ännu icke nått.
. Må yi särskildt bedja Gud, att under den tid,
våra missionsarbetare äro utestängda från det hit
tillsvarande arbetsfältet, h:m ville efter sin nåcls .
rikedom fylla alla deras behof i härligh et i Kristus
Jesus, så att andligen och lekamligen ingenting måtte
fattas dem. En del äro nu på hemvägen, ehuru vi
icke ännu känna huru många eller h vilka; de skola
emellertid alla efter utstflndna m ödor väl behöfva mis
sionsvännernas kär lek och förböner, ja, äfven deras
frikostighet, di dessa ändrade förhålland ~n skapa nya
och större behof. Herrens trofasthet skall aldrig
svika, och han är mäktig att låta all nåd öfverAöda,
på det att vi må öfverflöda till allt godt verk.

Tidningen » The Christian » meddelar följande:
»Rapporter hafva ankommit från Hanko\\', som be
rätta, att en del af Kina Inland missionens missio
n ä rer från Shansi anländt dit efter att hafva llt
stfttt fruktansvärda vedermödoF. D 0 kvinnliga rnis
sionärerna voro ytterligt medtagna, några befunno
sig till och med i döende tillstånd. De hade haft
att kämpa sig fram under 27 dagar under en brän
nande sol, haltklädda och ofta utan föda. Barnen
voro förvandlade till blott och bart skelett. Några '
af flyktingarna dogo af utmattning under vägen.
Dessa olyckliga hade vJrit ett offer för det hat,
hvarmecl den främlingsfientliga il'fanchu-guvernören
i Shansi, Yll-hsien, förföljde cle kristna.
Mr Saunders, som är en af flyktingarne, be
rättar, att magistra ten i Ping-Yao, där han hade sin
station, erhöll befallning från guvernören Yu-h~iel1
att utrota alla ); utländska djäfbr», och att missionä
rerna därför brutit upp på väg till Tal-yuan-fu,
beläget 9 svenska mil från Ping-yao, och att ma
gistraten låtit en skyddsvakt följa dem. Sedan dc
emellertid reOit öfver 8 mil , mötte de 'infödda kristna,
hvilka varnade dem att gå till Tai-yuan-fu, hva rest
deras missionsbyggnader hade bEfvit nedbrända,
den romersk katolska missionen förstörd samt bap- ·
tistmission t' n just hotades med öclcläggeJse. T\Jr
Saunders och hans sällskap vände dc'l. tillbaka till
Ping-yao. Deras eskort öfv-ergaf dem, och dc måste
pantsätta allt, de hade, äfl' e n kvinnornas vigselringar.
Beröfvade allting, de ägde, kommo de därefter till en
annan af Killa Inland mi!>sion ens stationer, vid namn
Lu-cheng. Tillsammans med dess arbetare flydde de
vidare söderut, förand e med sig en d el bäddar och
sängkläder jämte ett litet förråd af silfver på en å<;na.
Sedan de färdats 2 mil blef åsnan gripen af
en pöbelhop, kläderna och silfret stulna och allt
öfrigt förstörd t. Flyktingarna himnades utan annat
att bära på sig än kinesiska pyjamas, en sorts vida
benkläder, och halfnakna under en brännande sol
vandrade dc framåt, jagade från by till by, med
föga eller ingen föda och utan a-nnat vatten att
dricka än från vattenpölar på vägen. Stundom
hände det, att en kinesisk mandarin å någon ort
försåg dem med lifsmedel, och en Igång fingo de
något litet silfvermynt. Då försökte mr Saunders
att få hyra en kärra för kvinnornas behof, men by
invånarne vägrade att lämna honom någon. På ett
ställe öfverföll pöbeln dem och slog dem alla s;lmt ·
stal deras pengar, Två af dc kvinnliga missionärerna
dog o till följd af den misshandel, de ledo. När dc
kommo in i provinsen Honan, erhöll o flyktingarna
bröd och vatten samt sändes vidare såsom fångar. Vid
ankomsten till provinsen Hupeh funno de mandariner
na, hvilka handlade på order frå~. vicekonungen i \VU
chang, mycket vänligt stämda. Afven infödda kristna
visade stor godhet mot de olyckliga flyktingarna. Det
oak~adt dog- fru Cooper i sin mans armar af de skador,
hon erhållit. Hennes sista ord voro: H vila! hvila!
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aU han vänder sina lärjullgar.~ Ll11kar ifrån frägandet
efter tider och s~urJl\er, d et tillk om icke dem "tt
veta detta för utförande af den prakti:-ka uppgift,
som blifvit dem gifv en.
Men i slutet af vår upplästa text, där det he
ter, att tvenne män i skinande kläder stoclo när
hlrjungarne och vittnade fö r dem, att clenne Jes us,
som från dem uppfarit, slwlle så återkomma, som
de hade sett honom uppfara. ligger just svaret på
lärjung'arnes fråga. .Han skulle upprätta riket fl t
Israel' då, när han åter kom ti1l jorden. Vi känna
ju äfven det sista ordet Herren talade, när .han
lämnad e Jerusalems tempel: »1 skolen härefter Icke
se mig, f'örrän I varden sägande: välsign:l~ vare
han, som kommer i Herrens namn». Och VI vet:l.
huru för en P etri blick i samband med Herrens
tillkommelse stod den underbara tid, som han kal
lade »vederkvickelse ns titler », när de n utkorade
Jesus åter skulle vilrd:l sed~J. D e t är med bli;k,en
på dessa vederkvickelsens tider, som Petrus sa 111
trängande manar Israel till sinnesändring. Vi känna
ock, hurusom heClningarnes apostel Paulus ser framflt
mot den tid, då Herren skall komma, förlos3arefl
af Sion, och bortskaffa ogudaktigheten frfln Jakob.
DEt, heter det, varder Israels upptagande lif frtm
dc döda. Ja, då skola beseglas det gamla testa
mentets härliga profetior om Israel såsom elen be
fruktande daggen i folkvärlden, såsom det värlJs
öfvervinnandc lejonet. 11Var,~ makt ingen skall kunna
motstå. Då skall den lid inbryta, som är Guds
rikes skördetid på denna jor !, då rältfiirdighet skall
öfvertäcka jorden, s5som vatten ö fvertäcker hafve.t s
botten, denna tid, om hvilken Herren själf lärt sm
församling att bedja i elen bönen: »Tillkomme ditt
rike! Ske din vilja såsom i himmelen så ock på
jorden!,) Den tiden är sk(Jrddtllr'll på jorden, Och
hela den perioel i Guds rikes ut\'eckling, som före
g'llx denna tid, är en plöjn!ngens tid, en sånin,gens
tid, hvarunder endast ett lI1b[ll'gande af förstlmgs
frukter tiger rum.
Är det stl, att Herren i sinom tid väntar en
skörd pfl hela det stora världsfältet, så säger c1et
sio' själft, att det fält, som, innan denna skönletid
b;yter in, måste plöjas upp och besås med lifvets
ord är hela dr;n st'Jra folkvärlden. Icke väntar en
landtman skörd på ett fält, eller en del af ett fält ,
som icke är besådt? Så handlar icke heller den
himmelske såningsmannen. Det är därför vi i den
upplästa texten höra h.;nom ställa den maningen
till sina lärjungar: "I skolen vara min:t vittnC'n i
Jerusalem, i hela Judeen och SJ.marien intill jordens
ända., D eJl stora f(JlkvärlduJl är det fält, som
under denna period i Guds rikes utveckling måste
plöjas upp och besås med sanningens. med fridens
och lifvets ord. innan vi h~fva rätt att vänta den
kommande, härliga skördetiden.
Men In/Lika äro nu de, som äro kallade att
vara såningsmän på detta s ~ora LUt? I själfva
verket är det endast eJ/. som därtill är kallad. C11,
som är såningsman, och det är lIcrrcll J/'sus J{rt"slus
sjMI Han var s[ll1ing.- man, när han under sitt kötts
dagar gick omkring i Israel och vittnade om Guds
S l(aII
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Det var en underbar tid dessa fyrtio clag-ar,
som förAöto mellan Herrens uppst~lI1ddsc cch him
melsfärd, Än uppenbarade hzm sig för sina lär
jungar, än försvann han ur deras åsyn. oj\{en.. när
han var med dem, talade han med dem, sa berattar
Lukas för oss, om de stycken, som höra Guds rike
till. Detta talarn Guds rike var icke ett nytt tal
för lärjungarne, De hade hört det redan hos ~in
gamle mästare, J ohannes d?pa~en. och när el.e följde
hans anvisning och slöto SIg- till den nye Mastaren,
Jesus Kristus, var det äfven hos. honom samma tal:
som återljöd i deras öron. Ja, l rättframma ord, I
bilder och liknelse r lät Herren under !::-itt kötts
dag-ar sina lärjungar blicka, in i, de:,ta rikes gru:1d
lagar, dess medlemmar,:; sahga tIllstand och harl~ga
utsikter. Och när han så vittnade om att detta nke
fanns just i hans person, dfl var. det ett tal , som
band de uppriktiga lärjungarne VId .Her;cn . ~{en
nar han började tala om, att han, l hvIlken rIket
var kommet, skulle gifva sitt lif för världen, dil var
det ett tal, inför h vilket de stodo undrande, Och
när han tydligt kungjorde för dem, att Människo
sonen måste öfverlämnas i syndares händer och
dödas, då kunde de icke finna sig vid det talet,
utan då höra vi till och med en Petrus säga: »Skona
dig själ f, Herre!» - Salunda var det ~ycket, af
hvad Herren ville Säga dem och verkhgen sade
dem, om hvilket han belygacle, att lärjungarne då
icke kunde bära det.
Men nu, när han efter sin försonaregärning, stod
midt i lärjungakretsen och uttydde för dem sk nften,
då fölll) liksom fjäll från deras ögon, och med häp
nad och u ndran skådade de in i försoningens hem
lighet. Då var det, som de såga framför sig den
nya och lefvande väg. Herren banat, och som de
med trängtande ande striickte sig efter fullbord:lndet
af det löfte, Herren gifvit dem om Anden. Då
hörde de äfven Herren säga, att de icke skulle
lämna Jerusalem, förrän just detta löfte blifvit pfl
elem beseglaelt.
.
När lärjungarne hörde talas om, att det ögon
blick snart skulle vara inne, om hvilket redan det
gamla testamentets profetior talat, att Anden skulle
utgjutas af höjden, då var t!et helt ~äkert äf,:~n en
annan fråga, som trängde sIg fram I deras hJartan,
nämligen den, hur det då skulle gå med Israel. ty
i gamla testamentets heliga profetior hade med
Andens utgjutande oupplösligt sammankn utils domen
öfver den mognade ondskan och rikets upprättande
i härlighet. Därför är det, som vi här höra lär
jungarne fråga: "Skall d u i denna tid. upvätta
riket [It ISj'ael? » I Herrens svar finnet VI, att han
icke nekar, att elen tiden skall komma, dEt riket
* Föredmg af docenten Ad. 1<.0lmo<1in vh! Svenska Missio,
nens i Kina I 3:de ;\rsmiilc i Blasieholmskyrkan Kri,;!i IIimmclsrard s,
dag 19°0.
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rik..:, ulll .,;g själf och hva.J han skulle göra. Han
var den sanne såningsmannen framför allt då, när
han sådde sig själf såsom det lefvande hvetekornet
i mänsklighetens stora flkerfält. Men just när han
stod i begrepp att lämna detta åkerfält, att på visst
sätt draga sig tillbaka därifrån. är det, som vi höra
honom säga tm sina lärjungar: ".1 skolen vara
mzna vt'ttnen ».
.
Det är åt szna läriu1lgar han anförtror denna
maktpåliggande uppgift att vara sånin~smän på det
s.~ora såningsfältet. O, hvilket underbart förtroende!
Ar det så med dig·, att du vet med dig, att du är
en Jesu Kristi lärjunge, att du står i verkligt, per
sonligt förhållande till din korsfäste, uppståndne
och himlafarne Herre och Frälsare. då gäller äfven
dig det ordet: »Du skall vara mitt vittne i Jerusa
lem, i hela Judeen och Samarien intill världens
ände» eller, om vi omsätta det på vårt tungomål:
»Du skall vara mitt vittne i ditt hem, i din kallelse,
i ditt folk och sedan genom församlingen ända till
världens yttersta gränser». Det är sålunda enligt
den Heliga Skrifts åskådning ,icke nllgon verklig
skillnad mellan det att vara en lefvande krisen och
en sådan, som i and::!. och sanning nitälskar för
Guds rikes tillkommelse i världen.
Men huru hafva då dessa såningsmän att utsä
den ädla säden. Jo, helt enkelt genom att vara
lesu I~rzstt' vitbien. H vad vill det då säga att
vara ett vittne? Det är i allmänhet att tala om,
hvad man har hört · och sett och vet vara sant.
Men att vara ett Jesu Kristi vittne, det är icke
blott , att tala om, hvad man i lefvande erfarenhet
hört och sett hos Jesus, utan det är att i hela SEn
personlig/tel framstråla hans bild. Herren vittnar
om sig själf: »Jag är världens ljus». Men han
vittnar äfven om sina lärjungar: ».1 ären världens
ljus ». Det, hvaruti vittnandet framför allt skall
framträda, är således, att Jesu Kristi härlighet skall
bryta sig fram hos h \'arje lärjunge i församlingen
på ett för en 11Var egendomligt sätt allt efter de
olika gåfvor, som äro de olika lemmarne gifna.
Hvad vi sålunda hört och sett och med våra händer
handterat hafva af det eviga lifvets ord, det skola
vi vittna om. Det skola vi förkunna i ord och lif
och därvid icke akta "ärt lif kärt allt intill döden.
Genom at t så vittna med hela vår personlighet '
är det, som vi skola blifva sådana där underbara
sädeskorn, som Herren själf kan kasta ut. På det
sättet är det ock. som vi varda såningsmän på det
stora sädesfältet. När lärjungarne ställdes inför en
uppgift sådan som denna, huru förkrossande mhte
qet icke hafva tett sig för dem! De måste hafva
kommit ihåg, huru de dittills, då de bekänt sin
Herre, hade öfvergifvit honom och förnekat honom.
Och de måste ju tänka för sig själfva: »När vi på
det mindre verksamhetsområdet i Israel visat en
sådan skamlig otrohet mot vår Herre och Mästare,
huru skola vi väl då på det större, till hvilket han
nu kallar oss, kunna visa någon verklig trohet och
så motsvara hans förväntningar?
Var det så för de första lärjungarne. huru skall
det väl kännas för Her-rens lärjungar i denna tid
vid tanken på den skamliga otrohet, som vidlåder

dem? Huru ofta är det icke så med Herrens lär
jungar just i denna tid, att de undandraga sin per
sonlighet och sina ägodelar från den Herres rege
mente, som ensamt har rätt att härska både öfver
dem och deras ägodelar?
Huru fullgöra vi sedan den uppgift, vi fått af
Jesus Kristus, att vittna i våra ·hem? Huru fullgöra
vi den uppgiften bland dem, med hvilka vi till följd
af vår jordiska kallelse ständigt föras i beröring?
Och huru fullgöra vi den stora uppgift, som vi, om
vi äro Herrens lärjungar, hafva gemensamt med
hela församlingen, att vara Herrens vittnen ända
till världens yttersta gräns ? Ve oss, om vi, ställda
inför denna uppgift, vore hänvisade till oss själfva.
Men Gud vare lof, det äro vi icke. Gud har upp
höjt Jesus och satt honom på sin högra sida i höj
den öfver alla furstadömen, väldigheter, makter,
myndigheter och allt namn, som nämnas kan i denna
och den tillkommande världen, och satt bonom i
församlingen till ett hufvud öfver allt. Det är med
blicken på det nya förhållande, hvari Herren skulle
träda till sina lärjungar, som han talar om deras
vittnesplikt i världen. »1 skolen », säger han, »blifva
beklädda med kraft af höjden, när den Helige Ande
kommer öfver eder. Och så skolen I vara mzrta
vtHnen ». Se, det är i själfva verket den lefvande
Herren, i sin församling själf närvarande, som genom
dem i kraft af sin Ande har att utföra vittnesupp
giften på jorden till folkvärld~ns yttersta gräns.
Och huru infriar icke Herren sitt löfte gent emot
sina lärjungar? Vi känna ju alla, huru bäfvande
och försagda de voro, huru de höllo sig instängda
af rädsla . för judarna. Men så kom Herrens Ande
öfver dem. och de blefvo såsom förvandlade. Se
på denne Petrus, som hade förnekat sin Herre och
sagt, att han icke kände honom, med hvilken fri
modighet han träder fram och vittnar om samme
Herre! Hör denne Petrus och hans medlärjunge
Johannes, när de voro förbjudna att tala i Jesu
namn, inför folkets andliga ledare betyga: »Om det
är rätt att lyda eder mer än Gud, därom mån I
döma, ty vi kunna icke förtiga, hvad vi hafva hört
och sett ». Och knäböjande inför sin Herre bedja
de: »Nu, Herre, se till deras hotelser och gif dina
tjänare att med all frimodighet tala ditt ord, i det
att du uträcker din hand till att bota sjuka, och
för att tecken och under må göras genom din
helige tjänare Jesu narnm>. Då heter det: »när de
hade bedit, skakades rummet. där de voro försam
lade, och de blefvo alla uppfyllda med den Helige
Ande och talade Guds ord med frimodighet.» Ja,
huru man än sökte ~ysta ned dessa Herrens vittnen,
lyckades det icke. Afven när de förskingrades hit
och dit, buro de vittnesbörd, och så uppstod o genom
dem nya vittnen, som i sin ordning vittnade om
samme Herre. Huru drog icke HeHen genom sin
tjänare Paulus fram i den gamla då kända folk
världen och vittnade om sig själf samt skapade
genom detta vittnesbörd lefvande församlingar här
och där! Ja, vi höra samme Paulus mot slutet af
sin verksamhet år 58, när han skref brefvet till
församlingen i Kolosse, säga: »Evangelium har
blifvit predikadt till ett vittnesbörd för hela skapel
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sen» d. v. s. hela den då kända världen. Sedan
kom ordningen till de germanska och slaviska folken.
Och i det sek~l, som nu ligger bakom oss, hafva
vi fått upplefva en tid, då evangelii vittnesbörd
börjat ljuda i hela världen. Det är underbart att
tänka sig tillbaka till begynnelsen till denna nya
tid. I slutet af det förra seklet funnos i den gamla
kristenheten endast här och hvar spridda Hnrrens
lärjungar. De voro försagda och klenmodiga liksom
Herrens första lärjungar före Andens utgjutande.
Men de ropade till Herren, att han skulle utgjuta
sin Ande öfver alla församlingar i hela den då
kända världen. och Herren hörde deras bön. Domar
kommo, hvilka likt en skarp plog plöjde upp den
gamla kristenhetens hårdt tilltrampade hjärteåker.
Väckande vindar blåste fram och hafva blåst genom
hela seklet. Och det ena folket efter det andra
inom kristenhetens råmärken har vaknat upp till
att inse sin maktpåliggande vittnesplikt gent emot
den stora folkvärlden. Församling'en begynte för,:; tå,
att det gällde att låta evangelium ljuda öfver hela
världen till ett vittnesbörd för alla folk. Så var
det, som världsmissionsårhundradet bröt in. Så var
det, som det utvecklade sig, och nu stå vi midt
uppe i ett arbete, som famnar hela världen. Därom
är det äfven, som den stora allmänna ekumeniska
missionskonferensen, som i slutet af april och början
af denna månad hölJs i New-York, inför hela värl
den har ali.agt ett ojäfaktigt vittnesbörd. Se ut på
öAockarne där nere i Söderhafvet! Huru mörkt
var där icke i slutet af 1700-talet! Huru hä.rdt
tilltrampad var ej hjärteåkern där! Och nu, huru
har icke under det flydda seklet Herrens vittnen
där dragit fram, pä den ena öflocken efter den
andra rest korsets segertecken och omkring detta
samlat skaror af hedningar! Ja, förändringen är
sådan, att den slagit äfven otroshjältar med häpnad.
Tänken på det stora Indien, huru vid slutet af 1700
talet den nyare tidens förste evangeliske missionär
\\Tilliam Carey bokstafligen måste smyga sig in i
landet, trots det att där fanns en kristen öfverhet!
Nu är det stora Indien öfverdraget med ett nät af
missionsstationer, lika tätt som det stora romerska
. riket var vid tiden för hedendomens fall. Sen på
de stora öarna långt borta i öster, däribland Japan,
soluppgångens land! Huru såg man icke under
det flydda seklet därstädes vid gathörnen uppsatta
plakat, som hotade med död och dom all;}, som
bekände sig till den förbannade kristna sekten!
Och nu är Japan öppnad~. Evangelister haflra dra
git in i landet, och en infödd evangelisk församling
häller där på att växa. Se på det stora Kina!
Huru tillslutet var icke detta rike, om hvilket ett
Herrens vittne, Xavicr, en gång utbrast: »Klippa,
klippa, när skall du öppna dig?, Huru har icke
detta Kina öppnat sig under det sekel, som flytt?
Det är icke blott i hamnstäderna utan äfven inne
i landet, i de stora städerna. som Herrens vittnen
draga fram. J ust den mission, hvars åtsmöte här
firas i dag, har af Herren fätt nåd att i den nord
västra delen af Kina höja korsets segertecken. Se
på den världsdel, som man i allmänhet kallar »de
svartes världsdel», Afrika! F ölj dess kust fr ån

Senegambien till Sierra Leone, Liberia, Guldkusten,

SIaikusten,

Joruba,

Kamerun, Kongo, Benguela,

Qyambo, Herero, Kaplandet, Sydafrika rundt längs
efter den andra kusten, och du skall öfverallt finna
Herrens vittnen, hvilka vittna om Jesus Kristus,
om frid ochlif i den korsfäste. Och icke blott ut
efter kusten är detta förhållandet. Se in i hjärtat
af Afrika, vid de stora sjöarna Tanganjika, Wiktoriå
Nyansa och Njassa, öfverallt finner du Herrens
vittnen på sina platser och blomstrande församlingar
t. ex. inne i U ganda. Kasta äfven en, blick på
den nya världen. Du finner Herrens vittnen i söder
bland de arma, djupt sjunkna patagonierna, om
hvilkas höjande en Darwin och andra alldeles miss
tröstade, men där evangelium vunnit härliga segrar.
Likaså i norr bland eskimåerna på Labradors och
Grönlands kuster, öfverallt finner du Herrens vitt
nen. Så gäller det i sanning om vår tids missions
arbete, hvad en af våra Kongofarare; den nu aflidne
löjtnant Håkanson i sin bok »Kristendomen i civi
lisationens tjänst i Kongo», säger: »Man må se
världen ur hvilken synpunkt som helst eller sträcka
sin blick så långt som helst utöfver de andliga
tingen, så kan man likväl icke förbise ett gigantiskt
faktum, hvars proportioner vidga sig öfverallt under
ens väg. Och ett sådant faktum är det 19:de år
hundradets missionsverksamhet, enkannerligen det
sista tiotalets. Förgäfves skall man försöka för
löjliga eller smäda denna rörelse. Den låter sig af
intet bekomma utan går städse framåt med oför
minskad fart, och därigenom bevisar den tomheten
af det påståendet, att den skulle vara utan nytta.»
Ja, världsmissionen är i denna tid ett det mest
kraftiga och handgripliga vittnesbörd om att den
Herre, som vi tjäna, Jesus Kristus, sannerligen är
den, som har all makt i himmel och på jord, och
som clärför äfven skall infria alla sina löften. H vad
Herren Jesus sade till sin församling: »Evangelium
om riket skall varda predikadt i hela världen till
ett vittnesbörd för alla folb, är det vi nu se inför
våra ögon i denna tid gå i den härligaste fullbordan,
låt vara att det hos dem, som taga del i verket,
visar sig mycken syrtd och brist. Och visst vore
det underligt, om det icke skulle synas synd och
brist hos Herrens vittnen, när verket är så öfver
väldigande och hä'rligt, stort och omfattande.
H vad är det då för en fråga, som ur denna
text tränger in på en hyar bland oss, på dig och
mig, om icke denna: »Aro vz' med i ..det sånings~
arbete, som nu pågår i världen?» Ar du med i
detta säningsarbete på något missionsfält, t. ex. på
den svenska missionens i Kina arbetsfält? Ar du
zcke en Jesu Kristi lärjunge, står du icke i en lef
vande förbindelse med honom, har du icke erfarit
något af hans kärlek, så att du kan säga: »Kristi
kärlek tvingar mig?» Ja, då kan du väl på ett
utvärtes sätt taga del i missionens arbete men aldrig
med någon verklig välsignelse för dig ::;jälf och
icke heller tillskyn.<?a missionens arbete någon verk
lig välsignelse. Ar du däremot en Jesu Kristi
lärjunge, har du såsom en arm syndare och syn
derska tagit din tillflykt till den Herre, som försonat
din synd, och som äfven för din räkning framburit
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lif och oförgängligt väsende i ljuset, Ulnk dig då,
hvilken öfverväldigande nåd det är, att Herren vill
hafva dig' med i sitt vittnesarbete, att han vill hafva dzt'
såsom sin förtrogne och medarbetare i detta stora
verk! Tänk vidare på, huru illa du hittills mot
svarat din Herres nfldeskallelse, och det skall icke
dröja länge, innan du måste sjunka ned på dina
hjärtans knän inför din Herre. Dina missionssynder
stiga upp mot himmelen och trycka dig ned till
. jorden, och du kan väl hafva anledning att fråga:
»När jag visat sådan otrohet, har han då icke all
anledning att taga sin nåd ifrån mig och att icke
vidare visa mig' något förtroende och någon barm
härtighet?» :Men så handlar icke Herren. Nej,
han visade förtroende gent emot sina första lär
jungar trots deras förskräckliga. otro. Och samma
förtroende visar han äfven i denna tid sina skröp
liga, fattiga, arma, syndiga, trolösa lärjungar. ' Ja,
det är i sanning det mest underbara af allt under
bart, att Herren kan hafva ett sådant förtroende
till sina fattiga, trolösa lärjungar. Men han vill
dock icke, när han visar oss förtroende, att vi allt
fort skola vara honom trolösa. Han vill göra oss
trogna, och därför gäller i dag' detta stora, sa.liga
löfte äfven oss: »1 skolen varda beklädda med kraft
af höjden, när den Helige Ande kommer öfver
e den) .
Och i dag, på Kristi himmelsfärdsdag, huru
skola vi väl enklare och åskådligare kunna ställa
lefvande för oss den väg, på hvilken vi kunna
undfå kraft ofvanefter, kraft från den till himmelen
farne Herren, annat än genom att påminna oss,
hurusom dc första lärjungarna, när Herren f,Jr
ifrån dem, stod o där, spejande upp till den himla
farne rdästaren, Herren och Frälsaren? Det är den
ställning, hvilken Herrens lärjungar alltid skola in
taga, och i och g'enom hviJken de alltid skola få
erfara, hurusom Andens kraft strömmar ned till
dem och träng~r in i dem: » Unde?' Elcrrells väl

signande !lä1lder, blickande upp med spe/ande, lä17,~
tande t/'o Itll !to1/om,). Vill du därför blifva beseg
lad med ande och l,raft ofvancfter, så har jag intet
bättre råd att gifva c1ig än detta: Blif stilla under
din korsfäste', uppståndne, till himmelen farne Fräl
sares genomstungna händer, och du skall ffi erhra,
hurusom det regnar ned anclekraft öfver dig. huru
som ditt hjärtas åker, som kanske legat i träde,
som burit tistel och tö mC', luckras upp genom detta
himmelska regn, och himmelska örter af kärlek,
ödmjukhet, hängifvenhet och nitälskan för HC'rren,
hans ära och rike, begynna växa fram.
Gäller detta för den emkiJde, så gälkr det
icke mindre för hela törsamIingen. icke mindre för
de grupper af denna församling. som hafva rätt sig'
olil<a verksamhetsområden gifna af församling'ens
I-T erre. Ty han handlar på det sättet, att när han
ser ut orver det stora såningsfältet, ubkiftar ha!1
en åkC'r åt en g'rupp af sina vänner, en annan åker
åt en annan grupp. Och då har hvar och en att
vara trogen mot det, som Herren har anförtro'tt
honom.
Så vill jag då till sist, just med hänsyn till
den mission. hvars årsmöte vi här fira, Säga till alla.

denna missions arbetare här hemma: ,Blifven alltid
stilla under Herrens välsignande händer!» Så vill
jag ropa genom dc hemmavarande missionärerna
till Herrens vittnen därute: »I3hfve hvar och en af
eder på sin plats och sitt verksamhetsområde! Blif
ven alltid stilla under Herrens välsignande händer!
Och eder frukt skall förökas, ja. mångdubblas och
blifva allt härligare. Herren skall så få insamla
en allt rikare förstlingsskörd just från detta arbets
fält.»
Ja, älskade vänner, I, som gripits af Herrens
Jesu Kristi kärlek, I, som viljen höra honom till
med a!lde, själ och kropp. blifven alla stilla under
Herrens välsignande händer! Och I alla, som icke
lefven under dessa välsignande händer, utan under
andra händers inflytande, kommen, kommen hit
inom denna krets, där välsignelse från ofvan ström
mar ned sakta, stilla, kraftigt, öf\'erväldigande! Amen.

/IDe vara fulle af Österland."*
Es. 2: 6.

Solen föll i lodräta strålar ned på elen förbrända,
torra marken. I flera månader hade himmelen varit
som en glödande metallskifva. Fåglarna sutta med half
öppna näbbar här och där mellan bladye rken . Öfverallt
dogo såväl människor som djur af öfverhettning. Från
~in dörr kom gamla gumman Kao ut och ställde sig,
med handen öfver ögonen, spejande mot himmelen, om
inga moln skulle visa sig, Hon hade gjort så Iiinge
förgäfves och upptäckte inga l1l1 heller. ,Gode Him
mel», suckade hall för sig själf, »hvad skall det blifva
af o~s, om ej regn kommer!» Med tungt hjärta åter
vände hon till sitt rum, hvarest henne~ sonhustru befann
sig, sysselsatt med att brodera ett par små skor. ,
Bredvid den unga kvinn:tn låg ett någr:t månaders
g:tmmalt barn och sof, en flicka. Barnet var älskligt
och viHskapadt, och kring dess lilla hals hi'ingc1e ett
silfverJJ.s 'med inskriptiolien »Iångt Iif och Iyck:t», som
skulle vara eU slags amulett och skydda det för onda
andars inflytande. Trots detta hl'ilade dock ett drag
af vemod öfver den unga moderns ansikte. Hon och
alb hennes släktingar hade hOP]lflts, att cn son skulle
födas, men i stället blef det cn flicka, och ingen, ingen
kom och lyckönskade henne. Alla bekl:igac1e henne
i det stället, och hennes m<1.n, ehlll'll ' finnars förståndig,
såg saken han som alla aricJra.
Men hoppet tillhviskarle henne clock mod! De skor,
p[l hvilka hon nu nedlade sil. mycket arbete, skulle hon
framuära i templet i byn bredvid till »niang-niang», den
goda gudoillligheten , o ch s1 skulle v:il iifven hon en ring
få glii<ija sig {tt "en dyrb.n klump )) , som gossarne ofta
kallas för. Men nu var det inte tid clrönlllla länge!
»Fem'h », mannen väntades snart hem från »drakguclens
• Ned~llsti\cllde lilla ski!drillg är till alla delar sann, lIlen
årtalen harva n "got ändrats för att åt det hela gifva en IliUraltlig
bitd. Sit t. e~, var Kaos flieb född cfter del familjen blifvit tro
cnu e. Meningcll mc,! uppsalsen är al t framvisa några af dc 001Il
"linda I,inescrnas seder och bruk och sålc(1es belysa lex tcn: ), De
voro fulle af Östcrlan(h.
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,,"Illpe!», clar han tillsammans med detöfriga byfolket
bedt om regn. Matell--.mlste vara i ordning och därför
fort ned från »kangen» (sängplatsen) och ut i. köket för
alt knåda mjöl. Snart höres bäJjens entoniga ljud, vatt
net kokar i grytan, och just som kvinnorna undra, om
de kunna lägga ned clcgstrimlorna i det sjudande vattnet,
höres musik från utkanten af byn. Processionen, som
varit och bedt om regn, är i annalkande. Fort skyntIa
sig de tvänne kvinnorna till porten för att taga skäcle
spelet i betraktancle. Den gamla hustflln, hvars fötter
varit bundna i 5 o ;'\r, stultar stadigt nog, men den unga,
19-åriga, ömmar ännu och måste stödja sig mot väggen,
hon går förbi.
Nu har processionen hunnit deras dörr. Den ut
göres af en väldig mängd gossar, unge män, medel
ålders och gubhar. Byns Ii1rare, med elen förgylcla
knappen i halten, gil ock med i ledet. l spetsen bäres
olika slag af fanor, många med draken afbildacl på
dem, och musikanterna blåsa i sina klarinetter och lurar
samt slå på kopparskifvor och trummor, som åstad
komma ett döfvande larm. Här och där i ledet äro
instuckna några män med flintlåsgevär, som då och då
affyra en salfva mot himlen i hopp att kunna skjuta ned
regnet! l en biirstol bäres af Htta karlar en lackerad
trätaHa, som i förgylda bokstäfver bär namnet på drak
guden; före oc h efter densamme gå personerna, IlVar
och en med en rökelsesticka i handen. De allra flesta
bära gröna vidjekransar på sina hufvuden. Då och då
stannar processionen och smrtpoj karne göra helt h~stigt
en half kullerbytta, med andra ord de falla på knä,
dunka Imfvuuet i jorden och sen upp igen för att
marschera. Se så dammiga de alla äro! Se hvilket
allvar i deras ansikten! iVIan märker tydligt, att det ej
är något förlustelsespel, utan att de taga saken på allvar,
och att de handla efter det ljus, de hafva.
Trött och hungrig träder Fem'h in till de sina, och
snart sitta de alla nedhukade kring silla matskålar. Del
är ett sörplande och smackande, och pinnarna hanclteras
ledigt, ömsom med höger, ömsom med vänster hand.
Dagens »br~lnnande fråga», den långvariga torkan, är
naturligtvi~; samtalsämnet och Fem'h menar prt att tempel
gudarne, n~ir ,111t kommer omkring, kanske icke ha n:igon
makt. Hvarför tingo vi intet regn i Kuung-Hsils (kejsa
rens n:tmn) tredje regerings[ir, ehuru vi stiindigt bådo
till Lung-Vang (c\rakguden)? Modern ser förskriickI: pil
honom och undrar, om han är fullt redig, till slut svarar
hon: »barn, du iir dum! Om inte gu(h!rne be;,;kyddacle
oös, hvem skulle då beskyddn oss! Att vi ej fIngo regn
(U, berodde på alt drakgudell satt inne i sitt lempe~. och
ej visste af att det rådde torka! 1» Med della kloka skäl
- afspisade hon sin son och lät sig ,jillf nöja. Men
Fem'h · hade sina funderingar. Han· ville visst tillbedja
gudarne, hade han ej senast i förrgilr grLtt in i ett till
häl((en nec\rasadt tempel, där en af regn och bnst illa
tilltygad gudomlighet befann sig, och offrat mal, t~inclt
rökelse och bugat sig, encbst på den grund, att han
tyckte det var synd om honom, som stod där ~;å öfver
gifven! Dock ha(lc han inne i staden påträffat en man,
som sagt honom, att afgudarne voro falska, och att
elen ende sanne Guden ej I>or i tempel, gjorda med
htindcr, och ej kan I>etjiillas af människorna. Han hade
ock hÖTt om »en viss Jesus» och att kejsar Ka'ng-Hsis
lexikon t. o. m. hade förklaring på detta namn och ul
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tydde det till »Världens Frälsare», men ännu var h:l1l i mör
ker och måste naturligtvis följa alla andras seder och bruk.
Detta var · ock orsaken, hvarför han med mor och
hustru af hjärtat fröjclades åt den teaterföreställni.ng, som
några dagar senare gafs till »drakguclens» ära. Regn
hade falli.t i rika skurar, och all fruktan för ett nytt
nödår Yar försvunnen. Samma personer, som för n,lgra
dagar sedan i sorg vandrat omkring med vidjekransar
på sina hufvuden, buro nu högtidsdräkter, logo, åto,
drucko och fröjdade sig åt aktörerna, som på en hög
ställning utförde sina prestationer.
Så förgick hösten under arbete, då och då afbrIltet
af besök hos släktingar. Nyåret närmade sig med raska
steg, och snart fick man se än elen ene, än den andre
återvända med »köksguden», »dörrguden», »jordguden»,
rödt papper till nyårscleviser att uppklistras på dörr
postarna, rökelse, raketer m. m. Afven Fem'h, som,
sedan fadern dött för flera år tillbaka, förestod hemmet,
gjorde sina uppköp, och den 23:e i r 2:e månaden fram
dukades för den öfver spiseln uppklistrade köksguden
sockerbakelser och foder för hans häst. På aftonen
förkunnade ·de många raketer och svärmare, som afskötos
och afbräncles, att han for till himmelen under alla
fami.ljernas välönskn.ingar om en lycklig resa. Sötsakerna,
han fått, skulle nog beveka honom att · endast omtala
godt om IlVar och en för »äelelstenskejsaren», inför hvil
ken han skall aflägga rapport. Sedan åtnjöts några
dagars »frist", då hvar och en kunde göra, som Ti:m
behagade, men på årets sista dag förkunna ,'\nyo fyr
verkeripjesernas afbrännande, att han återkommit och
nu tagit SI11 boning i den nyuppklistracle gubben på
väggen.

.*
»En eti.oper kan ej förvandla sin hud, ej heller en
parel sina fläckar», s~lger Herren genom profeten, men
»för Glid är ingenti.ng omöjlig!».
Några år hafva förrunnit och den bild,'" som fram
ställer sig för våra Hisare, vittnar om, hu rtIsom »det gamla
är förgånget och allting I>lifvit nytt». Familjen Kao har
blifvit återlöst från rlet »fåfängliga, fäc\erneärfda lefver
net», och deras fröjdeiimnen äro nu andra än förut.
Köksguden är för längesedan förvandlad till aska,
jorc1guden har missionären inne i staclen fått, och hans
nisch är tillstoppad. Te:tterbesök och kortspel äro bann
lysta, och i s uill er prisas Hen:en Jesus.
Den lilla
Hickan bortrycktes af kopporna, men en gosse fyller
hennes plats. KI·innorna ömma ej mera pr, si.na fötter,
utan desamma hafva återfått elen naturliga formen.
Fem'h, som hyste medömkan mcd den öfvergifna guden
i templet, vittnar nu själf om att »!lOtlOm är barmhärtig
bet vederfaren ». Och till hans svärmors familj har äfven
det glada budskapet spridt sig, hvarför vår taHa visar
oss bilden af sex lyckliga personer, nämligen gumman
Kao i mi(lten och till viinster om henne Fem'bs hustru
med si.n lille son i kn~tet. Till höger om gumman Kaa- · 
sitter gumman Vang, Fem;'hs svärmo)" och »mamma»
för skolHickorna i T'ong-cheo. Till höger om henne
återigen hennes andra dotter, ogift, Ts'ai-ts·i, skolflicka.
Bakom dem alla står Kao själf, evangelist, underhållen
af Östergötlands Ansga.riiförening.
* Se tidningens f(jrsla siua.
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Alla dessa våra kära vänner tränga våra förböner,
uu då det sanna ljuset upplyst dem och de - l god
mening sagdt - äro »fulta af ÖSledand».

August Berg.

Frid i strömmar, sällhetsvågor
Herren Gud beskär, .
Som för ögonen de skåda
Den osynlig ar.

Jane af Sandeberg.

"för evangeIii skull."
I

Kor. 9: 23.

Genom dystra ökenslätter
Drog det fram vårt tåg,
Idel sand och tjocka dammoln
Var det ögat såg.
Trång var bärstol'n, där vi sutto,
Trög var åsnans gång,
~ntonig och oharmonisk
Asnedrifvarn's sång.
U nder dagens långa timmar
Solens heta brand
Gör alltmera torrt och fattigt
Kinas arma land.
J orden törstar, folket hungrar,
Regnet kommer ej,
Uppå markens böner svarar
:Molnfri himmel nej.
Efter korta middagsrasten
Vi på nytt igen
Bryta upp och färdas framåt, 
Solen skiner än;
Snart den går dock ned i väster,
Och till land och hem
Sända vi med solen hälsning:
»Lys och fröjda dem!»
U nder klara stjärnehimmeln,
Genom gator gdl,
Färdas vi till stadens värdshus
För att hvila få;
Tacka Gud för aU hans godhet,
Hämta kraft på nytt. 
Morgonen därpå vi väckas,
Innan dagen grytt.
Dag för dag vi framåt hasta
Ifrån rum till rum
För att in i Kina föra
Evangelium.
Skatten kommer uti lerkärl,
Tomma, svaga, små;
Bed att genom dem i mörkret
Ljuset lysa må.

Ej de törsta uti öknar,
Där han leder dem,
De ha' ständig ro och hvila,
Gud är deras hem.

Resebref.
Af

J.

af Saudeberg.

T'ong-cheo-fu den 16 juni

1900.

.-Iskade missionsvänner !
»Han ledde dem 1(1 ell rätt väg.» Ps. I 07: 7·
I sin stora nåd har Herren fört mig till målet för
min resa, i hälsa, frid och glädje. Om jag skulle ned
skrifva alla de tankar, intryck och erfarenheter, som jag
haft under dessa veckor, då skulle tidningen ej rymma
dem; jag kan ej heller reda upp dem alla men skall
försöka berätta något från v,ir langa resa, som särskildt
fäst sig i sinne och minne.
Efter 8 dagars vistelse i P'au-ting-fu fingo vi ändt
ligen bärstolar' och åsnor. Ännu kunde vi dock resa
ett par timmar på järnväg, och som detta motsvarade
en hel dagsresa i våra bärstolar, beslöto vi att begagna
oss c1äraf. Emellertid gick det ej så lätt det heller.
På det att du, som läser detta, skall få en inblick i
förhållandena och tålamoclsskolan i Kina, så skall du få
följa nled oss den dagen. Tåget skulle gå kl. 9, och
som missionsstationen låg en timmes väg från järnvägen,
måste vi redan så lång tid förut begifva oss af. Den
långa färden på de obanade vägarna i de små skakande
kärrorna var för den, som ännu var obekant med Kinas
fortskaffningsmedel, pröfvande nog, och utsikten att ett
par timmar få åka på tåg igen syntes riktigt lockande.
Då vi i god tid anlände till stationen, hade emellertid
tåget gått, ej, som man skulle trott, försenadt utan för
tidigt. Tjänstemännen gjorde alla möjliga ursäkter, men
tåget hade gått och oss återstod intet annat än åter stiga
upp i våra kärror och fara tillbaka för att återvända
till stationen på middagen, då ett godståg skulle atgå.
Våra snälla vänner mottogo oss med samma vänlighet,
som vi hela tiden rönt, och efter intagen frukost gingo
vi för att hvila en stund, men ej länge, ty snart skulle
vi åter bryta upp. Jag kände mig så alItigenom trött
den dagen, men på knä inför Es. 40: 29 -- 3 I trodde
och tog jag Guds löfte om den »nya kraften». Hans
ord sviker icke, o, så klippfast det är!
För tredje gången foro vi nu samma väg, denna
gång var solen uppe med sin glöd. Då vi nu kommo
fram, hörde vi, att inga personvagnar följde med tåget,
och att alla vagnarna voro lastade med huggen sten!
Efter . mycken underhandling med både europeiska och
kinesiska tjänstemän, fingo vi af gunst och nåd en tom
godsvagn, och sittande på våra schalar och små koffertar
tillbringade vi här c:a 3 timmar i sol och det förfärli
gaste damm. Tro dock ej, att vi voro nedslagna, nej,
. tvärtom så glada och tacksamma att ändtligen vara på
väg.
Framkomna till elen plats, där tåget stannade,
fortsatte vi till fots. Ej långt därifrån låg värdshuset,
där våra bärstolar, åsnedrifvare och kinesiske tjänare
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väntade oss. H vad det var skönt att komma ur sol
hettan in i värdshuset, få duka upp vår måltid och
hvila ut. Sedan kröp jag in i min bärstol, där jag
sedan vistades i 12 långa dagar, och vi foro ännu några
timmar, tills mörkret bröt in.
De följande dagarne voro sig alla så lika. Vi
väcktes vanligen kl. 4 och, ehuru de trötta lemmarne
bådo om ro, måste vi do ck upp för att komma på väg,
innan värmen blef för svår. Innan vi ätit frukost, pac
kat in och ordnat våra saker, hlef kl. vanligtvis 6, vi
foro då till omkring kl. 12, då vi under några timmar
togo in på ett värdshus, åto middag och hvilade. Vid
3-tiden fortsatte vi åter och stannade efter 6 a 7 tim
mars färd åter på värdshus. De kinesiska värdshusen
äro så omtalade för sin otrefnad, att jag blef angenämt
öfverraskad att finna dem både rymliga och i de flesta
faJl renliga; säkert är, att jag sällan sofvit så godt som
där eller tackat Herren så innerligt för hvila Qch »skugga
undan hetta'>. Endast ett par gånger voro de mindre
goda, och en gång råkade vi riktigt illa ut, men det var
undantag och icke regel. De trakter, vi genomforo, voro
enformiga och ointressanta; grått i grått tycktes det mig
hela vägen, men den snart tvft-åriga torkan har gjort
landet fattigt och eländigt. Dammet yrde omkring oss
heJa vägen, vi kunde knappt se den bärstol eller kärra,
som körde framför oss. Ett par dagar gick vägen ut
med de förfärligaste bråddjup, åsnorna gingo ibland så
nära kanten däraf, att bäl:stolen syntes hänga öfver
djupen. En dag hade vi hvilat något för länge på mid
dagen och måste för att tillryggalägga vår bestämda
väglängd vara ute sent. Åsnedrifvarne voro angelägna
komma fram, och som mina åsnor voro de starkaste,
hunno vi ett par Ii före de andra. Dagen hade varit
lång och tröttsam, jag låg halfslumrande, ty såg man
ut, syntes endast de dystra, hotande bråddjupen. Då
vaknar jag upp vid att bärstolen stjälper omkull, och
som jag kände, hur den lå ngsamt drogs nedåt, och hade
bråddjupen i lifljgt minne, stod jag för ett ögonblick
ansikte mot ansikte med döden . Jag har ofta förr
undrat, hur man då skulle känna sig till mods och
måste säga, att jag kände mig litet besviken vid att ej
kämla just något alls, hvarken fruktan att dö eller glädje
att snart vara hemma, endast en känsla af beroende af
Gud, kanske mest lik den drottning Ester hade, då
hon sade: »Går jag förlorad, så går jag förlorad". :Men
detta allt gick ögonblickligt, ehurn det är underbart,
huru mycket man kan hinna med att tänka på ett ögon
blick. Bärstolen låg stilla, ena dörren var öppen uppåt
och här kröp jag upp och befann mig i den mest
stämningsfulla situation, jag förut varit med om. Om
jag kunde måla det för eder, den höga bergväggen
på ena sidan (ilet var åt denna sida bärstolen fallit),
det stora hemska djupet ett par alnar därifrå n, den kull
stjälpta bärstolen med de stackars åsnorna, som voro för
trötta att resa sig upp .och lågo som döda, tre kineser,
min åsnedrifvare, vår tjänare och en till, som ifrigt
skrek o och ropade på det för mig obegripliga målet,
och så mörkret, sandslätten framför och sandstormen
0l11kring. Yrvaken som jag var, förstod jag ej heller,
hvarför jag var ensam, frågade på min stapplande tunga
men förstod ej svaret. Under det kineserna löste ås
norna och reste bärstolen, stod jag elär i den djupa
sanden, tänka kunde jag ej, men kände desto djupare
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och starkare, att Gud, min Gud, var nära, han, som
bor i höjden och i helgedomen, »han omslöt mig pa
alla sidor och höll öfver mig sin hand». Ofrivilligt
sträckte jag armarna uppil.t, men blef snart återkallad
till verkligheten, ty åsnorna voro på benen igen, och
karlarna ville fortsätta. Jag märkte uu, att jag inga skor
hade, de små kinesiska hade jag förl orat i sanden men
lyckades finna mina europeiska i bärstolen och beredde
mig att till fots följa med in till staden, som ej var
lå ng t borta. :Men det blef för svårt att gå, och jag
kröp på männens inrådan upp i min rätt illa åtgångna
bärstol. Snart voro vi inne i staden, här blef en ny
svårighet, min stol törnade i mörkret på en vagn, ingen
ville gifva vika och det blef ett förfärligt larm och gräl.
Jag vet icke, hur det slutade; men inom kort körde vi
in på värdshusets gård och samtidigt kommo mina res
kamrater, som nu hunnit upp mig, äfven de trötta
efter en lång resdag och glada alt vara framme.
»Gud vare tack, som i frid fört oss fram », ljöd
herr Tjäders stämma på gården, och i mitt hjärta gen
ljöd det gå ng på gång: » Gud vare tack!})
(Forts.)

Stormöten och dop.
Uin-ch'eng
den

18

maj

1900.

Käre broder! Frid genom vär Fridsfurste!
J ust hemkommen frän ett besök i Kuuh, dar jag
sUlmt möte med 'vV. Cooper, har jag nu nägra stunder
lediga att skrifvo. pä och vill dä i korthet meddela dig
litet af elen sista tidens erfarenheter. Som du vet frän
ett föregäende bref, syntes det för ett par mänader sedan,
som jag skulle mista Chang. Han var erbjuden en plats
som läkare i förening med ett fattigapotek här i staden,
med nära tre gånger sä stor lön, som vi gifva honom.
Som han ej är i goda omstandigheter och hans hustru
mäste slita och arbeta nästan öfver sina krafter för att fa
det att gå ihop i huset, tyckte han delta vara ett godt
tillfälle att förbättra sin ekonomiska stallning. Hans ställ
ning skll'ile vidare öppna allt vidare dörrar för andlig
verksamhet, han kunde verka i evangelium utan att vara
anställd i missionens tjänst, och det skulle ju gifva hans
vittnesbörd större kraft, dä han ej predikade för lön. I
denna riktning gingo hans tankar. Sä snart hans hustru
fick reda pä förh å\.]andet, kom hon till staden och hade
ett längt samtal först med mig och sedan med honom.
Hennes äsikt om saken var ganska märklig. »Jag har
sträfvat och arbetat alla dessa är », sade hOll, »för att min
man skulle ffi vara fri till Herrens tjänst, och för att mina
barn skulle få en utbildning, som kunde bli dem till
gagn för Guds rike. Det iir sant, att jag skulle fä det
lättare genom att vär ekonomiska ställning förbättrades,
men nu är fdigan, slmlle vi genom detta skörda andlig
vinst? J ag känner min svaghet, och det är mycket troligt,
att jag snart skulle känna mig frestad att utbyta mina
hemväfda kläder mot bätlre af utländskt tyg. Nästa steg
vore, att bomullstyg blefve för simpelt och endast siden
dugde. SImlle ej da mina barn komma att tänka: Far
förtjänar mycket pengar. Vi ha räd att lefva som her
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skapsbarn. H vad nytta hade vi af allt detta? N ej, jag
vill arbeta som hittills nöjd med min lott och skall aldrig
sli in på en väg så farlig för vårt andliga Iif. Jag satt
förvånad inför denna kvinna så full af tro, beslutsamhet
och andlig insikt. Hennes man lät sig öfvertygas, och
nu erldinner han, " att hon räclclat honom från att taga
ett ödesdigert steg. Sådana drag som dessa Ulta oss ana,
hvad den kinesiska kvinnan skall blifva, Ilär evangelium
fått lösa henne.
Våra stormöten denna vår hafva också lämnat efter
sig goda minnen. I Me-ti uppgingo de besökandes antal
till 50, alla bekännande sig till Herren. De kristna (döpta
medlemmarne) voro glada och frimodiga. En svag broder,
som förra mötet måste uteslutas, kunde äter upptagas i
församlingen. En af de första döpte, Fang, hade med
sig flera af sina närmaste släktingar, hvilka han vunnit
för tron. Alla hans bröder samlas nu och bedja gemen
samt, när nöd är på färde. Tvi\, gånger, sade han, hade
de kommit öfverens om att fasta och bedja om regn, och
bägge gfingerna hade Herren svarat. Denna enhet är en
frukt af tron, ty förr voro de så osams, att de aldrig
talade till hvaranclra. Vittnesbördsmötet var varmt och
Åtta dopkandidater examinerades och skola, så
linigt.
snart tillfälle gifves, meddelas dopet.
Stormötet i I-shi var talrikt besökt. De kristna
aro spridda öfver mycket vidsträckt omräcle (de höra till
ej mindre än 5 regeringsområden). De aflagsnast boende
hafva 40 km. till I-shi. De hade dock infunnit sig ganska
mangrant. Ett, som mig synes, mycket viktigt beslut
fa ttades vid detta möte, naml. att söndagliga gudstjänster
skulle hållas på flera sUillen i distriktet, och församlingen
delas i flera lokalförsamlingar. De "troende åtogo sig an
svaret för gudstjänstens hållande på de olika platserna.
En söndag i hvarje månad skulle de ffi besök från mis
sionsstationerna. Genom denna anordning komma mänga
flera under evangelii inflytande, i synnerhet af kvinnorna
och barnen. Så småningom kunna församlingarna blifva
själfunderhfillande och sköta sina egna angelägenheter. Vi
bedja därför mycket för dem, att de mätte utvecklas i
den rätta riktningen. I I-shi-distriktet finnas 6 och i
Hai-cheo-distriktet lika många sådana platser. I I-shi före
kom en mycket öfverraskande och glädjande händelse.
En man vid namn Fann, som för nägra år sedan bekände
sig tro pIt Jesus, men sedan ej synls till, l1pptr~idde pil
villnesbördsmötet. »J ag är ej värd att vara här», började
han, ,men Guds ord säger, att afven hundarna ra ala
af smulorna frfin Herrens bord . Jag har suttit och [lhört
edra vittnesbörd och ser, huru glada I liren. I mitt hjiirta
äter harskar mörker och sorg. Förr brukade jag också
slå llpp och viltn<t, men det var allt falskt, jag vet nu,
att det ej kom från hjärtat. NlI bnller jag ilter, att jag
är en sIar syndare (\ch i djupt mörker. Jag fruklar för
Guds clomslol. ViH ni bedja för mig?" Det var djupt
gripande ord, han uttalade. Måtte Gllds Ande denna
gflng fi rum i hans hj1irta! Bed flir honom! Såv;i! i
I-shi som i synnerhet i Hai-cheo, chir jag var ensam, fingo
de infödda predikandet på sin lott. Herren hade gifvit
dem många dyrbara lärdomar att bara fram . Det var
uppmuntrande att se, huru ändä Guds Ande lart och
fostrat dem, ens<tmma, som de aro, blan<} en hednisk 0111
gifning och med sft få tillfällen att lara af andr<t. Lfttom
oss fatta mod! Delta är Guds Andes verk, och han ut
för det trots alla svftrigheter och all otillräcklighet fr~n

vfir sida. Den sista tiden har jag känt det mycket svårt,
att vi kunna göra så litet för de troende, spridda, som
de äro, öfver sfl vidsträckta omrilden. Vid dessa möten
åter, när jag såg, att de gått så mycket framåt, började
jag åter fatta mod.
I yttre afseende synes det mycket hotande. Hungers
nöden grinar oss redan i ansiktet. H vetet står förtorkadt
på äkrarna. Vårsäden har såtts men ej kommit upp.
Gatorna genljuda dagarna i ända af folkets klagorop ocll
bön till gudarne om regn. Lifsmec\len stiga oerhörd t.
En långt mera förfärande hungersnöd hotar nu än nå
gonsin förut. Vägarna äro fulla af röfvare. Elända hung
rande fylla gatorna.
Himmelen är som koppar, och
jorden är förtorkad. Vi torde fä ett förfarligt år, om ej
regn faller inom de närmaste veckorna. Jag undrar, om
hjälp kan fäs från Sverige. Förmodar dock, att Indien
ligger närmare föJ de offervilliga än Kina. Vi bedja dig
att bedja mycket för detta folie De troende, som mesta
dels äro fattiga, komma att lida mycket, ty de ha i all
mänhet inga vänner eller hjälpare bland hedningarna och
kunna ej få hjiilp af tempelkassorna. Våra egna privata
inkomster äro sil. smil., att de väl knappt räcka i den dyra
tiden. Vi bli därför ur stånd att hjälpa, där vi ville och
m~lste.
Säd finnes ej så stora förrftder af och ockrare
Opiiodlingen b;ir mycket
clrifva upp priserna fabulöst.
skulden för denna brist på lifsmedel. Broderl. E. Folke.

Hai-cheo

maj 1900.
Jesu fn·d!

Älskade vänner i Herren!
Lördagen och söndagen den 5:te och 6:e maj hade
VI l Hai-cheo vårt sedvanliga stormöte för kineserna.
Vid
detta möte voro flera närvarande än vid något af de före
gående. Herren har sft Välsignat arbetet i vårt distrikt,
att vid detta tillfälle de infödda själfva ledde glldstj~insterna
- de officiella förhandlingarna sköttes af broder E. Folke.
Vi hade ' hoppats att ffi döpa några, men Herren gjorde
utöfver vår förväntan, i det att icke mindre än 17 per
soner, 15 man och 2 kvinnor, blefvo genom dopet upp

"lJc JJ)'dopfn i Hni-cheo.

tagna; i för,amlingen. Att har meddela dessas historia
eller pfl hvad sätt de kommit till tron på" Herren skulle
kanske blifva för tröttande, men vi kunna icke uraktlåta
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alt särskild t nämna nägot om kvinnorna och de tvenne
ynglingarne.
Killg-ta-lliang (ta-niang kallar man i allmänhet aldre
kvinnor, med hvilka man är mera bekant) är 72 år gam
mal. Hennes son döptes hösten 98. 1899 på våren
kom hennes sondotter Ing-hsii till oss för att gä i skolan
och hon, farmodern, kom afven då för att stanna, dels
s§som s:illskap för Ing-hsii och dels för att själf Hl un
dervisning och lara sig att l:isa. Under denna tid, sär
skild t förra hösten, försiggick en märkbar förändring hos
henne, hon öfvergick fr?m mörker till ljus. Hon hade
förr i likhet med många andra icke vetat af synd utan
trodde sig vara god och rättfärdig - men då hon blef
förd i ljuset, ' vardt hennes onda hjärta uppenbaradt såväl
som fralsning och förlåtelse genom Jesus.
Li-ta-sao (ta-sa o en benämning på gifta kvinnor i
allmänhet) ar hustru till en af de I 2, so~n döptes förra
hösten. Då vi första gången besökte dessa makars hem,
hade de just varit i gräl med hvarandra, och kvinnans
tårfy;lda ögon vittnade om sorg och lidande. Sedan dess
har Herren fätt göra stora ting med dem båda. Herren
har icke allenast kommit som en fridsgäst uti deras hem
utan äfven som en fridsfurste, som har tagit sin boning
i deras hjärtan. N II hafva de frid inom och utom.
TOllg-.l0l-ioug, 2 I år gammal, har sitt hem på andra
sidan om bergen söder om Hai-cheo. Han hörde först
evangelium för 3 ;\ 4 flr sedan i opiumasyl ej långt från
sitt hem, och anammade han det till frälsning, Han rönte
först motständ af många, bland andra af sin lärare, han
gick ännu i skolan. En dag, dfl lilraren hånade honom
för Jesu Hamns skull, frflgade han denne, huru det kom
sig, att han, som var hans larare, icke hade förklarat för
honom hvem Shang-ti, den' högste gliden, var, som före
kommer arven i de kinesiska böckerna, och som han nu
trodde pil. Liraren blygdes och Hlmnade honom. Sedan
har denna yngling giltt från kraft till kraft, och på samma
gäng han sjalf blifvit villsignad, har han fått vara till val
signelse för andra. Hela hans familj har vändt sig från
de stumma afgudarne till den lefvande Guden. En dag
hade byns innevånare samlats för att af dem utkräfva
skalten tillargudatemplen, d e larmade som vanligt och
sloga pfl metal,lldockor.
Under tiden Wg elen förföljda
familjen på sina -I;n;ln och bad till elen lefvande Guden
om hjalp, . Dfl de stego upp frfln bönen, var folket sking
radt, och det blef ingenting af hela saken.
Cll'ai-Hsi-Ioll ilr 20 fiL Han kom 1897 pfL som
maren upp till Hai-clLco frflll söder om bergen, dar' han
vaktade mr. En dag, ' då en varg log elt mr, bref han
fadd för straff af sin husbonde och rymde. Tjiiders hade
förbannande med honom och I;ito honom stanna hos sig.
Då syskun( n Tjaders reste hem, antogo vihonum i vftr
ljanst. Under dessa flr har Herren \'erkat pfl hans hj;lrta
til 'l fralsnipg. I fjol bebndc km, att han uppgifvit oratt
namn, och bad oss och I-Terren om förlåtelse [(il' sin osan
ning. För icke !;inge sedan omtalade han, alt han fUrr
varit vegetari:tl1 och sökt att pil. den vägen finna ro för
silt hjärta. Herren har nu uppenbarat sig för honom
som hans enda medel till fr ~ilsning. hvarföre han är lyck
lig och glad. Han är mycket beghfvael, bar stor håg fUr
lasning och har lart sig ovanligt fort och mycket. Han
besöker sina slaktingar. Bedjen för de nydöpta, särskiklt
för den senare, ty då han ar ung och beg1\fvad, aro farorna
för honom stora.
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Som dislriktet ar stort Gch arbetskrafterna ra, be
stamdes, att s0nclagsgudstjänster skulle hållas på 6 olika
platser och ledas i tur och ordning af de infödda. Kol
lekten uppgick som vanligt till ganska mycket.
Han Herren vinner seger med · sin högra
hand och med sin heliga arm. Ps. 98: i.
Innerliga fridshälsningar från edra i Jesus förenade

Frida P1ylz oclz Agnes Forssberg.

I-shi
den 9 maj

IC)OO.

»Dm som förtröstar på mig, Il01t skall ärfva lmulet
och besitta mm lulgedotlls berg» Es. 57: I 3.
AIskade missionsvänner I
. Jesu Kristi frid!
Den 28 och 29 april voro de utsatta dagarna för
det kinesiska vårmötet i I-shi. Ryktet berättade på för
hand, att en stor skara ämnade komma.
Tillrust
!lingarna måste därför påskyndas, för att allt skulle vara
klart i rätt tid och inga svårigheter uppstå, som ibland
händer.
Det skall kanske intressera eder att få veta,
hvad som kräfves till ett missionsmöte i Kina. Här är
det regel, att bårle mötesbesökarne och de ridddjur och
dragare, de föra med sig, s kola logeras och bespisas »i
församlingen», d. v. s. på stationen, såvida det finns någon
möjlighet. Pastorn blir i alla händelser den, som får
lräffa anstalter fÖl: att alla m, hvad de behöfva äfven
af det lekamliga. Vi hade varit nog lyckliga att
strax förut få hyra lokal åt flickskolan, som saknat så
dan, och en ny lägenhet åt gosskolan, som skall flyttas.
Här bedrefvos nu reparationerna med all fart. Vi änmade
placera dem, som ej tingo rum på kangarna, på halm,
utströdt på golfven.
I köket arbetades dag och natt
med att baka bröd. 180 kilo mjöl var uppbakadt da
gen före mötets början, men det visade sig sedan ej
vara tillräckligt, så att ytterligare 7 S kilo bröd måste
köpas hos bagarn.
Att anskaffa grönsaker, kökskärl
och matskålar, täcken, bord, bänkar, lampor samt foder
och kli åt kreaturen tog någras krafter i anspråk, under
det andra slogo upp det stora tältet, som vi skickat efter
från Hai-cheo.
Pil e. m. började den ena vagnen efter den andra
att köra in på nya gosskolans · gård, där just stallet
blifvit färdigt, och sit fingo vi välkomna våra vänner.
Den sista vagnen anlände först långt efter mörkrets in
brott. Då de alla fått mat och blifvit inlogerarle på sina
platser, voro både min hustru och jag så uttröttade, att
vi bäfvade för mötet, som ju ännu icke hade börjat!
Herren gaf oss dock för hvar dag nåd i rikt mått. På
lördagsmorgonen kunde vi med gladt mod vid bönemötet
se upp till bergen, hvarifrrm hjälpen kommer.
Program:
Lördagen.

Kl.
»
»

»

7,3 o Bönemöte, ledt af evangelisten Mao.
o
Predikan af undertecknad.
I I
KoJJektupptagning af undertecknad.
3,30 Förs3mlingsmöte, bihelförhör och sångmöte
med forskare i läran, leelt af bokförsäljarne.
7
Prellikan, ledt af evang:a D och Joh.

I
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Söndagen.

Kl.
»
»
»

»

7,3 0 Bönemöte, ledt af förs.-medlem Ko Ven Mao.
9,3 0 Dopförhör och dop.
Predikan af evang. Chang Chi Heng.
I I
12,3 0 Nattvard » E. Folke.
»
Predikan »
4
Vittnesbördsmöte, ledt af undertecknad.
7

L A N D.
Att Guds verk går fram!l.t med stora steg synse
häraf; och hvilken glädje det är för oss, som så ofta
fått så »på en förhoppning", kunnen - I nog fatta. Gläd
jens med oss och gifven Herren äran.
Eder medarbetare i Kina

Hugo Lz·nder.

Måndagen.

7,3 0 Afskedspredikan af evangelisten Chi~o.
Vid första dagens bönemöte utgöts en stilla, fridens
ande öfver oss och gaf mötet dess färg. Herren var
meå oss och gaf sin välsignelse åt det talade ordet.
I hela församlingen förnams en sådan tukt (den yttrade
sig niest vid vittnesbördsmötet), att allt fQrsiggick med all
var och ordning. Jag hade påbjudit, att ingen tobaks
rökning fick försiggå i lokalerna mellan mötena, och
detta åtlyddes utom af någon främling, hörde jag sedan.
Chang dröjde i sin predikan mycket vid Pauli ord:
»Jag står i skuld både hos greker och barba:rer» och
talade sant och godt om svårigheterna vid eva ngelii
predikan både för den, som har sig predikoämbetet om
betrodt (särskildt utländingarna), och för dem, som höra
och vilja tro. E. Folke talade om Guds ande i för
samlingen och framdrog många dyrbara lärdomar från
Apostlaglirningarna.
Vid dopet upptogos till församlingsgemel1skap fyra
män. Några andra män och kvinnor voro föreslagna
till dopet, men somliga hade ej kunnat närvara. Ett
par kvinnor från samma by ville uppskjuta sitt dop till
nästa gång, ty, sade den ena: ),Högmodet sitter ännu
kvar i mitt hjärta. Om jag skulle bli häftig, sedan jag
bli.fvit döpt, skulle jag ju draga vanära öfver Guds namn
och församlingen» . Hon är en märkvärdig själfständig
gumma.
Vid föregående möte i Uin-ch'eng var hon
också föreslagen till dop men ville ej. »Jag anfäktas
så af tvifvel ibland, att jag då ej är viss på att det
finns hvarken himmel eller helvete», sade hon då. Dessa
tvifvel ha genom mycken bön helt tagits bort, men
gumman kände nu behof af ännu en tids uppskof för
att på samma sätt bearbeta sitt högmod. Den andra,
som först på senare tid kommit till tro på Herren, an
såg sig därför ej berättigad att blifva döpt före sin
granne och kunde ej förmås att ändra åsikt.
Pil ' församlings mötet förekommo många viktiga
frågor till behand.ling. Viktiga beslut fattades särskildt
ang. organisation af småförsamlingar i landsorten, men
det blefve för vidlyftigt att ingå i detalj därom.
Vi hade den stOl:a sorgen att nödgas utesluta ur
församlingen tre medlemmar, som fallit i synd. Vi tro
dock, att denna disiplin skall vara församlil?gen till
nytta.
Ehuru vi ännu ej hunnit fullt hämta oss från stra
patserna vid mötet, äro vi dock glacla att hafva fått
vara med och se en så stor skara komma tillsamman
att tillbedja den ende, lefvande Guden. Vi hade 140
matgäster under mötet. Som marknad pågick i staden,
kom mo många dessutom att höra. Det var en skön syn
att se dem alla: männen i tältet, som fullständigt fylldes,
och kvinnorna i kapellet. Om vårt kapell hade \'arit
dubbelt så stort, hade det ändå varit otillräckligt.
»Till hösten behöfs det nog att spänna tält öfver
hela gården'), profeterade någon.

Kl.

Axplock från fåltet.
Maj J90o.
Stormötet i T'ong-cheo-fu var öfver. Närmare 100
personer voro' församlade och Guds ord hade fritt lopp.
Carl Blom hjälpte oss. Inga döptes denna gång.
Alla lllötesdagarna voro således så ningsdagar. Ome
delhart efter m!:itets slut reste min hustru, jag själf, ' våra
två små gossar och Carl Blom till Ho;nan för att där
öfvervara , tvenne stormöten. Att under sommarvärme
på dåliga vägar färdas i Kina är just intet nöje, helst
då naturen är ful och ödslig, som den var de första
dagarne af vår resa i Ho-nan. Neddammad och ut
tröttad ankommer man sent om aftonen till värdshusen
för att, sedan man fått i sig litet mat och hvilat några
timmar, vara uppe före dager igen och fortsätta resan.
Särskildt då man rider och ej kan lämna vagnen, som
skrider fram som en oxvagn därhemma, hlir frestelseH
att somna och falla ur sadehl- förfärligt stark! På femte
dagen af vår resa ankommo vi till en by vid namn
Lung-po, hvarest kristna finnas och stormöte hölls förra
sommaren. Där vor o vi väntade och rum iordningställda
åt oss i deras grottor. Folket i denna del af Ho-nan
bor allmänt i jordgrottor, som kunna utsträckas i längd
efter behof, allt efter som jorden urgräfves . De äro
svala om sommaren och varma om vi.ntern, ehuru kanske
något fuktiga. Det var två bröder, vi uodde hos, båda
gifta. Deras hustrur äro ock troende, äfvensol11 deras
gamla mor. Alla ha de nu naturliga fötter. Gamla
modern har sin särskilda historia, som en del af våra
vänner nog känner till. Liksom på Jesu tid många voro
besatta af onda andar, så ock nu i Kina. I flera år
var denna gamla gumma djäfvulsbesatt, och på hans
tillsägelse ref hon en dag för några år sedan ut båda
sina ögon! Hennes ena sonhustru har ock varit besatt
men är nu frisk. Så insjuknade en dag den äldre sonen,
och några troende från en annan by tillkallades för att
bedja för honom . De voro alla ännu hedningar. Detta
hade till följd, att , så småningom hela familjen blef tro
ende. »Ack, att jag hört om Jesus förr., brukar den
gamla säga, »då hade jag haft mina ögon i behåll! Nu
får jag tacka Herren, att han öppnat mitt hjärtas ögon».
Påföljande dag, som var lördag, ankommo vi till
en by, som heter Lii-chio-pa, hvarest stormöte skulle
Milas.
Där var Emma Andersson oss till möte's. Under
vägen dit besökte vi vår skola, hvars lärare är en af
församlingens diakoner. Ägaren till lokalen har ock en'
underbar historia att omtala, som härligt belyser Guds
omsorg om de sina, och att han ej låter sig vara utan
vittnesbörd. Underverkens tid är visst ic.ke förbi. Jag
tror det var för 2 il 3 år sedan, då han blef troende,
som byfolket uörjade förfölja honom genom att ej tillåta
honom att taga vatten ur den gemensamma brunnen.
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Han måste då gå ned för en brant backe och hämta vatten
ur en ganska långt aflägsen bäck, men äfven detta för
hindrade de honom. Då gräfde han en grop, i hvilken
han uppsamlade snö, men under tiden tänkte han
att på sin egen gård gräfva en brunn. Denna sin tanke
satte han ock i verkställighet, ehuru folket begabbade
honom, därför att han ej först bedit till »jordguden•.
Hur det var, fick han en och annan handräckning af
dem ändå. En dag, då han var nere i brunnen och
de ofvanför stående hämtade upp jord från densamma,
brast repet och korgen med jord faller ner! Förskräckta
rusa alla därifrån i 'den tanken, att han blifvit ihjäl
slagen. Han hade emellertid, just som korgen föll ner,
gått litet åt sidan och blef ej alls skadad. Undrande
hvarför de dröjde med att fira ned repet, kraflai' han
sig upp, till de öfrigas stora förvåning frisk och oskadad l
Emellertid slapp han gräfva länge, förr än Gud gaf
?'tIdigt med godt vatten, samtidigt med att vattnet i b)'brzm
1lC1l utsinade!!
Som den nygräfda brunnen låg lägre än
den gamla, kunde ingen heller 'säga, att den drog vatt
net från densamma. Alla sågo tydligt Guds hand.
Nu vände bladet sig och folket fick lof komma till
den fömt förföljde och bedja att få hämta vatten ur hans
brunn. Märkvärdigt skulle vara, om ingen blef omvänd
till Gud efler att hafva sett sådant, och jag är glad
kunna säga, att flera hafva blifvit så, bland dem den
som var ifrigast i att förfölja. Vi måste naturligtvis
dricka ur brunnen, och jag tyckte nästan det var »heligt
vatten», jag drack.
En tid förut genomgick samme man en annan er
farenhet. Jordformationen i dessa trakter är ganska
egendomlig. Den ena ravinen afIöser den andra, den
ena djupare än den andra. En dag föll deras lille tre
åriga gosse ned i en sådan afgrund. Folk banade sig
ned till bottnen af densamma och upphämtade den till
utseendet liflösa kroppen. Modern tog sitt barn i sina
armar, gick in i sitt rum och bad Herren öfver lif och
död att återgifva det åt henne. Om en halflimme kunde
denna, från hedendomens mörker nyss uttagna k vin na,
komma ut med sitt barn vid lif och för de omkring
stående hedningarna afIägga ett vittnesbörd om hurudan
den Gud var, som hon förtröstade på.
r Lii·chia-po förrättades dop på måndagsmorgonen,
då 10 personer, män och kvinnor, aflade sin bekännelse
på Jesus. Dopet förrättades i en bäck, som flöt fram
nere i en dal, hvarest det var uppdämmadt och bildade
en djup bassin. Det var en riktigt vacker syn att be
vittna, då folket om morgonen gingo till dop' platsen.
Utför· och uppför bar det, och ankomna dit funno vi,
då vi sågo oss omkring, höjderna beklädda med folk,
män, kvinnor och barn, som ville bevittna, hvad som
skulle förehafvas. Jag föreställer mig, att något lik
nande måtte det varit, då Jesus samlade folkskarorna
kring sig i Galileen. På e. m. vid vittnesbördsmötet
aflades flera goda vittnesbörd. Särskildt ett förtjänar
att antecknas. En af de döpta omtalade, hurusom ett
slags ska'lbaggar hemsökte deras ärt-åkrar, men att han
bad till Gud och under fyra dagar satt och vaktade.
Han fick då se, hurusom inget enda djur rörde hans fält,
ehuru de voro i en ring omkring desamma. »Då tänkte
jag», sade han, »kan Gud hindra dem från att äta mina
ärter, s~ kan han ock drifva hort dem helt och hållet,
hvarpå jag bad honom därom och så skedde l"
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Från Lii-chia-po begåfvo vi oss till Sin-ngan-hsien,
våra systrar Emma Anderssons och Sigrid Engströms
station och den yngsta bland våra i Shensi, Shansi och
Ho-nan. Här blefvo vi så hjärtligt välkomnade, och det
kändes sil. godt att få för några dagar hvila nt bland
syskonen. Hvila blef det förstås ej, ty stormötet var
för handen . Många besökande hade anländt, och vi
höllo på 'från morgon till kväll. Pil. söndagsmorgonen
förrättades dop, då tre män upptogos i församlingen.
Till nästa möte stå flera på listan liksom äfven i Lii
chia-po. Allt som allt äro nu 34 personer dÖpta i Ho'
nan, och jag tror, att lika många f. n. vänta på dopet.
Guds ande verkar förnimbart. Det var mycket kärt
åhöra de svar, de afgåfvo på de ganska grundliga och
till eftertanke väckande fl'ågor, Carl Blom anställde med
dem.
I{ vinnorna fick han förstås vara litet mera skonsam
mot, fullkomligt främmande som de äro för dylika
förhör.
Jag ser ännu framför mig gumman Ho i Sin-ngan,
som hvarje söndag, i regn eller solsken, går flera »Ii,)
för att komma till gudstjänsten. Liten, böjd och med
sitt bruna ansikte drypande af sVett ston hon där. Hon
redde sig riktigt bra, men det ansågs likväl bäst vänta
att döpa henne ännu en tid.
Herren verkar mycket , genom att ' bota folk som
svar på bön, En af dem som döptes, en man vid
namn Chang, har blifvit afvand från opium utan medi
cin, andra befriade från onda andar, andra från omla
sjukdomar. Till sist kom nppbrottsdagen. Vi skulle nu
resa till vår 1irskonferens i Uin-ch'eng, denna gång två
vagnar i sällskap, ty systrarna följde med.
Mitt intryck af arbetet i Honan var det bästa, och
jag tackar Gud innerligt för hvad jag fick , bevittna af
hans verk i människohjärtan.
Jag förstår nu bättre än förut behofvet efter ar·
betare där, och vi rådgöra dagligen om huru vi skola
få våra små krafter att räcka till. Vi skarfva här och
lappa där, il1en alltid uppstår någon brist, ty, huru
viktigt det än är att utvidga gränserna, särskildt där
Gud så uppenbart verkar, lika viktigt är det ock att
taga vara på det, man genom sitt arbete vunnit, att det
ej går förloradt.
Finnes det därför icke några bland dem, som ltisa
dessa rader, som Herren kallat till att komma ut och
hjälpa oss i arbetet?
»Han skall gifva sina änglar befallning om dig,
att de skoja bevara dig på alla dina vägar.»
August Berg.

En kristlig begrafning.
I-shi i april

1900.

Älskade missionsvänner l
Guds frid l
Mitt förra bref till eder genom »Sinims Land» var
med bland dem, som blefvo stulna på postkontoret i
Han-kow. Jag vill därför nu åter försöka att berätta
ett och annat från lifvet härute.

Sedan min man och jag blefvo de enda arbetarne
i det nya I-shi-distriktet, hafva vi båda varit mycket
upptagna, min man med missionsresor till troende på dc
olika platserna, och jag med arbete på stationen.
För några dagar sedan hade jag dock den stora
glädjen att få medfölja på en resa till Suen-chuang, där
min man skulle jordfästa en församlingsmedlem, som
efter ett långvarigt lidande dött ståndaktig i sin trO.
Vi begåfl'o oss en morgon i väg i sällskap med'
broder August Berg, som dagen förut kommit med Hugo
fnln finansmötet i Din-ch'eng och nu skulle resa hem
öfver Han-ch'eng. Ehuru det var så tidigt på året, var
det dock redan mycket varmt, hvarför resan var rätt
tröttsam. Efter att hafva rest 2 mil, voro vi dä:rför
glada få taga in prl ett viirdshus och int.tga någon för
friskning ur det matsäcksförråd, jag medtagit. Sedan
skildes våra vägar, då August Berg red .Tt ett håll och
vår vagn tog af åt ett annaL Ej förrän efter mörkrets
inbrott voro vi framme och mottogos mycket hjärtligt
af en stor skara. Sedan min man ute på gården, där
en stor skara anhöriga, grannar och . vänner var samlad,
talat öfver »den rike mannen och J ,aSaI"lIS», gingo vi
till hvila.
Att begrafva en ttoende härute är mången gång ej
en så enkel sak, som man skulle kunna tro . I detta
fall hade många svårigheter uppstått, då den aftidnes
släktingar voro hedningar och på inga villkor ville höra
talas om en kristlig begrafning. Hustrun, som är en
sniilI troende, var mycket ledsen öfver släktingarnas
fiendskap, och hon liksom vi hafva haft mycken bön an
gående denna sak. Herren besvarade ock våra böner, i
det att efter m:l11ga underhandlingar, ledda af evangelisten
Ch'iao, släktingarna dock till slut gåfvo med sig.
Dagen före begrafningen, då de troende kommo
för att få använda byns likbår, visades stor fientlighet
af vederbörande, sil. att det såg ut som om begr:tfningen
ändock ej skulle kunn:t försiggå den uts:ttta dagen, men
Herren hjälpte äfven ur denn:t svårighet.
Det var en storart:td procession, som på begrafni.ngs
dagen tågade ut. Främst gingo två af »de våra», spe"
Iande på dragspel, därpå hela skaran af troende från
flera byar däromkring, sjung:tnde sånger.
Så kom
kistan, buren medelst stänger, SOm hvilade på axlarna af ett
dussin män, under det att ett annat dussin bärm'e gingo
bredvid som reserv. Efter kistan följde släktingarne,
klädd:t i hvitt från topp till tå och med den mest hög
ljudda gråt läggande sin sorg i dagen. Den aAielnes
döttrnr hade hela morgonen legat på halm i likntmmet
och gråtit och jämrat sig. Hans egen hustru följde ej
med tiII grafven, bar ej ens full sorgdräkt och fick ej
delt:tga i den allmänna gråten och klagan, då kistan
bars ur hemmet. Hon är ju ung och kan ännu betinga
ett bra pris såsom hustru åt någon annan man. Att
äktenskapet för dessa makar dock varit något mera, än
hvad det i alImänhet inskränker sig tiII bland kineserna,
kunde man dock se på de tårar, som ibland stulo sig
ned för hennes kinder, under det hon styrde med gäster
nas förplägning.
Mycket folk från denna . och närliggande byar hade
infunnit sig för att se en kristlig begrafning. Eftersom
ingen rökelse och inga papperspengar skulle komma att
brännas viel grafven, så piistoclo de, att det sknJle bli
såsom att begrafva en hund, men sedan de åsett begraf

ningsakten, hört sångerna och musiken samt varit vittne
tiII elen stora tilbJutningen, ändrade de åsikt. Denna
begrafning tycks ha öppnat en vicldörr för evangelilllll,
och m~lnga af dem, som förut hånat de kristna, \'ilja nu
höra om »läran».
Jag hade ej förut åsett en begrafning i Kina. Nu
fick jag gå ända fram och titt:t ned i grafven ; den v[Jr
r 2 fot djuJl, gjord efter kist:tns form och så tr?ll1g, :ltt
det vid kistans sidor blott fanns rum för repen. I bott
nen fanns vid grafvens vi.dare änd:t en grotta, urgriifd
lika lång som kistan men något hredare och högre än
dennas höjd oeh bredel.
Efter jordfästningen sköts
kistan mycket behändigt in i denna grotta och kom sii
ledes att stå fri från beröring med jorden. ÖpJlni.ngen
framför grottan tillmurades med jordtegel (förmöget folk
ställa en stenplatta fr:tmför öppningen) och grafven
igenfylldes, hV:lrpå en kulle uppkast:tdes öfver platsen,
där kistan står, ej öfver själfva grafven.
Kineserna lägga stor vikt vid att den dödas kropp
så länge som möjligt bevaras från förgiingelse. HLi.r i
trakten taga därför de, som hafva råd, kista af cypress
träd, som doftar af terpentin. Plankorna äro 10 cm.
tjocka och däröfver, och 1 kistan lägges ofta kalk p?t
bottnen.
Vid detta tillfälle fingo många, som bevistade våra
möten för första gången, höra talas om uppståndelsen
hån de döda och det eviga ljfvet. Jag fick tab något
till en stor skara kvinnor, som samlats prt gatan för att
åse processionen. Hur stort att f:1 visa dem på honom,
som· är uppståndelsen och lifvet! De tycktes med stort
intresse lyssna till ordet om himmelen, där all synd och
nöd och lidande skola för evigt vara bannlysta. O, att
många af dessa stackars kvinnor finge sina synder af
tvagna i Lammets blod och en gång tillträde till clet
himmelska Jerusalem'!
Efter en gemensam middag fortsatte Hugo och jag
till P'ei-chuang, som ligger ej fulLt en mil fdn Suen
chuang. Vår mission har där hyrt ett litet hus med
bÖllesal, ett rum för 1I1ländingarne, som komm:t dit,
samt plats för en gosskola, som nu pågår där. En
mycket snäll lärare, som vi hafva verkligt hopp om att
'han är en kristen, undervisar i skobn och har för öfrigt
tillsyn öfver barnen med hjälp af portvakten · därstädes.
Jag hade aldrig förr varit i P'ei-chll:tng, hvarför det
var särskildt roligt få sammanträfia med de troende
kvinnorna där, och cle syntes också [t sin sida mycket
glada att få träffa oss. Så fort de fått hör:t, att vi
kommit, kom den ena efter clen andra för att hälsa på
mig, och snart var rummet alldeles fullt af kvinnor.
De hade med sig ägg och fmkter till mig; dc blefvo
så ledsna, då de hörde, att vi ej kunde stanna längre än
till morgonen clärp:l. Jag lofvade att, om Herren ledde
det så, komma tillbaka och då stann:t några dagar.
Morgonen därpå, innan vi reste, bjöc10s vi på fnt
kost i en församlingsmedlems familj, sedan begåfvo vi
oss i väg mot hemmet. TilJföljd af att körkarlen gick
vilse, komma vi ej. hem förrän sent, clå vi voro ej så
litet trötta men tacks:tmma och glada öfver hvad I'i
sett af Herrens verk. Det är mycket uppJifvancle att få
vara med bbnd folket, och, då lTlan sj~ilf hälsar på hos
dem, kommer man dem alltid närmare :tn under deras
besök prt missionsstationen. Denna resa har vari t mig
tiIl mycken uppmuntran, och jag tackar af hjärtat Her
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ren, att jag fi ck följa med . Jag är annars mycket hun göra något för sjuklingen. Således fing o vi en hel dag
den vid statio nen, d1 jag ;innu ingen syster har till hjälp
mera pfl oss att tala med dem, som ville komm,l, ()I ~ h
i arbetet bland kvinnorna.
fullt hus hade vi frft n morgon till kväll.
Snart stunclar v;ht störa v1rmöle; vi bedja, att Her
Vflr bibelkvinna är så priiktig alt ha med sig, hon
ren vill e gifva oss dagar :tf mycken v;ilsignelse. Miinga
har sft stort hjärta för sitt folk och söker göra så klart
111'0 de, som drl komma , hit.
och tydligt som möjligt för dem, huru syndaförlåtelse or.h
För Hickskolan h:tfva vi nu fått en lämplig lo bl,
evigt lif bn undfås. Flera släktingar i huset komma pft
men som det reda n är så lå ngt lidet på denna .termin,
besö k. Det var ganska egendomligt att se 4 åldriga
haha vi tänkt att ej öppna skolan förrän efter den , syskon, mellan 60 och 80 år, ifrigt lyssna till budskapet
heta ,'l.rstide n.
om den frälsning, som bjudes a\.la fritt och för intet, till
En hj:irtlig hälsning till alla missionsvännerna fra n motsats mot hvad de hela lifvet hört om botölningar och
min man och mig.
förtjanster. En af dem hade varit vegetarian i 20 år och
Bedjen med oss, att Herrens väg må blifva känd brukar gå omkring i bygden och läsa Buc1dhas sånger och
pil. jorden, ibland :tlb hedningar !la1/S salighet. Ps. 67: 3.
bränna rö kelse. Nu vara de mycket angelägna att fä
veta, huru de skulle tillbedja den sanne guden, allden
Eder i Herren
stund vi sökte inpr1igla hos dem, att endast han kunde
]\Tacmi Linder.
bota deras sjuka barn.
Tredje dagens morgon kom de t bud efter oss till
en annan by, där en kvinna låg sjuk. Där var befolk
ningen helt annorlunda.
Misstänksamma blickar mötte
från en missIonsresa
oss nmdt omkring. Den sjuka li\g på en kang under
distriktet.
ett gammalt täcke, o, så Sllllltsig! Hennes svärmor l\Om
och satte sig bredvid. Hon var angelägen att Hl vet'a,
Af Arma E r iksson.
om sjukdomen var lifsfarlig. Jag friigade, hur hon kunde
Nu skall jag beriilla litet frf.n en resa, fdm hvilken
vara så vårdslös om sin sonhustru som att läta henne
jag hem kom i gBr e. m. Vi hade lofvat, alt vid en ki
ligga så i smuts o('h elände. Gå efter vatten, skall jag
nesisk dIrfest, då kvinnorna äro lediga från arbete, komma
tvälta henne ren åt er. Men när hon hämtat vattnet,
till Ki-lu, en by i Ch'aol-distriktet, 45 Ii härifdln. SImlle
skämdes hon alt lilta mig glira det, utan hon tvättade
också halsa på hos f. d. opiumpatienter i ett par andra henne själf. Vi sutta kvar en stund, och de ville, vi
byar. Första nallen gästade \'i i vBr kock Changs hem. slwlle ä ta ett må! där, men jag hade sett nog för att
Hans gamla mor har varit mycket missn öjd med att so förstä, JlUr det ' såg ut i köket, och påyrkade därför åter
nen blirjat tjana en ann an Gud o('h följa lIllandingarna,
resa till den förra platsen. Dar tito vi middag, och sedan
som .ho n hört sagas så mycket ofördelaktigt om. Vid skjutsade Chang. den sjuke gossens far, oss till Ki-Iu,
vjr ankomst siad hon i dörren och bkf vnl inte lite för
IS Ii därifdin. Sy Ch ' uen-t'ai är icke den förste mannen
farad, oväntade som vi voro. Efter en kuapphändig hiiIs
i Ki-lu, men han är inte heller den andra, som kineserna
ning skyndade hon in och syntes ej till förr än efter säga. I hans hem lftgo vi i 3 n~itter. Mycket folk kom
kvällsvarden ; Himnande ht sonhustrun o('h en dott erdotter lifven från andra byar. Sånger, bibelverser och smfl
alt t<lga emot oss bast de ville. Vi fingo snart andra skrirter utdelades till dem, som visade något intresse för
kvinnor omkring oss, och sent omsider v5gade sig afven
"lIrt arencle. Ordet skall ej återkomma fåfängt. Ffi. gatan,
gumman Ch<lng fram och satt· kvar hes oss tills niira
dar vi bodde, hade nllgra kvinnor vid ett föregående be
midnatt. Hennes misstankar mot oss försvunna nog till sök fått smfl skrifna silngböcker, i hvilka de vid tillfälle
stor del, men huru l1ly~ket af friilsningens ord hon kunde läsa. De måste förstlls l:ira sig orden utantill, så lange
upp ratta, kanner Herren allena : Men jorden mflste ju de ej känna skri ftecknen. De påstodo ock, alt de bedja
plöjas, innan den kan besås. Följande morgon spisade
till Gud dagligen. En af dem berättade mig, aU de
bruka talas vid om att baka på samma dag för att n:ista
vi frukost i en vänlig grannfamilj och fortsatte till en
annan by. Den kvinna, vi helst önskade träffa dar, var dag fil. tid att gå tillsammans, läsa och sjunga det lilla,
icke hemma, och i det hus, vi fingo komma in uti, var de veta. H ar bara lusten till läsning uppvaknat, sedan
ej värdinnan tillst:ides, så vi funna bast alt icke stanna går det ganska fort, d. v. s. sedt från deras synpunkt.
längre. Just som jag kom till dörren för att tala med Ju mer de lära, ju mer älska de att veta, saga de. Mätte
körkarlen harom, framträdde en man och hälsade. Jag de pä fullt allvar taga emot Jesus och hans frid I
En 67-årig gumma, som bodde i andra ändan af
tyckte det var ett- bekant ansikte, och så rann det upp
för mig, alt han varit i staden några dagar förut, och lätt byn, kom bäda dagarna både för- och eftermiddag. Hon
medicin för sin 12 -årige son. Han bad oss nu komma kom med lJågon in till staden "och stannade ett par dagar
till hans hem för all se, om vi kunde göra nllgonting för en tid sedan och fick medicin och pil. samma gång
höra om huru hennes andra hjärta skulle kunna bli hel
vidare för den sjuke. Komna dit mottagas vi af hans
brägda. Hon är en själ, som tager saken allvarligt, och
gamla mor, en 73-flrig gumma, och hennes yngre syster.
Sedan vi sprflkat en stund och varit inne hos .den sjuke Gud har välsignat och hjalpt, så alt hon känner sig nu
bättre äfven till kroppen. Kanske jag en annan gäng
gossen, var middagen fardig. Efter densamma kommo
kan omtala litet ur hennes lifs historia. Hon bar alla
grannarna in sfl talrikt, alt . vi måste satta oss ute på
emot sig i hemmet, men trots det har hon ändft kunnat
gfmkn, för att alla skulle fil. se mig. En uthinding hade
de förs tås aldrig sett förr. lVIånga lyssnade med siillspord lara sig ganska mycket för sin ftider. I en skrift, hon
uppmärksamhet till evangelium.
Följande dag måste laser, stilr bl. a.: »hvilken människa har ej bedragit andra?»
gossens far gå till staden efter medicin, innan jag kunde Det trärTade henne. Den synden l,ar nog jag, sade hon,
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Med varmt tack till hvarje gifvare.

På den dagen skolen I sJitnga om den sköna
vingzlrden: »Jag, I-lerrCfI, bevakar honom, sfund
J'
ff
. h
ff .
l
J
d
b/gen va nar Jag' onom, a tllge11 s/wua l/la 'l/C er
/aras 110nom, naff och dag' bevakar jag 1101lOm».
Es. 27: 2, 3.
o

~~_~__

~~~~~~~2!:~~~~.I,~.~iL2~~~~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~
jag brukar sy mössor, som nog icke äro värda det pris
jag satt på dem. SfLdana själar är det hopp om,
tycker jag, ty _om vi bekänna våra synder", heter det, »så
är Herren trofast och rättvis, sä att han förlåter oss syn
derna och renar oss af all orätWlrdighet".
Bergs ha i dag rest för att hälsa pä hos gamle
Fann såsom ock gubben Ma. De komma hem om tis
dag. Om intet hinder möter resa Li-ta-sao och jag till
U ei-nan nästa mändag. Det blir ett kort besök, men
det är ju ändä nägot. Följande vecka, eller sista sön
dagen i april, ha vi stormöte här. Vära opiumpatienter
förminskas nu till antalet. 4 kvinnor resa denna vecka,
och sä är det bara en kvar ännu en vecka. När man
hällit pä hela vintern och hart huset fullt af folk, kännes
det riktigt skönt att få afsluta för en tid. Det beror ju

onda för de godas skull. Kanske där vi minst anat, har
ett lifsfrö blifvit sådt. Gud är mäktig att af dessa stenar
uppväcka säd ät Abraham.
»Gud med oss. l>

A/ de undcrrättelser/rå1Z 1nzsslon.yälfd, hvilka
äro införda i detta n:r, synes framgå, att hvad som
föranledt vära kära missionärer att lämna sina sta
t.\oner, det måtte hafva kommit öfver dem plötsligt.
Annu den 16 juni, då fröken J. af Sandebergs bref
är dateradt, tyckas de hafva sväfvat i fullkomlig
okunnighet om de svårigheter och förföljelser, som
stodo för dörren, och som på andra platser redan

ocks!l. m ycke t p!l. hnrndant folk man haft att göra med.

ödelagt missionsstationer och kräft mänga lif.

Somliga ha alla möjliga oarter, och man vet knappt, hvad
man skall göra med dem. Men. man fär ju fördraga de

nästa nummer hoppas vi kunna meddela missions
vännerna direkta upplysningar frän missionärerna.

Stockholm, Svenska 'l'ryckeribolaget Ek,""n & CD, 1900.
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