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4uds ords framgång.
För ijrz"gt, mzna bröder, bed/lm för oss, att
Herrens ord må hafoa framgång och varda för
härlz"gadt, såsom ock hos eder, och att vz' må varda
bej'rzade från de vanartt'ga och onda människorna.
.
2 Tess. 3: I, 2.
»Bedjen för oss, att Herrens ord må ha/va
framgång », säger aposteln i vår text, eller, såsom
det egentligen heter, »må löpa» . Ett egendomligt
uttryck! Mången bibelläsare, ja, t. o. m. mången
skrifttolkare, är vid sådana egendomliga uttryck
strax färdig att gifva dem blott en allmän betydelse.
Men först när vi taga orden, alld.e les som de stå,
finna vi deras rika och djupa betydelse. Sedan den
af Gud så välsignade Tholuck en gång talade med
mig om »den dörr, som leder in i textens lif», har
jag också förstått Paulus, när han skrifver: »Bedjen
för oss, att Gud må för oss upplåta ordets dörr till
att tala om Kristi hemlighet». Det säges icke, att
Gud skall bana väg för ordet, men att ordet själft
har en dörr, och att blott den, som genom denna
dörr tränger in i ordets innersta lif, kan »tala om
Kristi hemlighet ». På samma sätt talar aposteln en
annan gång om »trons dörr». Så må vi också i vår
text taga orden, såsom de lyda! Uttrycket, »att ordet
må löpa», betyder först och främst, att ordet måste
blifva utsändt. Det är äfven aposteln Paulus, som
på ett annat ställe skrifver : »Huru skola de höra,
utan att någon predikar? Och huru skola de pre
dika, om de icke varda sända? » När nu ordet
blifvit utsändt, då sättes det ltksom z' gång, då löper
det af sz'g siäift vidare, alldeles som hade det fötter.
Ordet löper jämnsides med och efter, ja, stundom
till och med framför predikanten, utan att denne
har sin hand med i spelet.
Detta skall strax blifva oss klart, om vi på
minna oss ett drag ur den tyska reformationshisto
rien. När d:r Luther uppslog sina teser på kyrk
porten i ,Vittenberg, blef dessas innehåll - trots
den tidens bristfälliga kommunikationer - inom 14
dagar kändt öfver hela Tyskland och inom 14 veckor
öfver hela Europa. ,}Guds änglar hafva tjänstgjort
såsom budbärare,}, säger en af reformatorns bio
grafer, eller, såsom aposteln Paulus uttrycker det:
»Ordet löpte». När vår Herre Jesus Kristus v~nd
rade här på jorden, var det på samma sätt. Ater
och åter heter det: »Ryktet om honom gick ut i
det kringliggande landet». Där kommer t. ex. den
kananeiska kvinnan, i hvilkens land Jesus aldrig
hade varit. Hon kallar honom »Herre» och »Davids
Son» och väntar af honom, alt han skall göra hennes
dotter, som plågas af djäfvulen, helbrägda. H varaf
visste då kvinnan sådant om Jesus? Trots all gräns
afspärrning mellan judars och hedningars områden
var det dock omöjligt att förhindra ryktet om Jesu
ord och gärningar att sprida sig också bortom judar
nas land. Jesu uppenbarelse var alltför utomordentlig
för att blott väcka uppmärksamhet på den plats, där
han uppträdde, hans ord voro alltför mäktiga att
låta sig binda biott vid den krets, som närmast

hörde honom. Luften blef liksom härold för hans
gärningar och ord. På vindens vingar buros de
vidare. Genom Frälsaren frambragtes en rörelse
lik den, som uppstår, när man kastar en sten i
vattnet - där bildar sig ring efter r~ng allt längre
och längre bort från den plats, där stenen föll ned.
Under den apostoliska tiden se vi ordet »löpa»
på ett liknande sätt. I Tessalonika ropade de fient
liga judarne: »Dessa, som hafva upprört hela värl
den, äro ock här». Och när Paulus i två år hade
uppehållit sig i Efesus, heter det, »att alla, som
bodde i Efesus, både judar och greker, hörde Her
rens ord ". I hafven säkert lagt märke till att på
gamla ruiner växa ofta en mängd träd och btlskar.
Och dock har ingen människa planterat dem där.
Vinden och fåglarna hafva fört med sig små frön,
och där dessa funnit jord nog, hafva de spirat upp
och slagit rötter. När församlingen i Jerusalem blef
förskingrad, blåste en sådan vind, och så Hög o fåg
lar fram och buro ordets säd vidare till ställen, som
en apostels fot aldrig hade beträd t. Just förföljelsen
fick verka, att ordet »löpte», ty »de förskingrade
gingo omkring och förkunnade evangelii ord». Ja,
de vandrade omkring ända till Fenicien och Cypern
och Antiokia och talade ordet för både judar och
greker, och Herrens hand var med dem, och en stor
mängd trodde och omvände sig till Herren». Så
lunda uppstodo utan apostlarnas direkta missions
arbete .. församlingar ifrån Samarien ända till Antio
kia. Afven till Efesus, Rom, Spanien, Frankrike
och Nordafrika framträngde ordet. Ingen människa
kan säga, hvem som grundade de första försam
lingarna på dessa platser. De vidsträckta handels
förbindelserna, ämbetsmäns och borgares resor bi
drogo till att sprida Guds ord. H varthelst kristna
kommo på sina resor eller förskingrades på grund
af förföljelserna, förde de också ordet med sig. Till
och med hedningar och judar, som tjänade i hären
eller gjorde handelsresor, talade om den nya läran
och hjälpte således till att utbreda den. Sedan elden
först blifvit tänd, Högo gnistor ut, vida omkring från
det egentliga brandstället. Det är icke blott af stort
intresse utan ock mycket trösterikt att lägga märke
till detta indirekta missionsarbete vid sidan af den
direkta tnissionsverksamheten. Det visar oss, att
Herren själf banar väg, där vi icke ens se en öppen
dörr, att hans arm når längre än ljudet af vårt ord.
Ja, of!1 människorna tiga, })måste stenarna ropa ».
Afven i den nyare tidens mission har ordet
framgång och »löpen ut öfver jorden. Icke endast
de af oss utsända missionärerna äro redskap till att
utbreda Kristi evangelium intill jordens ända, ordet
själft »löpen förut, vid sidan af och efter dem. Först
hafva vi de hedmngkrzstna, som sätta det i omlopp,
och bland dem icke blott de, som innehafva något
kyrkligt ämbete. Så är det t. ex. bland kolerna
och de i senare tider så mycket omtalade santalerna
i Indien. Från by till by löper ryktet om den nya
läran. Genom de infödda själfva blifver ordet satt
i rörelse. Ofta kommer folk från de mest aflägsna
trakter till missionärerna och begära undervisning
och dop, utan att missionärerna nägonsin varit inom
deras gränser. Till och med barnen sätta i omlopp,
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hvad de hafva hört i skolorna. På sydkusten af
Främre Indien kommo för icke länge sedan tusentals
hedningar till missionsstationerna och begärde att
blifva döpta. Missionärerna kunde icke förklara denna
rörelse, och när de frågade, hvad allt detta betydde,
gåfvo de infödda till svar: »I alla hus har man talat
om de sanningar, som I ha'n förkunnat. De som
hafva hört därom, hafva gått ut och fört saken
vidare». Jag tror, att man alltför litet lägger märke
till detta sätt att utbreda evangelium, och att man
beder alltför litet för denna sak. Och dock är ett
sådant »löpande» af ordet outsägligt viktigt, ja,
nödvändigt. Hören därför, när aposteln förmanar:
»Käre bröder, bed/en för oss, att EIerrens ord må

ila/va /ramg:å ng" !
(Efter föredrag af d:r TYarneck).

o

Ater i elden.
Inne/uIU:

Stormötenas betydelse.
Bedjen för dem särskild t vår och höst!
Vil,ten af goda liknelser.
Själfunderhåll tillämpadt.
»Låt oss i dag bygga ett kapell 1»
Högtidlig dopakt.
Aterblick äfver två år.

De stora missionsmötena vä.r och höst kunna liknas
vid hufvuddrabbningarna under ett fälttåg. Likasom japa
nernas framgängar mot ryssarna afgjordes vid Port Arthur 
och Liaoyang, sä. höra vi ofta vittnesbörd om Guds om
skapande makt och om särskild välsignelse, mottagen af
de troende under sä.dana stormöten. Dessa äro de enda
tillfällen under äret, vid hvilka en del personer - isyn
nerhet kvinnor med smä. fötter och frän aflägsna byar
- besöka sammankomsterna. Häraf inses betydelsen af
dessa möten och vikten af att Guds Ande under desamma
fullkomligt fär behärska predikantemas hjärtan, lif och alla
själskrafter. Tiden för dessa möten är vanligen april och
oktober, och vär innerliga önskan är att dä.

få vara föremål för missionsvänner1laS särskilda förbömr.
»Icke med makt och icke med kraft, men med min
Ande, sager Herren Sebaot., Sak. 4: 6, 7. - I är hade
missionär Hahne inbjudit oss att hjälpa honom under
missionsmötet i IshI, söndagen den I och m!indagen den
2 april, hvilket var oss en verklig glädje.
Evangelisten
Chang T'ien-s"i - en mycket gudfruktig och snäll broder
- var mig följaktig till Ish"i. Rätt mänga frä.n de olika
kretsarna kommo tillsammans, och nä.gra döptes. Ett
tjugutal kommo fram pä efterrnötet och begärde förbön.
För att illustrera läran om rättfärdiggörelsen genom tron
och ögonblicklig frälsning berättade broder A. Ericsson
om den franske soldaten, som för sin förtjänst att hafva
räddat Napoleon - genom att fasttaga dennes skenande
häst me<;l ett ord frän sin herres lappar gjordes till
kapten. Pä soldatens fräga: »vid hviIket regemente»?
svarade kejsaren: »vid mitt Iifgarde~, hvarpå den ny
utnämnde kaptenen utan ett ögonblicks tviflande,

ännu z'klädd sin soldahmiform,
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med fröjd begaf sig af till officerarnas paviljong. De för
samlade kineserna tycktes väl förstä. liknelsen.
Till Puchow (alla »UJ) i dessa namn uttalas som ett
rent svenst G) anlände vi frä.n Ish1 den 3 april och funno
systrarna Prytz och N ylin samt alla skolflickorna (I 8) vid
hälsa, liksom ock gosskolans lärare och elever (12). Redan
pli. onsdagen började församlingsmedlemmar anlanda i och
för anordningarna. Pä. torsdagskvällen höll jag hälsnin~s
tal öfver texten: »jag släpper dig icke, med mindre du
välsignar mig», och sökte därvid visa, pä. hvad grunder
vi kunna vänta välsignelse frän Gud. Pä. fredagen hölls
morgonbön af broder V. Vester. Pli. förmiddagen var
predikan och pli. eftermiddagen församlingsmöte och kate
kisation af forskare. Aftonmötet leddes af br. Lo (alla
~o» uttalas som rent svenskt !i) med ämne: »Följen
H erren intill änden! » Pä lördags förmiddag talade br.
A. Berg öfver orden: » Kärl till heder». De dop, som
nu skulle förrättas, mäste uppskjutas, emedan Herren till
svar pli. vä.ra böner lät ett ymnigt regn falla, nägot som
till ej ringa del räddade ä.rets hveteskörd. Till efter
middagen var kollektmöte utsatt, och medförde det denna
gä.ng
bättre resultat än någonsin förut.
Detta möte leddes af diakonen Sie. Efter säng, bön
och läsning af ordet yttrade han bland annat: »Vi hafva
under de sista liren flltt riktigt tr:!.ngas pli. våra möten.
Endast en del af dem, som önskat ffi vara med, hafva
kunnat det till följd af det knappa utrymmet i denna
lilla sal. H vad är nu att göra? Skall detta förhä.llande
fortfara? Vi ha hört, att vä.ra pastorer (d. ä. missionä
rerna) till följd af knappa inkomster ej ha räd att bygga
oss ett kapell. Alltså återstä.r, att vi själfva göra verk
liga och allvarliga ansträngningar för att åstadkomma ett
sådant. Lät oss börja nu!
» Låt oss

i dag bJ'gga ett kapell och ej vänta därmed tills
i morgon/~

Därpä vidtog teckning af bidrag, hvartill ätgick
mer än en timmes tid. Hvad blef väl resultatet? Jo,
nära 80 täl (l täl
kr. 2: 50) eller en summa af n:J.r
mare 200 kr.! Dä man vet, att församlingen till allra
största delen bestlIr af fattiga smä.brukare - de döptas '
antal är 45, sökarnes antal ungefär lika stort - ger oss
detta anledning att tacka Herren för deras offervillighet.
I oktober mä.nad detta är inflyta dessa bidrag, och oak
tadt en del IHgär till underhäll af församlingens gosskola
och till hyror, torde ej sä litet bli öfver till kapellbygg
nadsfonden. Helt nyligen blef församlingen erbjuden att
för billigt pris (täl 160 = kr. 400) inköpa ett stort gam
malt hus, hvari isynnerhet virket l:J.mpade sig till ett nytt
kapell. Diakonerna skrefvo till oss och begärde fä upp
taga ett län för beloppet, hvilket vi pä det allvarligaste
afrä.dde dem frän att göra. Med tomt och innanrede
kan dock ej ett nytt kapell uppföras under tal 700, d. ä.
kr. 2,000. Bedjen, att dessa fattiga vänner mä. ffi nä.d att

=

»rikligm gtfva i mfald» ,
och att Herren mä gifva dem ett kapell, så stort de be
hörva och just i rätta stunden!
Päföljande dag, söndagen, höllos flere möten. Omedel
bart efter middagspredikan döpte br. Vester tvä äldre
män i den stora vassbevuxna dammen invid östra stads
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mureri. Sjöfåglar af olika färgteckning rörde sig pil. vattnet
vid motsatta stranden; fullkomlig stillhet rädde, och en
stor skara äskädare hade infunnit sig för att iakttaga den
högtidliga akten. Vi begagnade äfven tillfället att för
klara dopets betydelse och predika Jesus för skarorna,
innan de ätskildes. Pä aftonen kl. 7 afslutades det hela
med väckelsemöte, hvarvid 16 personer, 12 män och 4
kvinnor, begärde förbön och bekände sina synder inför
Gud. Härmed fär man dock ej förstä fullt det samma
som hemma i Sverige, där syndamedvetandet är ojäm
förligt mycket större, och där sanningskärlek och upp
riktighet i allmänhet äro till finnandes.
Lät mig till sist med nägra ord försöka lämna
en kort

öjverblick aj Puchow-ftrsamlingens utveckli1zg
under de tvä sista il.ren! I) I fjol på vil.ren valdes och
på hösten tillsattes och afskildes enligt Guds ord tre
diakoner: Sie, Chu1Zg och Uang, just de tre, som mis
sionärerna ansägo mest lämpliga. 2) I fjol bildades en
predikoförening, hvars medlemmar förbinda sig att använda
ett visst antal dagar eller veckor vil.r och höst för att pil.
egen sold gä ut - två och tvä - från by till by och
predika evangelium. 3) Den kollekt, som upptages v5.r
och höst - utom in natura af hvete efter skördens slut
i juni - kan sägas utgöra en gradmätare pil. församlingens
inre tillväxt och utveckling. Höjdpunkten uppn5.ddes vid
detta möte. För detta tacka vi Herren och se däri ett
bevis pä halsosam själfständighet och inneboende kraft.
Sädan bibelkurs för döpta och katekumener, som förr
hil.llits, kom ej till ständ sistlidne vinter till följd af bris
tande W.rarekrafter. I regeln utveckla sig de församlingar
bäst, som fä reda sig själfva och befinna sig på längre
ajst~nd jran missio1lSstationen, hvarifrän de fä mottaga
periodiska besök. Just denna station är ett bevis för
riktigheten af .detta pästäende. .
Haichow i maj 1906.
C. Henrik Tjäder.

skördetid.
Efter dagens hetta och tunga har aftonen sankt sig
ned, beredande hvila och svalka ät lemmar och sinnen,
uttröttade af mödosamt arbete och tragen id. Mörkret
har bredt sitt svarta dok öfver den lilla Sbansi-byn; men
genom den öppna dörren till ett af husen i byn kan man
kasta en blick in i missionärens enkla rum. Vid det
matta skenet fran en liten kinesisk lampa, som brinner
på bordet, framtrada helt otydligt rummet och föremålen
däri. Ett större och ett mindre bord, tvanne stolar, en
säng samt en liten bänk, se där möblemanget! Och medan
den käre. missionsvännen i fantasien sätter sig ned pil. en
af rummets tvä stolar, berättar missionären nägot om sina
intryck frän skördefälten.
Vi aro nu midt inne i skördetiden, börjar han. Vära
kära troende kineser sil.väl som det öfriga byfolket hafva
bd\dtom; man ur huse gå de ut på fälten för att bärga
in skörden. Män, kvinnor och barn - frän den 70
ärige farfadern ända ned till den 7
8-ärige sonsonen
alla äro de öfverhopade med arbete. Ingen har tid

a

att komma hit till oss i kapellet. I stället fä VI göra
besök i hemmen och ute pä fälten. När dagens hetta
nägot börjar aftaga, begifva vi oss därför ut. Luften gen
ljuder af dofva klocktoner, och den oinvigde undrar, hvar
ifrän all denna klockringning kommer. Länge behöfva
vi dock icke sväfva i ovisshet. Pä afst5.nd se vi en kärra,
fullastad med frän fältet nyss afmejade hvetekärfvar. Till
en början höras de dofva klocktonerna mer aflägset, men
ju närmare lasset kommer oss, dess tydligare ljuda klämt
ningarna. Och när kärran passerar, marka vi, att under
densamma är en stor klocka anbragt. Därifrän härleder
sig säledes det dofva, klämtande ljudet. Vi fräga, hvad
afsikten är med denna klämtning och få till svar, att
under skördetiden, dä den ena kärran efter den andra
forslar det skördade hvetet [ril.n fälten in till byn, och
tomkärrorna il.tervända frän byn ut till fältet, de stora
klockorna under äkdonen genom sitt dofva klämtande
tjänstgöra sil.som varningssignaler för att hindra samman
stötningar pil. de smala byvägarna.
Utkomna pä öppna fältet blicka vi ut öfver nejden.
Sil. längt ögat när, skåda vi de gulnade hvetefälten, och
öfverallt är man i full gäng med skörden. Här räder
ingen lättja, nej, rastlöst arbete. Seniga armar och val
kiga händer föra skäran, afmejande hvetet; ryggar krökas
och muskler spännas under uppsamlandet af kärfvarna,
och det tunga arbetet kommer svettdropparna att rinna
ned efter solbrända anleten. H vilken väldig predikan 
visserligen utan ord men icke desto mindre kraftig 
gifver oss icke denna skördescen ! Och texten är hämtad
frän vär Frälsares egna läppar: »Lyften upp edra ögon
och beskäden fälten, huru de redan hvitna till skörd!»
(Joh. 4: 35). »Skörden är mycken, men arbetarna äro
fä. Bedjen för den sknll skördens Herre, att han ut
sänder arbetare till sin skörd » (Matt. 9: 37, 38)! Huru
gripande ljuda icke dessa ord; det gär liksom en klagande
vemodig ton frän en innerlig af smärta nedböjd kärlek
genom de orden: »fält, hvitnande till skörd» - »skörden
mycken » »men arbetarne fä ». Och sä erinra vi oss
Herrens fräga: »Hvem skall jag sända, hvem vill vara
värt budskap » (Es. 6: 8)? - Behofvet af arbetare här
ute pä missionsfältet är mycket stort; fril.n alla häll höras
rop efter medhjälpare, som kunna fylla de glesa lederna.
Kina stär inför en kris; elen närmaste framtiden skall af
göra, om detta land skall vinnas för Kristus, eller om
hedendom och nutida otrosspekulationer skola rycka kine
serna bort frän lefvande Gud. Hvar äro kämparna för
Jesu rikssak härute? Mörkrets furste har här täta leder
af stridsmän, rekryterade frän Kina säväl som frän Europa.
Kunna vi liknöjda stä och se, huru hedendomens mörker
och förbannelser behärska Kina, dä Herren Jesus ändock
bjudit: » Gän ut i hela världen och prediken evangelium
för hela skapelseu (Mark. 16: 15)? Visserligen är det
sant, att icke alla äro kallade att gä ut i direkt missions
arbete ; men när vi tänka pä Jesu ord: »Skörden är mycken,
men arbetarne äro fä. Bedi.en för den skull skördens
Herre, att han utsänder arbetare till sin skörd ~ (Matt.
9: 37, 3 8) och: »G5.n för den skull ut och gären alla
folk till lärjungar> (Matt. 28: 19) - samt se, huru fä
arbetarne äro, kunna vi icke underläta att tro, att mänga
äro af Gud kallade sflsom missionärer, hvilka aldrig gli.
ut, vare sig pä grund af att de icke tagit frägan i all
varligt öfvervägande eller i följd af brist pä beslutsamhet
och full afgörelse. H varför se vi frän vära K. F. U. M.,
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K. F. U. K. och öfriga kristliga ungdomsföreningar sä fä
medlemmar, hvilka offra sina lif i Herrens tjänst för evan
gelii spridande bland dem, som sitta i dödens mörker
och skria efter ljus? Hela det stora flertalet af dem,
som äga lifvets ljus, behålla det för sig själfva. Var detta
Jesu önskan, dä han uttalade sitt: Bedjenom arbetare
för den myckna skörden» och »Gl},n ut och prediken
evangelium för hela skapelsen»? Kära missionsvänner,
framför allt I unga, I bedjen kanske om arbetare för
den myckna skörden. Hören I dä icke Herrens röst:
» H vem skall jag sända, och h vem vill vara värt budskap»
(Es. 6: 8)? Svaren hvar och en: »Här är jag, sänd mig!»
Om I allvarligt och ärligt ställen eder till Herrens för
fogande, skall han kanske höra edra böner genom att
utsända just eder; hvarom icke, skall han visa eder, huru
I bäst skolen tjäna honom och hans rikssak i hemlandet.
(Ur ett bref, skrifvet till Sveriges K. F. U. M.) - Och
säsom afslutning ljuda psalmistens ord: ) De gä ästad
det är .icke alltid sorgetärar, som fällas,
grätande» )}och bära sitt utsäde; de
kanske lika ofta glädjetärar komma äter med jubel och bära sina kärfvar», Ps. 126: 6.
Men vi fortsätta vär vandring fram öfver fälten; vi
gä frän den ena skördegruppen till den , andra, och alltid
fä vi nägot tillfälle att sä ut den ädla säden. Fram mot
skymningen ätervända vi hem, glada och tacksamma öfver
att älven vi fätt näd att deltaga i den myckna skörden.
Kanske har det dock icke varit nägot direkt skördearbete,
vi filtt utföra; kanske mer ett säningsarbete; men 
ingen skörd utan sädd! Och sä hafva vi gjort vär sädd
i förhoppning pä skörd, »vetande, att värt arbete icke är
fåfängt i Herren».
Andrew Ericsson.
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flera af den respektablare .klassen komma, som förut icke
velat besöka oss vid den stora affärsgatan. Gästrummen
äro ocksä mer besökta af den klassens folk än förut.
I den gamla lägenheten ha syskonen Bölling utom flick
skola. äfven gästernottagning samt under den kallare ärs
tiden opieasyl. Hjälpen oss, syskon, att bedja, att vi
g.enom de mer ändamälsenliga anordningarna mer än förut
mä blifva använda af Herren till sjä'lars frälsning!

*

*

*

Värt bröllop i syskonen Bergs hem var rikt välsig
nadt af Herren. 23 missionärer voro samlade. Syskons
kärlek - och talanger beredde oss mycken trefnad och
vederkvickelse. Ej minst ansläende var kinesernas upp
vaktning i kapellet. Där hade de hängt upp sina pre
senter: ett par stora röda standar med inskription i stora
förgylda, påsydda skriftecken, röda sidenstycken o. d.
Pä 'det ena standaret stod skrifvet: »Eder förening har
kommit till ständ genom himmelens ledning» och pä det
andra: "Alla betrakta eder vänlighet och flärdfrihet.»
Efter vigseln, som förrättades af broder Th. Sandberg,
gratulerades vi i kapellet af kineserna med fyra sam
fälda djupa bugningar, hvarefter 3 bröder bestego predik
stolen och höllo hvar sitt tal, utgäende frän nägot bibel
ord. Efter bröllopet voro vi samlade ännu tvä dagar
till bön och bibelsamtal, dä vi erforo, att Herren var nära.

*

*

*

Endast genom mycken bön och betraktande af ordet
gär det att bevara det sinne, som Jesus hade, dä han
säg folkskarorna ochvarkutinade sig öfver dem, emedan
de voro misshandlade och öfvergifna säsom fär, som icke
hafva nägon herde. Bedjen, syskon, med oss om mer
af detta sinne! Ack, att I kunden se, till hvilket elände
opiet bragt · Kinas folk! Det ser ut, som skulle hela natio~
nen gä mot en förtidig graf.* Af hundra hus i denna
Gud har bekänt sig till värt arbete äfven under de
stad tror jag det knappast finnes tio, ' där icke opium
sista värmånadema. Säsom »värskörd» fingo vi efter de
rökes. I förra veckan kallades vi till tvä hus, där son
tre missionsmötena välkomna I I nydöpta (9 män och 2
hustrurna, för att efter döden fä tillfälle att hämnas pä
kvinnor) i församlingen, som nu säledes bestär af 67
sina män, tagit in opium. Fast det var vid vär egen
medlemmar. Vi tro, att Herren äfven skall gifva oss en
gata, hunno vi icke fram i tid för att rädda dem. Själf
god »höstskörd ». Bedjen med oss för de nydöpta! En
mord genom opium höra till ordningen för dagen, och
. af dem, flickskolans lärare, har redan med välsignelse
antalet af dem, som genom dagligt opiebruk fä en för
ledt möten i kapellet. En annan, f. d. handlande och
tidig död, är ej lätt att räkna. Opiet gör den största
tillfilllig moralpredikant vid marknader, tro vi är ett af
skadan genom sin förslappande inverkan pä viljan. Vi
Herren utvaldt redskap, ehuru han själf ännu icke är
gä därför i ständig fruktan, att vära omvända f. d. opie
medveten om nägon kallelse att framträda. Bedjen, att
rökare skola äterfalla i lasten. Somliga afvänjas tre a
han mätte fä en tydlig kallelse att ställa sitt lif till Her
fyra gänger och falla igen. Vi se dock, att Guds kraft
rens tjänst!
kan rädda afven den djupast sjunkne. Kinas myndig
* * *
heter planera en kamp mot opiet efter Japans föredöme.
Sedan Formosa eröfrades af Japan, har opierökningen där
Verksamheten i Tongchow-fu har inträd t i ett nytt
undertryckts. England inför ännu ärligen indirekt stora
skede. I början af maj hemförde jag frän Yuncheng
kvantiteter opium till Kina! Den energiska agitationen
den vän, Herren gifvit mig till maka, och ett par veckor
bland Englands kristna har dock, Herren vare lof, redan
senare öppnade vi vär nya lägenhet för predikan och
. vunnit sä mycket gehör inom det engelska parlamentet,
gästernottagning. Vi ha nu ett kapell, som är bäde rym
att hopp finnes, att en 'Iag snart skall göra slut pä denna
ligt och ljust, med särskilda in gängar för män och kvin
orättfärdighet mot Kina. Bedjen Herren, att detta hopp
nor, samt genom en skärm längsefter afdeladt i midten,
snart mä bli verklighet!
.
hvarigenom afven kvinnorna äro synliga frän predikstolen.
I det gamla kapellet sutto de i fonden, gömda bakom
* * *
ett förhänge, där de hade mycket svärt att vara upp
* Flere vicekonungar ha i en petition bedt . regeringen gripa
märksamma. Fast de flesta denna tid ha nägot att göra in mot opiet, .som», efter hvad de säga, .förvandlat en fjärdedel
med det pägäende skördearbetet, ·ha vi dock redan sett af nationen tilIl skelett, till utseendet halfdöda •.

Axplock från Tongcl\ovJ-fu.
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»Skörden i år är ett under», har jag hört flera
säga. Fjorton dagar före skörden rådde stark torka, så
långt man kände till. Spannmålen steg också oerhördt i
pris. Ett par bankaffärer uppköpte på spekulation mänga
tiotusentals tunnor hvete. Så kom rikligt med regn. Vi
tro, att Herren hörde våra böner. Nu äro prisen goda
igen och folkets sinnen lugna. Nyligen voro de förbitt
rade på oss öfver den nya järnvägsskatten (3 mått hvete
för hvarje tunnland), som landshöfdingen pålagt; ja, de
talade om att göra sig af med oss, »eftersom ju alIa
dessa nymodigheter äro frän utländingarna och bara till
deras förmän».

*

*

*

*

*

Tungchow-fu har efter vår hemkomst från bröllopet
hart besök af flera missionärer (svenska och engelska),
som hitkommit såsom tand patienter. De ha varit mycket
nöjda och glada att här inne i landet kunna fä den·
hjälp, som annars endast vid kusten gifves emot hqga
honorar. Både min hustru och fru Bölling ha ocksä på
grund af de mänga gästerna varit mycket upptagna.

'"

*

Tungchow-fu den

20

juni

1906.

På rekreationsresa.

I vär gosskola hölls vårexamen i slutet af maj. Vi
hade 13 elever i två kurser. De redde sig i allmänhet
bra med sina kurser: kristendom (utanläsning och innehälls
läsning), de kinesiska klassikerna, förklaring af lästa stycken
ur allmän läsebok, räkning, geografi, välskrifning, säng
och gymnastik. Läraren har skött sitt arbete tiII vär
tillfredsställelse, ehuru han var ny i konsten att under
visa. Nästa termin hoppas jag och min hustru fä biträda
vid undervisningen. Herren har gifvit oss en bättre lokal
med stor gymnastikplan i stället för de :3 fot breda
trottoarerna på vär gärd, hvarmed de gymnastiserande
förut;mäst nöja sig. Det vore gOdt, om missionens vän
ner, mer än som skett, ville hjälpa oss med skol verksam
heten, som nu kräfver så mycket af bäde arbetskrafter
och underhäll. .

*

Eder i Herren
L. Hugo Li1lder.

*

l tidningen från kusten läsa vi om de revolutionära
elementens undermineringsarbete. I vära trakter i Sh ens i
är allt lugnt. Församlingen har frihet att utveckla sig
utåt och inät; för denna välsignade frihet böra vi af
hjärtat tacka Herren.

*

verk och den kärlek, I hafven visat hans namn, då I
tjänaden de heliga och ännu tjänen dem.»
För den kärlek, som kommit mig personligen till
del, vill jag säga alla ett varmt tack.
Med min hustrus och mina egna förenade häls
ningar till alla, som älska oss i tron.

*

Fröken Anna Eriksson har flyttat öfver till oss, efter
som denna lägenhet synes mera lämpa sig för kvinno
verksamheten. Hon är ganska upptagen med sjukvård
och husbesök. Vi äro tacksamma, om I viljen särskild t
ihågkomma denn<gren af arbetet.
Broder Bölling börjar, v. G., om nägra dagar en
undervisningskurs med vära pre-dikanter. Flera af dem
äro hängifna arbetare, som lidit smälek för Herrens namns
skull. U nderstödjen dessa! De behöfva edra förböner
och eder hjälp.
»Gud är icke orättvis, att han skulle förgäta edert

Af Rob. Bergling.

L
Ändtligen kom den sista underrättelsen 'om att Lin
ders bröllop skulle firas, och att den S' maj var bestämd
därför. Skulle vi kunna resa till Yuncheng för att deltaga
'däri? Jo, det visade sig kunna gil. Skolans lärare var
en äldre, pålitlig man; asylens föreståndare kunde ocksä
ulan oss reda sig med de fä patienter, som vorv kvar,
och tillsynen af allt det örriga kunde vi anförtro ät vår
heI:\1mavarande gamle evangelist Ki.
Hvad mer var, min hustru behöfde komma ut en
tid. Nattvak under lille Martins sjukdom och annal
arbete hade betydligt nedsatt hennes krafter. Ombyte
af luft för lille Martin skulle säkerligen ock komma att
göra honom bättre. Ändock voro »om» och »men»
många.
Hur olika man reser här mot hemma!' Där vore
en paraply och en kappsäck nog. Här behöfver man
ko, kalf, sängkläder, matkorgar, kok- och andra kärl m. m.
för resan.
Den 2 maj sutto vi emellertid med våra 3 smä och
fröken Ahlman på tvä vagnar på väg till bröllopet. Efter
vagnarna följde en tjänare med kon och kalfven, som vi
för resan ej kunde undvara.
Den 4 pä e. m. nådde vi enligt beräkning Yuncheng.
Brud och brudgum och de flesta af gästerna voro då
redan där. Den 5, pä lördagen, firades bröllopet enkelt
men värdigt. Just passande, tyckte vi enligt vär äskåd
ning och i egenskap af missionärer. Alltför anspråkslöst
för folk i sädan ställning som brudparet, tyckte kineserna,
som ha för vana att riktigt »ståta » vid dylika tillfällen.
Många syskon hade kommit, och . trefligt och upp
byggligt had.e vi det tillsammans. »Här är oss godt att
vara », sade någon. »Låtom oss stanna ännu en dag och
samtala om det största af alla våra behof: Huru vi
skola komma i full besittning af Faderns löfte», sade en
annan. Förslaget accepterades, och måndagen afskildes
därför. Af Herren måste förslaget ha varit, enär Guds
Andes kraft tydligt förspordes under dagens samtal och
bönemöten. Det var särskild t högmodet och afundsjukan,
som framhöllos såsom hinder, och det päpekades, hvilken
form dessa synder taga härute. Men det framhölls ock,
huru nära det af många sökta och innerligt efterlängtade
var oss. Under bönemötena märktes, huru djup törsten
var, och slutligen hördes röster tacka Herren, för att han
besvarat hjärtats rop.
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De,n 8:e maj reste brudparet och bröllopsgästerna
till sina respektive hem.
Innan vi lämnade Hancheng, hade vi beslutat, att
om vi funno matmödrarna pä stationerna friska, sä att de
för nilgra dagar kunde mottaga en hel familj, skulle 'vi
stanna något i Yuncheng samt pil hemvägen besöka
Haichow, Puchow och Tungchow.
Fyra år äro redan gångna, sedan vi kommo ut till
Kina för andra gängen, och under den tiden ha vi icke
varit ute på någon rekreationsresa.
Vi bo för långt inne i landet och ha för svära och
dyra kommunikationer för att om somrarne kunna resa till
nägot af de rätt många sanatorier, som ligga här och där
i Kina. Att skaffa sig litet hvila genom att besöka hvar
andras stationer är därför nästan den enda utvagen.
Att vi hittills nekat oss denna gladje, har berott pil.
fruktan att dra för stora vaxlar pä de hårdt anlitade
matmödrarnas krafter.
.
I Yuncheng inbjöd Sandbergs oss att gasta dem,
för hvilket vi tackade, och voro vi hos dem frän. tis
dagen till päföljande mändag. Under tiden gjorde vi en
utflykt till templet utmed Saltsjön, där ocksä saltverkets
Hmbetsmlln hafva sina samlings- och öfverlägghingsrum
säval som förlustelsestallen. Det var en skön och frisk
eftermiddag.
De smakfullt byggda fiskdammarna dllr
inne, som ständigt erhälla friskt tillflöde frän den ofvan
för liggande »lefvande:o källan; de fina trappuppgängarna
af sten; de vackert belagna och smakfullt uppförda lust
husen, tornen och paviljongerna j Saltsjön nedanför och
de höga, t. o. m. gröna bergen i bakgrunden, allt var en
sann njutning för ögat och tillfredsställelse för sinnet.
Det framkallade ock ' oemotständligt en hjärtats lofsång
till Herren. Natursköna scenerier äro sil. sällsynta hos
oss; därför stå de i högt värde.
Frän Yuncheng kommo vi till Haichow. Fru Tjäder
funno vi klen, sil. det kändes näslan svårt att mottaga
den hjärtliga inbjudningen att stanna i deras hem nägra
dagar.
Sju år ha gätt, sedan min hustru såg Haichow sist.
Stationen har sedan dess undergått åtskillig förandring
till ett bättre. En ny gård har bli:fvit tillagd; dit opie
asylen är förlagd, och hvarest broder Vester bor.
En beryktad mänadslång marknad pägick här. På
marknadsplatsen utanför den västra porten var det stora
predikotältet uppslaget. Omkring ett tiotal bröder från
de närgränsande församlingarna och evangelistskolan voro
här för att hjälpa till att utså det eviga lifvets säde. Pä
pegäran af broder Tjäder försökte jag vid morgonbönen
sporra dem till ifver i deras arbete med ledning af Her
rens ord till profeten Esaias: »Predika !, - _.- 
:Men det är ej enbart predikan, som förekommer
här i Haichow. Innan jag hade slutat morgonbönen,
körde en vagn in på gården. Den kom för att hämta
Tjäder till en af hans patienter ute pä landet, hvilken
vid ett gräl med sina grannar hade fätt sin näsa i det
nannaste afhuggen. Nu skulle bandaget för första gängen
tagas af, och med spänning vantade broder Tjäder att
fä se och vi att fä höra resultatet af förbindningen.
Hemkommen berättade han till vår glädje, att nllsan åter
satt fa'st, och att ärren voro ganska obetydliga.
Innan han ännu hunnit resa ut pil. morgonen, medan
vi ännu sutto vid frukostbordet, kom emellertid en annan
man och rapporterade, att en vagn höll utanför porten
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med en svärt vargbiten gosse frän landet. Eftet" frukosten
gingo vi ut till honom. Sären i ansiktet, ä halsen, ryggen
och benen voro mänga och svåra, dock icke lifsfarliga.
Syster Olga Ahlman, som dagen förut i värt sällskap
kommit till Ha'ichow, förband gossen, som sedan för et"
hållande af ytterligare värd fick stanna pä stationen.
Men nu kommer en annan, en 40 års man, och ber om
förbarmande. Sin arm bär han i en binda. Den blottas
och befinnes vara som död, förruttnad frän fingerspetsarna
:.Goda människor, förbarmen er öfver
till armbägen.
mig och tagen bort den döda delen af armen!» var hans
enträgna bön. »Här finnas inga instrument, intet opera
tionsbord, ingen kloroform eller andra bedöfningsmedel »,
blef svaret. Men mannen tog inga skäl. »I kunnen,
om I viljen », var hans bestämda påstäende. Syster Ahl
man tyckte ocksä det var obarmhärtigt att läta honom
gå med en sådan arm. »Finnes här ej», frågade hOD,
»nägon sax, säg, knif, yxa eller annat verktyg, hvarmed
vi kunna utföra operationen?» Noggrann undersölming
anställdes, och till sist erhölls en stor bred kinesisk köks
knif, en d:o yxa och ett stöd för armen. »Kan ni ut
härda de smärtor, som en operation med dessa verktyg
mäste välla er? » tiIIfrägades sjuklingen. »Ja», blef svaret,
»jag underkastar mig allt, blott jag kan slippa denna
svartnade arm. » Syster Ahlman utförde med säker hand
operationen biträdd af broder Vester. Blott ett 'grin'
förmärktes i sjuklingens ansikte och därpä, när opera
tionen var utförd, ett förnöjdt uttryck. Förband anlades,
hvarefter mannen, synnerligen beläten, ätervände till sitt
logis.
Middagen var öfver, då en man kom med om
lindadt hufvud.
Broder Tjäder hade opererat honom
fören stor växt öfver hjässan, och nu kom han för att
fä säret tvättadt och pä nytt omlagdt. Kort därpå kom
en annan med en arm tull af ruskiga sär. Äfven han
blef behandlad.
Framemot skymningen kom en gosse skrikande, ät
följd af sin gråtande mor. En hund hade bitit honom
flera hål i händerna och ena benet. Blodet flqt, och
gossen var tröstlös. Hundbett liro farliga, ätminstone i
vära trakter i Kina, och rätt ofta ha de dödlig utgäng.
Snabb behandling var därför . af nöden, och sädan fick
gossen äfven.
.
Alla dessa fall voro pä m dag. Huru mycket ffir
dä ej en mission lir upplefva pft 365 dagar!

Våra infödda medarbetare.
Evangelisten Kong.
Det dllraktiga frlln Gud är z,isan: än mämliskortla,
och det svaga frll11 Gud är starkare än mä1miskorna.
Oell det i världm oädla Oell föraktade har Gud utvalt,
på det att han skulle göra om intet det, som något
var, pil det att intet kött må berömma sig inför hOllom.
I Kor. I: 25, 28.
Vid en examen, som hölls i staden Puchow, predi
kade missionär Tjäder och nägra troende kineser i mi s
sionstältet för studenter. Stora skarar af dessa kommo
för att höra, men de hörde utan att tro. Ibland dessa
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lärda kommo afven två .o lärda och icke blott olärda utan
frän världslig synpunkt föraktade och oädla. Den ene
af dessa män var barberare, den andre polisbetjänt. Bäda
dessa folkklasser sakna i Kina fulla medborgerliga rättigheter.
Dessa . tvä hörde och trodde, hvad de hörde. De
vora häda slafvar under opierökningen men hade länge
i sina hjärtan känt ett djupt behof af att blifva frigjorda
frän sitt slafveri. Hedningar, som de voro, hade de dock
aldrig funnit något medel att blifva verkligt frigjorda förrän
denna dag, dä de fingo höra evangelium om Jesus
Kristus.
De gingo nu till sina hem och utbädo sig där in
för Herrens ansikte näd af Gud att blifva befriade frän
sitt nesliga slafveri. Herren hörde dem och löste dem
på ett underbart sätt ur deras bojor.
Den ene af dessa män, polisbetjänten, hette Kong.
När han kände sig fri frän sin synd, blef han sä lycklig
och tacksam mot Herren, att han beslöt offra hela sitt
lif för att söka hjälpa andra arma slafvar till frihet genom
att för dem predika Kristus. Han tog afsked från sin
befattning, hyrde sig en liten bostad helt nära staden
Puchow och inbjöd sä några stackare, som han försökte
hjälpa. Han fann emellertid, att det var ett hårdt arbete.
Och om denna erfarenhet är han icke ensam. Nej, det
är i sanning ett oerhördt svärt arbete att söka upphjälpa
opieslafvar. Därtill fordras tälamod, kärlek, nerver och
förmäga att vaka, snart sagdt, både natt och dag. Det
gäller att kämpa en förtviflad kamp om dessa själar, där
för att opiedjafvulen, såsom kineserna själfva säga, är så
mäktig och har ett sådant välde icke blott öfver kroppen
utan ock öfver själen. Det sattes nu på prof, om Kong
var villig att tjäna Herren på denna väg. Men han
hade själf blifvit frälst med en sådan härlig frälsning, att
han verkligen var villig att hälla ut. Och snart samlades
omkring honom en stor skara hjälplösa. Många af dem
blefvo också verkligen befriade från sina bojor. · Kong
besökte dem, sedan de lämnat asylen, i deras hem. Från
by till by, från stad till stad gick han omkring, drifven af
Kristi kärlek. Trakten var mycket folkrik.· Där låga
icke mindre än 600 byar, och i en af köpingarne funnas
icke mindre än ett tusen familjer.
Det var många frestelser, . som lades i Kongs väg,
såsom att vilja begagna verksamheten till egen fördel.
Men Gud bevarade honom, så att han icke föll för denna
frestelse. För egen del behöll han intet. ' Själf gick han
alltid ytterst tarfligt klädd och åt ytterst enkel föda. Men
hvarenda patient behandlade han såsom sin gäst. Med
äfven de svåraste kunde han hälla ut under månader
för ' att om möjligt vinna deras själar för Herren. Han
var mången gång i svåra ekonomiska omständigheter,
och missionärerna sökte därvid hjälpa honom, sä godt
de kunde.
Det dröjde icke länge, förrän det öfverallt i byarne
rundt omkring den plats, där Korig bodde, fanns sådana,
som bekände · Herrens namn, och för dessa blef Kong
ett riktigt varn, när de utsattes för allehanda förförelser.
Det var en man, som var falsk i sin ande. Han ville
använda kristendomen för att därmed förvärfva sig pengar
och rikedom. Han gjorde äfven allt, · hvad han kunde,
för att fänga Kong i sina . nät. Och när detta var för
gäfves, sökte han fä reda på, hvar de kristna funnas,
som genom Kong hade blifvit förda till Herren, för att
fä dem i sina garn. . Men Kong höll de flestas hemort

hemlig för honom. Äfven gick han till de kristna, talade
och bad med dem och varnade dem. Och på detta
sätt blefvo de flesta räddade.
Sedan var det en annan, en framstående och be
gåfvad man, som, när han lärde känna verksamheten,
äfven beslöt att söka använda den till egen fördel för
att därigenom skaffa sig makt och anseende och blifva
en ledare bland de kristna. Han afbröt all förbindels~
med missionärerna och utsände kallelsebref till alla de
kristna i distriktet, äfven till Kong, att de skulle samman
träda till ett stort missionsmöte, utVälja honom till före
ståndare och börja en särskild verksamhet, som blott
kineser skulle sköta. De skulle då, förklarade han, följa
klokare principer än utländingarne, nämligen begagna sig
af alla de rättigheter, som den kinesiska lagen tillförsäk
rade de kristna i Kina, med andra ord använda maktens
arm för att främja Guds rike. Missionär Folke träffade
Kong, kort efter sedan denne fätt detta upprop, och han
sade då: »J ag har känt detta som en stor frestelse, ty
min väg har varit så törnströdd, så träng. Men Gud
har hjälpt mig, så att jag vunnit seger. » Genom Kongs
energiska uppträdande vid detta tillfälle räddades ock
alla de troende.
Kong fortsatte att verka i denna trakt en längre
tid, tills de kristna själfva började växa till. Då ansåga
missionärerna, att hans verksamhetsfält borde förflyttas
till en annan ort. De tyckte sig nämligen hafva funnit,
att Herren ännu mer hade gifvit honom gåfvan att bryta
mark, att älska in hedningarne i Guds rike än att vara
en herde för församlingarna.
Han kom nu till Honan-fu och blef där den förste
kinesiske evangelisten. I början kände han sig där mycket
ensam. Men så gifte han sig med en troende änka,
som hade flera barn. Länge fick han dock icke behälla
henne. Endast en månad efter bröllopet dog hon, och
så lämnades han ensam med de små. Det var mörka
tider för honom. Men äfven då gaf Gud honom nåd
att med frimodighet verka hans verk. Honan-fu har
varit en af de hårdaste städerna i provinsen. Därför
att den är , en af Kinas gamla hufvudstäder, anser sig
folket där vara för mer än andra kineser. De ansåga
det äfven som en ära, att deras portar aldrig hade öpp
nat sig för en utländing, och att aldrig någon kristen
hade fått fotfäste där. Det var följaktligen icke lätt för
en så oansenlig man som Kong att frimodigt uppträda
för Kristus i denna stad. Men trots att allt det yttre
var emot honom, välsignade Gud hans arbete, så att det
äfven i Honan fick bana väg i åtskilligas hjärtan för
Kristus. J a, han blef där till lika stor välsignelse som
uppe i Shansi.
Må vi med denna korta skildring få lägga Kong på
missionsvännernas hjärtan! Många svära prof har han
bestätt, men han är ännu utsatt för stora frestelser. Han
behöfver därför mycken förbön. Mil. missionens vänner
äfven bedja, att Herren gifver missionen många banbry
tare lika Kong, som i kärlek äro villiga att gifva sina lif
för sina hedniska bröders frälsning!

Af femton hmzdra milliomr, som

f. n. befolka vår

jord, är det tusen millio?u1', som icke hafl,a hÖ1,t evan
gelium.
ArthtW Piers011.

Stockholm, Svenska Tryckeribolaget Ekman & Co, 1906.
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4uds oändliga kraft

.
mlSSlons
.

arbetet.·':·
Det dåraldzg-a från Gud är Visare än män
niskorna, odt det svag-a från Gud är starka1'c än
mänmslcorna. I Kor. r: 25.
Så ofta vi dröja med vår tanke vid Guds rikes
verk på jorden, känna vi, att det är Gztds verk, och
i likhet med Guds änglar i himmelen och den frälsta
skara, som Johannes såg, böra vi falla på våra knän.
prisa Gud och gifva honom ära och makt. ty han
är värd att hafva det.
Jag tänker, att när aposteln Paulus stannade
för hvad Gud hade gjort rundt omkring honom,
och han räknade med de resurser, som funnos . hos
honom själf och hans medarbetare, kände han lif
ligt å. ena sidan, att Gud hade gjort stora (zizg rr;en
å andra sidan, att de redskap, genom hVIlka Gud
verkat, ' voro oändlzg-t svag-a odt rt1zga. Och går
jag med mina tankar ut till missionsfältet, huru
ringa äro icke de redskap, Gud där använder! Huru
svaga äro de icke! . Och de medel, Gud gör b:uk
af, huru obetydliga äro de i~J{e! Och änd.å - hVllka
under hafva icke skett! Ofverallt få VI se spåren
af Jesus Kristus och resultaten af hans verksamhet
bland människorna.
Om jag får tala ur egen erfar~nhe.t, kan ia~
icke säga annat, än att under- den hd, pg vant l
Kina, har jag åter och åter fatt lära den läxan.
Skulle verket vara beroende af missionären, skulle
det ske genom honom, Rå blefve det ingenting med
hela missionsverksamheten bland de stora skarorna.
Han kommer såsom en främling och betraktas så
som en främling. Huru länge han än är ibland
kineserna, huru mycket han än lärt känna ~em oc~
försökt sätta sig in i deras lif, är och förblIr han 1
alla fall för dem en främling. Han försöker taJa
med dem. Men talet blir i många fall ett främ
mande tal. Han fär ofta, då han står inför en
stor skara åhörare, ' och på kinesiska försöker fram
ställa evangelii sanning, se någon af de äldre skaka
på hufvudet och höra honom säga till sin granne:
»Ja, af tio meningar förstår jag knappast t:å.~
Första året, jag var i Kina, bodde jag i en kme
sisk familj, som var mycket ifrig, att det i den
trakten skulle verkas för Gud. En dag kom hus
fadern och sade till mig: »Nu Rkall ni ut och pre
dika.» Jag invände: »Käre vän, jag har ju icke
lärt mig- tala än. H ur skulle jag då kunna ~re
dika?» »Det måste ske», förklarade han. »Kme
serna vilja höra evangelium, och ni måste förkunna
det för dem, så godt ni kan.» Jag följde till slut
med, men jag hade icke läst många ord ur en traktat,
förrän en äldre man sade mig sanningen rent ut.
»Er mun», sade han, »har ännu icke blifvit öppnad.»
Mången tror, att kineserna äro så oändligt artiga, att
de aldrig säga en sannin~en~ men~:t finne~ ~fv~.n
bland dem rättframma manmskor. Bör en mISSIOnar

* Föredrag af E . Folke vid S. M. K:s årsbönemöte den 14
mars 1906.

framställer sig nu den frågan: »När skall min
mun blifva öppnad? LVär skall jag på detta.besyn
nerliga språk kunna framställa Guds sanmng för
detta folk? .När skall jag blifva förstädd af dem? »
Man försöker tala kinesiska, men det blir naturligt
vis alltid med en europeisk tankegång. Det evan
gelium, som kineserna. få höra, blir för dem fram
buret i ett främmande käril, på ett främmande sätt
och' af en främmande person. Man ställer sig då
frågande också inför detta och undrar: »Lönar det,
att jag predikar?»
.
" .
För att sedan tala om sJälfva evangeln Inne
håll - huru ytterst underligt är icke det för kine
serna! Paulus talar p~ sin tid om, att, när han kom
till Korint och för grekerna där predikade Kristus,
var det för dem idel dårskap. Och så är det ännu
i dag bland vår tids visa hedningar. Korsets 1?re
dikan är för dem en dårskap. Och det är Just
denna predikan, som den där besynnerlige främ:
lingen kommer med. Man frestas att bara se pa
honom såsom en egendomlig uppenbarelse och roa
sig på hans bekostnad.
.
Ja, det är så mycket, som vänder sIg emot
missionären att om man räknade med blott detta,
skulle man' kun~a tänka, att det icke kunde blifva
något resultat alls af hans verksamhet. Såsom .gre
kerna berömde sig af sin visdom i den gamla tiden,
af sina vise, sina filosofer och sina lärde, så berömma
sig också i dag- kineserna af sir: ga.ml~ filosofi, .af
sin stora visdom, sin lärdom, SIn InSIkt och SItt
skarpsinne. Och när man då icke k?mme: o~h
predikar vetenskap för dem eller framstaller sm for
kunnelse på ett sådant sätt, som kan behaga dem,
så kan lätt den lärde och vise kinesen tänka, att
det finnes ingenting alls i evangeli~ predikan. Ofta
får man äfven se fint klädda kIneser föraktfullt
skaka på hufvudet, höja på axlarna, vända ryggen
och gå.
Därtill kommer, att det finnes en hel del europeer,
som komma till Kina och intala kineserna, att den
lära, som missionärerna komma med, betraktas icke
alls såsom hafvande något värde bland deras egna
landsmän. Jag var ibland i tillfälle att höra detta
under den tid, jag var i Kina: »Edra egna lands
män », förklarades det, »säga, att ingen klok och
förnuftig människa i ert eget land mer tror på de
läror, ni förkunnar. Hur skall ni då begära, att
vi, kineser, skola g-öra det? » Lägger man härtill,
att många europeer, som komma ' till Kinas kuster
och bo i landet, med sina lif visa kineserna, att, då.
det gäller den mänskliga samlefnaden,. de ick~
vandra ens efter de viktigaste grundsannmgarna I
kristendomen, hur skall icke detta hindra kineserna
att kom ma till tro på kristendomen! De se dessa
s. k. kristnas lif, de höra deras ord, de jämföra det
ena och det andra. Hvad skola de få för intyck?
Rvad blir resultatet?
Och dock, trots allt detta, hvad få vi se? Jo,
att det med en stapplande tunga framförda bu~
skapet blir förstådt. De underliga orden tränga m
i mångas hjärtan. förblifva där och bära frukt. Bland
dessa stolta, själftillräckliga skaror af kineser är
det en här, en där, som har hunger i hjärtat, som
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har väntat och längtat efter sanningen, som kommer
.och tager emot den med begärlighet. Jag vill blott
påminna om en af mina kinesiska vänner därute,
en man vid namn Chang. Då han fått sin första
traktat, uppsökte han genast den missionär, som nyss
kommit till den trakt af Shansi, där han vistades,
för att få veta, hvar Jesus bodde. Han ville näm
ligen träffa Jesus för att af honom få svar på sitt
hjärtas fråga. Missionären, som var nykommen till
landet, förstod honom ej utan visade honom till
Pingyangfu, en stad, som låg tre dagsresor från
den plats, där Chang först kommit i beröring med
evangelium. Men fastän missionären icke förstod
kinesen och kinesen icke förstod missionären, blef
från den stunden ett oupplösligt band knutet mellan
bådas hjärtan. J a, trots alla svårigheter få vi se, '
huru evangelium slår rot, växer och bär frukt. Det
är underbart och märkligt, att trots allt detta oan
senliga och bristfulla hos redskapen tyckes evan
gelium bära ännu rikare trukter bland hedningarne
än bland oss här hemma. Om jag tänker på de
svårigheter, som kineserna hafva för att få en klar
och lefvande bild af Jesus Kristus och af hans
evangelium, och jag sedan ser på de resultat, som
vunnits, och så jämför detta med den rika förkun
nelse, som finnes hemma ibland oss, och de resul
tat, som vunnits här, kan jag icke annat än bäfva.
Å ena sidan kommer det mig att prisa Gud af
hjärtat, därför att han gör s5. stora ting bland hed
ningarne; å andra sidan kommer det mig att frukta
och bäfva. Skall Herren, trots det att han gör så
mycket för oss, vinna så litet resultat ibland oss?
Jag har sista tiden läst en tidskrift, redigerad af kine
ser, och i flere artiklar, skrifna af kinesiska kristna,
hafva p5.pekats de brister, som vidlåda missions
verksamheten just på grund af de närvarande för
hållandena därute. De hafva påpekat det lilla, som
kunnat göras för evangelium, men äfven de stora
välsignelser, som Gud har gifvit till detta lilla.
Och häraf hafva de dragit den slutsatsen: »Hvad
som har gjorts, det är direkt ett verk aj' Elerrcn,
ett verk af Guds egen Helige Ande.» Och om
Guds Helige Ande riktigt finge,fylla hvarje Guds barn
i Kina, hvad skulle icke resultatet då blifva! D. v. s.
om i all denna svaghet Guds kraft obehindradt
finge verka, hvad skulle icke resultatet blifva!
När vi nu förstå sammanhanget mellan dessa
. två ting: vår svaghet och Guds ocl7tdliga I;:mj't, så
låtom oss då i våra böner för missionen i Kina
bedja Herren, att vi här hemma och mis~ionärerna
därute måtte så räkna med vår svaghet, att Guds
kraft obehindradt måtte verka genom oss·! Låtom
oss äfven bedja för kineserna, att de måtte vara
villiga att vara svaga, att Gud måtte få verka
genom . dem!
Det har vid vissa tillfällen framhållits, för hvilka
stora frestelser våra kinesiska syskon blifva utsatta.
J ag kommer särskildt ihåg en af våra mer fram
stående evangelister. · Han hade börjat räkna med
den mänskliga svagheten och funnit den alldeles
för stor, d. v. s. han hade börjat räkna med mis
sionens svaghet och funnit den alldeles för stor, på
samma gång som han hade glömt att räkna med
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Guds kraft, Därför fann han alltsammans hopplöst.
Han kom en dag till mig och visade mig en kine
sisk kristlig tidning, i hvilken betonades, att missionen
ännu icke hade fått blicken öppen för betydelsen
af mänsklig lärdom och mänsklig förmåga i arbetet
för Guds rike. »Och s1l. länge», stod det, »missionen
icke far ögonen öppna för värdet och betydelsen
af sådant, har den icke att räkna på någon egent
lig framgång i ett sådant land som Kina.» För
att själf kunna realisera denna tanke tog han af
sked ur missionens tjänst och började på egen hand.
Härvid begagnade han sig af de medel, han trodde
skulle föra till målet. Men Gud mötte honolT\ pil
vägen. Han slog honom med sjukdom. Och där
han låg i sina plågor, fick han ögonen öppnade,
bad Gud om förlåtelse och sade: »Jag vill vara
nöjd med min svaghet, Herre, om jag blott får
räkna med din kraft.» Herren hörde honom och
gjorde honom frisk igen. Men snart kom den gamle
frestaren tillbaka, och mannen föll på nytt och det
så, att han helt och hället lämnade Gud ur räk
ning6n och började arbeta i egen kraft för att
åstadkomma något stort. Det skulle ske med stor
makt och kraft, och stora ting skulle blifva resul
tatet. Hvadblef följden? Gud slog honom på nytt,
och från den sjukdomen tillfrisknade han aldrig.
Men före sin död erkände han, att han hade be
gått en stor synd, i det han hade velat räkna med
hvad människor kunde göra, och misströstat om
hvad Gud kunde göra.
Missionsarbetet synes därför vara ett af de all
varligaste och viktigaste företag, man kan vara
med uti" och ju mer tiden går, dess mer få vi lära
på den vägen: lära att helt och hållet sluta upp att
räkna med hvad vi själfva äro, och hvad vi kunna
uträtta af oss själfva, samt mer och mer räkna med
hvem Gud är, hvad Gud kan åstadkomma, och
hvad han vill göra. Och få vi då vara med och
blifva brukade af honom i det verket, så få vi
tacka honom därför. Emellertid står det kvar: de
ringa medlen - och de stora, underbara resultaten;
det dåraktiga, ovisa och fåkunniga hos tjänarne 
och den underbara visheten hos Herren.
Låtom oss då räkna med, hvad aposteln Paulus
räknade med: Guds kraft, som är starkare än män
niskor, och Guds vzsdom, som är visare än män
niskor! Amen.

från hemarbetet.
Ett af våra ombud skrifver:
»Föreslå alla ombuden inom Sverige, att de i
sin mån föreslå vännerna, nu när Sinims Land är
så billig, att de prenumerera på tidningen och under
ett år låta 3 a 4 familjer gratis läsa hvart ex. samt
sedan ge bort dem, och att de göra likaså med
några ex. af missionens litteratur för att såmedelst
plöja och så för Herren och hans rikssak i Kina! ...
Det är de små stenarna, som kila fast de stora i
en mur. Och en tändsticka är nog för att bränna.
ned en hel stad.» - Det skulle glädja oss mycket,
om detta förslag kunde förverkligas.

*

*
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Broder E. Folke är f. n. ute på en missions
resa i Värmland, och önskar han, att vännerna
måtte ihågkomma honom i förbön.

En
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missIonars program.
Af Ifitdson Taylor.

»Hvad han säger eder, gören det! » - Herrens ord
i [räga ' om olika uppdrag ljuder icke: »Gören edert bästa »
utan helt enkelt: Gören det! d. v. s. gören, hvad jag
befaller eder!» -- Vi hafva följaktligen beslutat att söka
tränga in i hvarje provins i Kina för att tala om Jesu
kärlek in i döden och om hans lifs kraft. H vem vill
hjälpa oss i detta härliga arbete? H vem vill hjälpa genom
bön? H vem vill utgä till Kina och bland kineserna lefva
Kristuslifvet ? Vi vilja hälla deras händer uppe, som hafva
dragit ut, och deras händer, som vilja gå ut. Vi vilja
lämna underrättelser om Kina och sä läta andra troende
lära känna Kinas behof, Kinas nöd. Men lätom oss städse
hafva i minnet, att endast sädant. är för Gud välbehag
ligt, ja, endast sädant äger någon kraft, som sker »icke
med 'makt, icke' med kraft utan genom Herrens Ande» ...
Den, som häller Gud för trofast, skall ocksä väga att
lyda honom, huru oklokt det än mll. se ut. Huru mänga
äro icke de, som se pä svårigheterna och bedöma dem
efter falsk mättstock sina egna hjälpmedel! Därför
våga de icke mycket och komma ofta pä skam i det
lilla, de väga. Alla Guds hjältar hafva varit svaga män
niskor. De , hafva gjort något stort för Gud, därför att
de förlitat sig pä att Gud varit med dem. 0, mina
älskade vänner, om det gifves en lefvande, trofast och
sannfärdig Gud, hällen honom trofast! Han har kallat eder.
Dessa ord skrefvos för mänga är sedan i den engelska
missionstidningen »China's Millions » af Hudson Taylor,
som dä stod vid begynnelsen af sin lifsgärning. Kinas
store evangelist fick, som vi veta, för nägot öfver ett är
sedan fullända sitt vandringslopp. Och ' vid blicken pä
hans arbetsamma, välsignelserika lif kunna vi väl säga,
att det stod i underbar samklang med det program, som
han i sin första ungdom uppställde för en missionär.
Han har nu inträdt i" deras led, som »hafva öfver
vunnit». Men, ehuru död, talar han än. Och vi tro,
,att »hans program» är lika värdt att efterföljas den dag,
som nu är, som dä det först uppställdes.

TerminsberäHelse
för Flickskolan i Puchow våren 1906.
Det var med underliga känslor, vi började värter
minen, likasom anande, att någonting skulle hända.
Läsningen hade pägätt ett par veckor, då en af
vära flickor, en J z-äring, fick ett anfall. 'Hon hade en
gång förut haft ett sädant i skolan och dä ganska svårt.
Denna gång blef det lindrigt. Men redan dagen därpä
upprepades det. Hon hade simrit sig i ett finger, och
vid åsynen af blodet började hon häftigt gräta. Sil slutade
det med att hon fick ett anfall, som varade 4 timmar.

Hon var största del en af tiden medvetslös och stundtals
vild; ögonen voro blodsprängda och stirrande. Vår end;t
utväg var att ropa till Herren, och han hörde också vär
bön och stillade henne.
Följande vecka fick samma flicka jämte en annan
ond t i halsen. De blefvo samre och sämre för hvarje
dag, tills den sistnämndas far, som just kommit till staden,
förklarade, att det var difteri. Hans äldsla dotter hade
haft denna sjukdom, sä att han förstod den, och han
erbjöd sig nu att sköta de båda sjuka. Vi hoppades
genom isolering kunna hindra sjukdomens spridning, men
det dröjde ej länge, innan de flesta af barnen klagade
öfver ondt i halsen. Pä grund af de erfarenheter, vi
19°4 hade af skarlakansfebern, beslöto vi efter mycken
bön att upplösa skolan. Församlingens gosskola upp
löstes också, emedan flera af gossarne sjuknat. Med
undantag af 4 flickor, som bodde mycket långt borta,
hemskickades alla barnen. Dessa fyra behöllo vi i hopp
om att kunna börja läsningen pä nytt, om sjukdomen
blefve af lindringare art.
Det kan ju för många se underligt ut, att Gud åter
tillät sjukdom att hemsöka oss, men hans vägar äro
mycket högre än våra vägar och hans tankar än vära .
Herren ville lära oss

ell läxa.
Studierna hade fått för stort rum i hjartana. Böne
vrån hade blifvit mindre och mindre besökt. Dä man
kom inför Guds ansikte, hade man ej mycket att Säga.
Böckerna voro det viktigaste. Nu, då de måste läggas
åsido, kunde Hen'en tala. Bekännelse och ~nger följde.
»Jag skaH aldrig i mitt lif glömma denna läx a~, sade en
af de flick or, som stannat kvar. . Pröfningen blef alltsä
förbytt , i valsignelse, och vi skulle ej velat vara den
förutan .
Efter några veckor kunde vi äter börja skolan. Vis
serligen var en och annan klen ibland, men de blefvo
alla äter friska. Det var rundt omkring i trakten ovan
ligt sjukligt under våren, så vi hade stor anledning att
prisa Herren, som lät oss slippa undan sä lindrigt.
Ej endast för den nämnda läxan skulle vi denna
termin fä orsak att tacka. Herren hade mer i beredskap
ät oss. Hsin-ts''i, dottern till en af våra diakoner, kom
en dag och berättade för mig, att hon förra juldagen
hade [ätt frid med Gud under en predikan, som hennes
egen far den dagen hällit i värt kapell. Hon hade ej
förut talat om detta för någon. Senare bekände två
andra flicko:-, att d e ocksä fått visshet om sina synders
förlåtelse. En af dem har jag bedit för, allt sedan hon
var i skolan i Haichow före förföljelsen 19°0, och nu
kom svaret. Gud hör bön!
Herren talade ocksä till de flickor, som redan hade
lärt att känna honom, om synd i deras lif, säsom hög
mod och osanning, och de började ropa till honom om
hjälp och befrielse.
Skolarbetet kännes ansvarsfullt och stundom tungt,
men, när Gud fär vinna nägra segrar bland de unga, då
tackar man honom och fattar nylt mod. »Frukta icke,
allenast tro!» Mark. 5: 36.
Frida Prytz .
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På rekreationsresa.
Af Rob. Berglt'ng.

II.
Efter två dagar fortsatte vi vår färd till Pl.lchowfLt.
Som kon och kalfven följde med, måste resan göras lång
samt. För vägsträckan dit, som är I la Ii, och som kan
tillryggaläggas på en dag, måste vi använda två dagar.
Vägen går genom ätskillig löfskog och iir därför för -för
hillIandena i Kina ovanligt vacker.
Till PLIChow framkommo vi på fredagen, alldeles
genomhettade af dagens tryckande värme. Min hustru
och barnen togo in hos systrarna Pryt;: och Nylin, jag
hos de kinesiska bröderna på gärden intill och vfLr tjänare
med kon, fLsnan och kalfven på värdshuset. Jag och min
familj intogo vfLra mältider bos systrarna.
Det var fOrsta gil.ngen, min hustru såg denna station,
ehuru den blott ligger la sv. mil från väl' egen. Under
de 2 är, som gått, sedan jag sist s~g den, har den ocksfL
betydligt förbättrats. Skolflickornas hus iir stort, ljust och
trefligt. Detsamma kan ock siigas om systrarnas.
Fröken Prytt.' skola är en mönsterskola. Elevan
talet är ock stort. Flere bland flickorna aro riktigt för
sigkomna. Gosskola finnes ock pil. männens gärd, men
som den kinesiska församlingen n~istan helt och hållet
bestrider omkostnaderna för den, skötes den helt af in
födda och lämnar därför ätskilligt öfrigt att önska.
På söndags f. m. höll jag gudstjänst i det gemen
samma kapellet. Förutom de båda skolornas elever var
det få ähörare, Wrmodligen tillföljd af det strida regnet.
På mfmdagen skulle vi ha fortsatt till Tongchow,
men regnet kvarhöll oss till tisdagen. Under fiirden hade
vi sedan det sällsamma nöjet att se folk ligga på knä
och tvätta sina kläder i de vattenpölar, som bildats på
vägen. Då och då hörde vi ock vär tvä-åriga lille Mar
tin på kinesiska tillropa körkarlen, när vi kommo till en
sädan pöl: »Var försiktig, mycket försiktig, vi ~kola nu
gå öfver en flod!"
Pä farjan, som förde oss öfver Gula floden, fll1go
vi sitta i 7 timmar, hvarför vi ej kommo fram till Tong
chow förrän påföijande middag (onsdagen).
Ett hjärtligt mottagande rönte vi af vännerna Böl
ling, t. o. m. något för varmt, sade jag sedan pil skiimt
till fru Bölling, enär hon vid vår ankomst sprang efter
en tillbringare kokt vatten, hvaraf jag vid mottagandet
råkade få litet uthäldt öfver min högra fot, så att en
stor skållblåsa uppstod.
En inbjudan från de nygifta bragte oss snart öfver
till deras hem, beläget omkr. 8 minuters väg frän mis
sionens gamla hus. Det var med särskild t intresse, vi
togo brudparets hem och missionens nya bus i betrak
tande. Båda voro verkliga prydnader. Fru Linder hade
före bröllopet med amerikansk energi och praktisk för
måga låtit utföra en hel del tapetserare-, dekorations
oeh andra arbeten, som nu gjorde hemmet smakfullt och
nätt. Och buset ja, det är ju en ren fagnad för
ögat med sina rika, väl utförda bildhuggeri-, sklllptur
och dekorationsarbeten. Det blir nog svårt att finna ett
annat hus i lika stor affärsstad lika väl byggdt och lika
nytt som detta samt försedt med omkring ett tjugutal
större och mindre rum, hyrdt §.t utländingar för ej fullt 150
kronor pr år. J\Iäste man ej säga: »Af I-J erren är det» ?

Kapellet, som inrymts i ett af husen ä gården,
torde, ehuru nilgot mörkt, få räknas som ett bland de
trelligaste, man finner så längt in i Kina. Väl packadt
torde det rymma inemot 1.50 personer. På fredagen
flngo vi i detta kapell öfvervara gosskolans examen och
på lördagen flickskolans hds vännerna Bölling.
På söndagen började de vanliga söndagsgudstjän
sterna att hiilIas i Linders hus. lVlorgonmötet tog L.,
middagens öfverlämnade han åt mig, hvarvid jag för fullt
hus talade öfver högmassotexten. På manssidan voro till
och med stftplatserna upptagna. Ja, ej fä stodo i de
öppnade dörrarna och ute på gården. Det var upp
muntrande att se, hum stilla de lyssnade. Herren gifve,
att våra syskon alltid vid sina gudstjänster måtte fmna
en sådan skara samlad!
Vännerna Linders bröllop fingo vi fira ärven här.
Kineserna, som deltagit i present till brudparet, förlda
rade sig nämligen otillfredsställda med blott en inbjud
ning till bröllopet i Yuncheng. De fordrade, att det
skulle festas för dem på platsen. Häri måste brudparet
finna sig, och vi kommo just lagom för att få deltaga med
kineserna i högtidligheten.
.
Det är 7 år sedan min hustru var i Tongchow,
ehuru denna station är grannstation med vår och i samma
provins, och p§. tredje året, sedan jag var där.
Både sorgliga och kära minnen trängde sig på oss, dfl
vi togo in i saJllma rum, som vi då bebodde. Det var
där, som min hustru fick sitt svåra anfal) af nerv-reuma
tism, så att hon för smärtors skull ej kunde röra ens den
minsta lem. Men där var det ock, som Herren samma
dag' hörde våra och våra vänners böner och återstalIde
henne så pass, att hon kunde stft upp, kläda sig och
deltaga i flere af våra konferensförhandlingar.

Som får ibland ulj1Jar.
Då VI från Tongchow skulle fortsätta till Sian, pro
vinsens hufvudstad, för att för min hustrus skull - hon
hade nämligen ondt i ett öga - söka diirvarande en
gelska doktor, funno vi åtskilliga onda rykten vara i om
lopp.
Regeringen hade just utfärdat en proklamation,
enligt hvilken af folket häfdes ny skatt för byggande af
en projekterad jarnvag i provinsen.
Inbyggarrie här
i trakten, som kUnna sig färdiga att digna under de
redan förut tryckande skattebördorna, misstankte, alt ut
ländingarna hade sin hand med i den nya utpressningen,
hvarför de mot dem började utslunga sjudande vredesut
gjLltelser. En e. m., d§, br Linder och jag gingo ut
genom den västra stadsporten, möttes vi af nägra kineser,
som sinsemellan förklarade: »Det skall icke dröja länge,
förrän det blir slut på dessa utländska förtryckare.»
Vi anmälde diirför för stadens borgmästare vär till
tänkta resa med förfrågan, om han ansåge det vara någon
risk att företaga elen. I-lans svar var lugnande. Dock
sände han oss en eskort, och så drogo vi ästad.
Under de 3 dagar, vi voro på väg, kunde vi ej
upptäcka något, som tydde på oro i sinnena. .i'den
skördetiden var ju också inne, och allas sinnen och
krafter voro· tagna i anspråk för den utmärkta in bärg
ningen.
Att det för öfrigt är oro i sinnena nästan allestädes
i Kina, darom lider intet tvifvel. I fjol var faran under
ett par månaders tid öfverhängande i värt distrikt i
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Shansi, men Herren tillät likväl icke ett här krökas på
vära kamraters eller de troendes hufvuden. I är har
faran varit stor för syskonen i Honanfu- distriktet, men
hittills har Herrens skyddande hand hållits äfven öfver dem.
För öfrigt hafva vi i år knappast sett ett nummer af vär i
Shanghai utgifna veckotidning, som ej talar om upplopp,
mord pä missionärer (katolska eller protestantiska), brän
ning eller nedrifning af missionsstationer, upptäckande af
större eller mindre hemliga sällskap med olika syften,
somliga bildade blott i afsikt att röfva och stjäla i större
skala; andra i afsikt att utrota alla utländingar och äter
andra i afsikt att störta den närvarande dynastien. När
wm helst kan man vänta stora vulkaniska utbrott. Den
utländska pressen ringer i alarmklockan, sä snart något
mord ä en europe ägt rum. Ja, då larmas öfver höfvan.
Men snart tystnar den och säger: »Allt ~lr lugnt igen »,
uncler det att samma underströmmar ständigt löpa fram
för att med längre eller kortare mellanrum och kanske
under olika former valla upp igen, man vet icke hvar.
Huru stort är icke främlingshatet hos kineserna och
äfven välgrundad t ! Det är sm~lrtsamt att tänk,l sig det
sätt, hvarpå kineserna både som nation och som individer
blifvit behandlade af europeerna. Men den svaga kinesen
äger en kraft till återhållsamhet, hvars' like jag ej selt
hos någon opånyttfödd europe. Han äger ock ett minne,
som öfverträfiar euröpeens, så att när hans tillfälle kommer,
betalar han igen, hvad han mottagit, och då gärna sju för tu.
Sädan indi viden är, tir ock nationen. Jag hoppas
därför till Herren, att Kina ej skall bli i tillfälle att
hämnas lidna oförrälter, förrän Kristi Ande sä genom
syrat nationen, att den lärt sig att förlåta. På sista ti
den har Kina börjat känna sig starkt, ja, löjligt starkt
med sina många hundra tusen »västerländskt i'nfödda
trupper». Men tr)lck på dem, och de skola smulas
sönder som ett tomt äggskal, ty moralen saknas. Säga
icke soldater ständigt: »Blir det krig, dä tar jag 'bond
permission'. »
Kinesiska regeringens valspråk är nu mera: »Vi
måste stälsätta oss mot de u tlandska, oförskämda krafven»
och folkets: »Vi vilja icke längre vara stoft under ut
ländingarnas fötter.»
Sålunda fostras främlingsbatet och skjuter rötter i de
djupare lagren, och bvad följden skall bli, det vet Herren
allena.
Med skäl börja vi därför mer och mer känna oss
»som får ibland ulfvar., ocb det är endast vissheten om
att Herren ställt oss här, som skUnker oss lugn och ro
samt gör , att vi tillitsfullt kunna sjunga:
» Vär Gud är oss en villdig borg,
Han är vårt vapen trygga. »

-
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Fann-ta-sao.
Sedan jag kom hit till Tungchow, har jag gjort be
kantskap med en kineskvinna, hvars kristliga karaktär är
ovanligt tilltalande. Låt mig i dag fä presentera vår
kara hjälphnstru, Mor Fann, för Sinims Lands läsare!

Hon är från provinsen Hupeh och har liksom så många
andra lämnat sin fädernebygd under något · år, då det
där var smått om bröd och svårt att få arbete. Frän sitt
föräldrahem bar hon ej mänga minnen, ty liksom sä
många andra små fattiga flickor i Kina blef hon i tidiga
är bortgifven eller för en ringa penning såld till sin nu
varande mans hem. Där fick hon från allra första början
arbeta så hårdt, som nägonsin hennes krafter medgåfvo,
passa upp på svärföräldrarna och sin blifvande man och
göra allehanda tunga sysslor. Sil. växte hon upp, och
efter giftermålet blef där snart en hel skara barn, r 2, r 3
stycken, hvilka dock alla utom ett, en fiicka, dogo i helt
späda år. lVled denna flicka sökte sig föräldrarna för
några år sedan upp till denna provins. Fattiga, som de
voro, mäste de snart ge flickan till en hednisk familj i
ntlrheten af denna stad. Här kommo de emellertid i be
röring med utländingarna och deras lära. Syskonen Berg
bevisade dem mycken vänlighet och gåfvo dem mycken
hjälp, innan de sjätfva är 1900 för upprorets skull måste
lämna denna plats. Bland dem, som griitande ledsagade
dem till vägs vid deras afresa, var äfven Mor Fann.
Just häromdagen berättade hon för mig på tal om denna
afresa följande: »När vi alla voro samlade för att än
en gång ni se pastorn och frun och bedja tillsammans i
kapellet, tog frun min hand i sin och sade: 'Fann-ta
sao, häll dig endast till Herren och förtrösta på honom!'
Och så brusto vi bäda i gråt. Jag ville nog göra
de!», fortsatte hon, »rnen det blef en tid sä och en annan
så, och jag kunde ej helt och hållet förtrösta på Gud.
Men», tillade hon glädjestrålande, »ntt vet jag, att han
häller att förtrösta på, och jag katt ej tvifIa på att han i
allt skall hjälpa mig. »
Det ena profvet efter det andra har ock hennes tro
bestätt blott under den lilla tid, jag känt henne. Helt
visst har det varit hennes man, som i de flesta fall satt
hennes tro och förtröstan på prof. Men genom ihärdig
bön och beundransvardt tålamod har hon gting efter
annan blifvit segrare. En svår strid hade hon att ut
kämpa näst sista vären, dä hon var föreslagen att mot
taga dopet. Vi vara alla ense, om att hon var färdig
dUrför, och dä hon därtill under den undervisning, som
föregick, visade, bäde att hon fattade dopets innebörd
och längtade därefter, uppsattes hon bland dopkandida
terna. Endast några dar, innan dopet skulle äga rum,
talade hon helt stilla med sin man därom. Han brusade
då upp och lät henne förstå, att det väl ändä vore han,
som bestämde i den saken. Hon fick nåd att svara öd
mjukt, och han lofvade att dagen före dopdagen säga
sin mening. Nämnda dags kväll var redan inne, och
~lnnu hade han ingenting sagt.
Men Fann-ta-sao fast
höll, att när hon öfverlämnat sin sak ät Gud, så skulle
han leda allt till en god utgång. Hon var riktigt Ijuflig
i sin bidan, och mycket hade hon legat i bön till Gud
den dagen, sil. det var en alldeles särskild stillhet öfver
henne. Sent pil. kvällen gaf mannen henne sitt medgif
vande, ehuru ej i de vänligaste ordalag. Och den dag,
då hon genom dopet upptogs i församlingen bär, var för
henne en verklig högtidsdag.
Flera mänader ha förflutit sedan dess, och voro de
pröfningar, hon dessförinnan hade att genomgå, stora, sft
ha de sista månadernas varit än större. Mannen har
äter börjat röka opium (han har förut 2 :ne gånger blifvit
afvand här från denna last) och hängifver sig nu fullkomligt
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däråt. Han har intet arbete, söker ej ens s1tdant - är för
För Guds Andes tydliga närvaro under elen bibel
stolt därför utan lefver af de slantar, hans hustru kurs, som i juni hölls af J. Bölling för tältpredikanter,
evangelister och bokförsäljare.
kan förtjäna. Nitr hon kom hem haromdagen, hvad fann
hon cHl? Jo, kläder, sängkläder, allt hvad flyttbart var
Böneämnen.
borta pantsatt af mannen för att hans opiebe
g;ir skulle blifva tillfredsställd t ! Hemska last! Arma
Ett rikare mätt af Helig Ande och kraft öfver Sflval
slafvar, som ej fråga efter m2got annat, när begitret kommer mission~irerna som eleras infödda medhjalpare.
pil, an detta enda: att få det tiIlfredsställdt. Och så det
Gosskolorna i Kina (se sid. 123).
värsta af allt: behofvet efter giftet växer och vaxer, under
Evangelisten Kong (sid. 135), att han mä bevaras i
det kroppen blir alltmer svag och själen alltmer slö och . ödmjukhet, och att Gud mä gifva honom alltmer af vis
lighetens ande.
liknöjd.
När Fann-ta-sao kom och berättade, huru sköftadt
Fann-ta-sao och hennes man (sid. 142).
hemmet var, syntes hon alldeles förkrossad. »Hvad skall
Höstens stormöten (siel. 13 I).
jag göra?
Han har gjort af med, snart sagdt, allt
Om för missionen behöfliga medel.
hvad vi ägde, är nu åter hätsk emot mig, befaller mig
Att lo/vtts och flrböllC1lS ande må bli alltmer ut
att 11lmna Jesusläran, att snöra mina fötter o. s. v.» 
gjuten öfver missionens vänner.
Det är ej lätt alt trösta, vi kunna blott påminna om
Jesu löften, och det vinner alltid genklang hos Fann-ta
sao. Så stillar hon sig småningom. »Ja, jag kan ej
amiljenotiser.
skilja mig fdm honom>, säger hon, »ty Guds ord för
bjuder ju det, men lamna Herren, det kan jag heller ej,
Underrättelse har i dagarna ingått om att makarna
och jag har sagt honom, att om det sä gäller Iif eller
I]äder i Haichow den 16 juli förlorade sin yngste gosse
död, kan jag ej l11ta bli att tro och förtrösta p11 Jesus. » Karl Ivar Johannes, nära två år gammal, efter endast
Nu g11r hon åter stilla och nöjd i sitt arbete. Hennes några få dagars sjukdom (rödsot).
vandel är i mycket ett riktigt exempel. Hur skulle månne
De djupt bec\röfvade föräldrarna anhälla om Guds
du, kära kristna syster, och jag stå oss i en s11dan kamp
folks förböner.
~om hennes ?
M1tnne vi genom t11lamod och stilla bidan
sä skulle kunna förhärliga Herrens namn, som hon
}\ina OCh opiet.
nu gör?
En af de troende kineserna ledde i går afton böne
En mar:klig lag har nyligen utfärdats af den kine
stunden. Efter Guds ords · läsning och sång följde bön.
siska regeringen med innehåll, att alla opierökare under
- ~Gud», s11 hörde vi .denne kines bedja, »du för
40 år måste afvänja sig fran opium. De som äro ö/ver
mär allting. Du vet, att i vår krets finnes en lidande
40 är skola erhålla ett tillständsbevis samt i af regeringen
syster. Du känner hennes pröfningar, Gud förbarma dig!
upprattade »KU-tsi» för: högt pris f1't köpa jämt sä mycket,
Tack, att du ej heller vill kasta ut Itotlo11t - - - )
som ar af nöc\en. Pä somliga platser kunna de icke fä
Skulle ej du, min läsare, också vilja förena dig med
köpa till något pris. - Att detta nya förordnande bland
oss och bedja för denna kvinna om fortsatt uthållighet
en stor del af befolkningen kommer att mötas med stor
samt för hennes arme, sjunkne man, om full upprättelse,
ovilja är klart, liksom att det hos andra, som haft ögonen
hel omvändelse?
öppna för opiets fördarfliga inflytande, kommer att halsas
bzez Böl/h/.g .
med gladje och tacksamhet. Den kinesiska regeringen
har ~ följt det exempel, som gifvits af den japanska.
Denna senare har nämligen på helt kort tid lyckats
-.;;=~
göra så goelt som slut på opierökningen p§. . Formosa.

f

För S. M. l(:s missionsG-=::- och bönekretsar.
Tacksägelseämnen.

Att Herren under de oroligheter, som här och hvar
särskildt under början af sommaren förekommit, bevarat
våra syskon liksom de infödda kristna.
Att hälsotillståndet bland missionärerna i allmänhet
varit godt.
De m11nga öppna dörrarna. 
Församlingarnas tillväxt. 
Det nit, mänga af de infödda visa för evangeIii ut
bredning. Den ökade offervilligheten bland försam
lingsmedlemmarna (se föreg. nummer.)
Det arbete, som utföres af evangelisterna och bibel
kvinnorna (sid. 13 2, 135).
Fi>r det förtroende, som missionärerna vinna genom
behandlingen af de sjuka.
För den välsignelse, som kommit flickskolan i Pu
chow till del (se sid. 140).

BÖCRer
på

SilliIns Lands förlag, 8 Malmtorgsgatan,
Stockholm.

Sändebud till Sinims Land.

2:a omarbetade och
utvidgade upplagan af Jose/ I70111lgren. Pris: I krona.

Innehåll: Styrk dina bröder, poem af doktor G.
Bergström; porträtt af missionärerna, tillhörande S. M. K,
och deras barn jämte biografiska data; »Svenska Mis
sionen i Kina, dess uppkomst och utveckling», och
» V åra stationen. Af missionär C. H. Tjäder; »H uru
Herren försett eller ett blad ur Svenska Missionens i
Kina historia ». Af Josef H olmgren; »En blick på
Svenska Missionens i Kina arbetsfält. Af missionär
Erik Folke.
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Denna bok, som har en synnerligt lin utstyrsel,
lampar sig särdeles val till namnsdags- och föd elsedags
gäfva till sftväl yngre som aklre personer.

Kina och missionen.

Af missionar E. Folke.

Pris

40 öre.

Lammets fotspår.

Föredrag vid konferer.sen i
Södertelje 19°2 af E. Folke. Pris: 20 öre.
»Två las- och tänk varda skrifter, som gripa
djupt i hjärtat och förtjiina den största spridning.»
SZit1lSka Postat.

°

Om bönen.

Af James Il. felac C01tkt:)'. Pris I
öre.
En synnerligt dyrbar liten skrift, som förvisso
skall blifva till rik välsignelse för hvarje Jesu hlrjunge,
som läser den.

Flykten.

Af fröken S. Engström.

vid konferensen i Yuncheng i januari 1904 .
öre.

10

"Hans stjärna i Östern. > Illustrerad missions
kalender 1906, 2:dra årgången.

Pris: 75 öre.

Innehllll: »Ordet ur min mun ». (Julbetraktelse.) Af
l{. G. Kjellgren. Hans stjärnor i Östern. Af August
Berg. En bild från arbetet i Herrens vingård. Af.
Andrew Ericsson. - Trenne missioniirsveteraner. Af J. af
Sandeberg. Han sökte och fann. Af E. Folke. 
Läkaremissionen i Kina. Af Hugo Linder. Bland
berg och dalar i Yungning. Af Ebba Buren. - När
hedna missionärerna utglL (Poem.) Af Märta Lagerfelt.
~ Sändebud till Sinims land. (Porträtt). - Ett som
marminne. Af Ine;l, .Bölling. -- Har du mod att gå?
(Poem.) Af Maria Pettersson. Hvad jag lärde af min
koleld . Af August Berg. - En lifsbild frän Yungning.
Af Anna Janzon. Tron, hoppet och kärleken. Af
Sigrid Engström. - Fyra grupper af Sina n-församlingen.
- Denna varldens furste. Af R. Bergling. -- Bibelkvinnan
ehen ta sao. För de fattiga förkunnas evangelium. Af
Dagny Bergling. Segrande och för att segra. Af
Anna Eriksson. Bönhörelse af Sigrid Bengtsson.
J. Hudson Taylor. (Lefnadsteclming). - Ljusets seger.
(Berättelse.) - Boken innehäller 19 portr. och il'l ustrationer.

Obs.!
lämnas 25

Redovisning

Pris: 3,) öre.

Bär missionen skuld till förvecklingarna
Kina? Af missionär Aug7f.St Berg. Pris: 25 öre.
Daglig förnyelse. Föredrag af Jam af Sa1/deberg,
hftllet
Pris:

ägnade så mycken omsorg, tynade af, vissnade och dog
till sist. I sin sorg uppsökte han sin van och fann dennes
träd blomstrande och kraftigt. »Hur kan det komma sig»,
fragade han, »att mitt träd har dött? » - »H ur har du da
skött det)>> frågade den andre. »J o, jag ' bad G ud om
solsken, nar jag såg, alt det behöfdes, och fick det. Jag
bad om regn och bläst, nar det behöfdes, och fick det.
Jag skötte det själf pil. det omso rgsfullaste.) »Där ha
vi felet.
Du skulle ha låtit Gud sköta det! J ag har
lämnat min palm i Guds hand, och du ser, hur den
blomstrar och bär frukt.»
Broder och syster, vill du icke låta Gud taga led
ningen af ditt lif?
Vill du icke anförtro dig åt hans
kärlek? Vill du icke lämna dig själf med allt hvad du
är och har både i det nuvarande och det tillkommande
i hans hand? Halt vet bäst, hvad dig göres beh of.

Dä rekvisitioner insiindas för minst ro kr.,

% rabatt.

Kina"
för influtna medel till "Svenska Missionen
under augusti månad 1906.
N:o.
Kr. Ö.
Kr. Ö.
62 9. A. T . iV., Gransbo, gm K. B. .... ..
S:
10:
63°. E. B ........ ..... ........ .... .......... .. .
10:
633· K. G. M.............. . ................. ..
15:
634· S. E., Stockholm ...................... .
25 :
635. Från en syförening i Hackwad gm A.N.
10:
63 6. Frän sy fören . i Korsvägen gm A. iV. W.
637· »Tackoflen ........ ...... . ... .'..... .... ..... .
45:
10:
63 8 . Onämnd, Tranås, gm K. B.
639. Kollekt från Figeholm gm V. B. . . .
3:
25:
64°· H. E., V,'Inga, Joh. 4: 35 ... ...... .. ..
64 '1. o. A., Sliimna, Linghem ............ ..
5:
6:
642· ll.~ .................................. .
643· Till Bloms underhåll gm A. S., Hvet
landa ..................................... .
SO:
644· H. G............. .... .. .
5°:
25:
645· Ungdomsfören. Senapskornet gm N.J.
20:
64 6 . Sparbössemedel gm T. R., Va"hol m
10:
647· D:o af A. E-n .... ...... ....... ...... .
10:
649· G. R ...................................... ..
65: 8S
65°· Kollel,t i Ofvanmyra .................... .
65 l. E. L, Kalmar ........... .. ............ .
65 2 . A. F. T., Stockholm .... .... ...... .. ..
7°:
l : 7°
653· En sparbössa......... . ..... ... ......... ..
10:
654· E. n.
5:
655· ,rackoflep ...... ....... .. . .... .. ...... .. .
10:
65 6 . "Herren är trofa5t" ................... .
657·
65 8.
659.
660.

J.
63 [.
632.
648.

Han vet bäst.
Två män, sil. berättas i en österländsk fabel, iigde
hvarsin palm. Bäda voro synnerligen angeliigna, att trH
den skulle växa och bära rik frukt. Den ene af dem
begärde tillätelse af Gud att ät sin palm få utbedja sig
hvad slags vind eller väder, han önskade. Följaktligen
bad han , nar han tyckte, att solsken beh öfdes, a tt regn
eller bläst behöfdes. Han tog med ett ord ledningen i
sin egen hand, och Gud gaf honom, hvad han bad om.
Dagar och veckor förgingo.
Men det träd, som han

»En iinkcskärL> ... ,.:, ... ..•• • , . .... . .. .. .

S. A. J., Luleå ..
V. T., Huskvarna ....................... .
Fr'llI Skärstads Ö. arbelsfören. gm

6r: 5°
25:
5°0:

A... .... ......................... ... ~ ----=-.~

1,110: 05

Till sär;;kilda ändamål:
Till infödd evangelist af L L. ...... ...
Till underhåll af evangelist af A. J.,
Brotorp .................................. .
Fdn Dr,ggryningen gm K . :NI. A. till
A. Forssbergs skola ...... ...... .. :..... .
2°_°_:_ _----=375 : 
Summa kr. för augusti 1,485 : 05
Under jan.-juli månader h. 39,012: 24
Under jan.-aug. må,nader kr. 40>497: 29
Fr,,,, vännerna S. E. 20 kr. till Sigrid Ide Lean privat.
Med varmt tack till hvarje gifvare.

Kasta din 011lS0q? på Herrm! I7'an skallllppc/ullla
dig. .!-[an skall aldrig tillstädja, alt den rältfärdige 1,acklal'.

Stockholm, Svensk:l Trycke ribolaget Ekman & Co, J906.
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Lofsångens välsignelse,'»
Af C. Skovgaard Petersen.

Lofsången är den bästa förberedelsen till det
eviga lifvet hos Gud och ger den rikaste försmaken
däraf.
Lofsängen är troslifvets mäktigaste driffjäder
på jorden och troslifvets skönaste blomma i him
melen.. Lofsången är helgelsens kraft och salighe
tens nkedom. Den danar oss mer än något annat
till att blifva Gud lika och få se honom, såsom
han är.
Allt annat i vårt gudsförhållande är liksom
~~antans hj.ärtblad ~ det tillhör blott utvecklingens
fo~sta stadler. Men lofsängen är gudsförhållandets
eVlghetskärna. Både ångern öfver synden och sorgen
efter Guds sinne och helgelsens fruktan och bäfvan
- allt detta skall bortfalla och förgå, ty i allt detta
äro den tillkommande världens krafter ännu bundna
inom. det förgängligas omhölje. Lofsången däremot
förbhfver.
~Herrens lof förblifver evinnerligen»
(Ps. 1 I J: 10).
Till och med bönerna i Fader vår skola en
~ång sopas bort som blad för vinden. På den nya
Jorden skola Guds pånyttfödda, af det nya lifvet
delaktiga själar icke bedja om dagligt bröd, om
syndernas förlåtelse eller om frälsning från allt ondt.
Aldrig skall det där ljuda: helgadt varde ditt namn,
tillkomme ditt rike, ske din vilja. Dc bönerna äro
uttryck för den stridande kyrkans djupaste behof;
de tala ett för den segrande kyrkan främmande
språk. Men ett i Fader vår skall aldrig förstummas:
de härliga slutorden: »Riket är ditt och makten och
härligheten i evighet. Amen». De orden sträcka
. sig till det, som är innanför förlåten.
Lofsången är den segrande kyrkans modersmål.
Den, som lofsjunger Herren, inöfvar därför det
som i all evighet skall vara hans tungomål och han~
sysselsättning. Därigenom får han ock en försmak
af saligheten en så rik försmak, som man kan
~å här på jorden. »Saligt är det folk, som vet, hvad
Jubel är!» Ja, jubelsång är salighet, och saligheten
är jubelsång.
Men ännu hafva vi ej uttömt vårt ämne: lof
sångens välsignelse. Den sträcker sig längre än till
den enskilda själen; den har en uppgift äfven för
Guds rike i dess helhet.
Lofsången är af den största vikt för Guds rikes
välfärd och utbredande på jorden. Om Herrens tro
ende tege, skulle stenarna ropa, ty Guds rike be
höfver lofsång.
Guds rike skall utåt bevaras och utbredas, det
skall på samma gång i evighet sammanhållas inåt.
Dessa tre uppgifter har .det ständigt sig förelagda.
I alla dessa tre hänseenden är lofsången af den
största betydelse.

.
Loj"sången står som ett värn för Guds n"ke på
Jorden.
-

-

Intet kan hålla stånd mot trons lofsång.

Till och med »af barns och spenabarns mun har du

*

Ur .Trons hemlighet., utg. på P. A. Palmquists förlag.

upprättat en makt för dina ovänners skull, till att
nedslå fienden och den hämndgirige» (Ps. 8: 3).
Icke de vises skrifter utan de omyndigas lof
sång är Guds rikes fasta murar på jorden. När
barnet prisar Gud, därför att det är ett Guds barn
samt när gudsbarnet i den vuxne prisar Gud och
gör den ga mle till ett barn - då förlamas både
den råa styrkan och det sjuka tviflet. Omgifven af
ett hundratal harneskklädda kämpar skulle Kristus
icke hafva vandrat så trygg som i skydd af de lof
sjungande barnen. De voro hans hedersvakt, och
de äro Guds rikes värn och fäste ännu i dag. De
»afväpna fiendem, ja, de besegra fienden, ty en af
väpnad fiende är en ti!l hälften vunnen själ.
En annan af lofsängens välsignade frukter är,
att den har en /öntnderlz~·t väckande och mt"sszo
n.erande kraft. Den kan liknas ej blott vid Guds
rikes murar utan äfven vid Guds rikes öppna portar.
~an tänke på Esaias' härligQ. ord till det återupp
rattade Jerusalem: »Du skall kalla dina portar för
lofsång» (Es. 60: 18). Denna bild böra vi förstå så:
lofsången har makt att draga människor in i Guds
rike.
Samma erfarenhet uttrycker David i en annan
bild, då han säger: lSjungen till Guds ära ... Gören
väg för honom, som drager fram genom öknarna»
(Ps. 68: 5).
David visste, att sången till Guds ära banar
väg för Herren; det vet ock hvarje Guds barn den
dag, som i dag är.
All missionserfarenhet bekräftar detta. Under
sångarnes jubelrop segrade J osafat öfver Ammons
barn. Den helbrägdagjorde tiggarens jubel i Salomos
pelargång drog folket samman kring apostlarna, så
att stora skaror af dem fingo höra ordet om Jesu upp
ståndelse. Genom trons fröjd vinnas ännu i dag de
största andens segrar i hednavärlden.
Då ordets förkunnelse ej bäres af lofsång, är
väl ordet ett Andens svärd (om det för öfrigt för
kunnas rent och klart); men Andens svärd är då
en slö klinga. Det är lofsångsklangen, som ger
ordet segerkraft. Guds Ande. som ofta manar den
lofsjungande till löften om att lof."junga Gud bland
folken, begagnar sig äfven af lofsången som ett
medel att underlägga sig folken. Där, hvarest la
gens hot slår tusen, slår trons lofsång tiotusen.
Det ligger missionerande kraft i lofsången. Där
för skall Jerusalems glädje »höras vida omkring»
(Neh. 12: 43), ty missionen skall sträcka sig till värl
dens ända. Därför bör lofsången ljuda ej blott i
den ensamma kammaren utan i gemenskap med allt
Guds folk. »Lofven Gud i församlingarna, lofven
Herren I af Israels brunm (Ps. 68: 27). Blott de
mångas gemensamma lofsång ljuder likt bruset af
många vatten. Men ju mer man förenar sig till
Herrens pris, desto mer får man erfara, att Herrens
lof har en lycklig förmåga att binda hjärtana sam
man. Man får då smaka den .sista af lofsångens
välsignade frukter:
Lolsången sammansmälter Herrens .folk.
Lofsång är harmoni och stämmer till harmoni.
Man kan bedja sig till enighet, men man måste
lofva och prisa sig till enhet.

- - - - - - - - - - - - - - -S";N
-;:l -:-:l:-":
Ms
Det, som är födt af kött, åtskiljer, men 10f
sången enar, ty det, som är födt af kött, sjunker i
10fsången samman liksom halm i eld.
Glädje vidgar hjärtat, och 10fsången skänker
den högsta tänkbara glädje; därför är den 10fsjung
andes hjärta vidgadt, så att det har rum för alla.
Aldrig vdl man mindre sitt eget, än då man med
10f och tack står inför Guds ansikte. I Herrens
namn vill man då med öppna armar omfatta allt
och alla. Då gör man sitt till för att påskynda in
brottet af den härliga tid, då Herren blir allt i alla.

I/församlingen. II .:~
Ändamålet med hennes bildande, hennes uppgift
i världen och hennes organisation.
I J oh. I 7 :de kap. se vi, att Jesus, innan han läm
nade lärjungakretsen, kände behof af att inför sina lär
jungar tala med sin himmelske Fader. Hvad sade han?
Han bad I) för sig själf och 2) för lärjungarna. H vad
bad han om för sig själf? Han bad om att blifva för
härligad hos Gud med den härlighet, som han hade,
förrän världen var. H varför önskade Jesus det? Pä det
att han själf skulle kunna förhärliga Fadern. H varigenom
skulle han förhärliga Fadern? Genom att gifva evigt lif
åt alla dem, som Fadern gifvit honom, d. v. s. dem, som
genom tron kommo till honom.
H vad var det då att gifva evigt lif? Att bringa män
niskor till verklig kännedom om (= lifsgemenskap med)
Gud och Jesus Kristus. Denna kännedom och det där
med följande eviga lifvet hade Jesus, sedan hans död var
fullbordad, meddelat lärjungarna och därmed förhärligat
Gud, hvilket var hans verk på jorden.
Lärjungarna kunde dock före Jesu himmelsfärd icke
fullt fatta Guds kärlek och betydelsen af Jesu sändning
och död. Först när Jesus åter hade satt sig pä sin tron
pä Faderns högra sida, och hans verk säledes var full
bordadt, skulle han sända Anden. Anden, boende i lär
jungarnas hjärtan, skulle för dem uppenbara Jesus och
fr:tlsningen i honom. Därför beder Jesus om att blifva
förhärligad .
H vad bad Jesus om för lärjungarna? Att Gud ville
bevara dem. H varför var detta sä viktigt? Var det, pä
det att de icke skulle förgäs? Detta var däri inbegripet
men dock icke det viktigaste. Jesus sade: »Jag är för
härligad i dem». Jesus blir säsom frälsare förhärligad på
jorden genom lärjungarnas heliga och lydaktiga lif. Ty
säsom Fadern, då han hade sändt Jesus i världen, blef
förhärligad genom att Sonen i undergifvenhet och lydnad
utförde hans verk, sä skulle Jesus blifva förhärligad genom
att lärjungarna, af honom sända i världen, i tälamod och
lydnad fullbordade hans verk. Men säsom Jesus möttes
af frestelser frän den onde att vika af vägen, så skulle
l:trjungarna ock mötas af frestelser 'frän den onde, fres
telser till olydnad och orenhet. Därför beder Jesus Fa
dern att helga dem i sin sanning, d. v. s. genom sitt
ords förmaning, tröst och tuktan göra deras förhållande
till Gud allt innerligare och deras ställning till världen

* Föredrag i Yuncheng vid en konferens för infödda missions
arbetare af Hugo Linder.
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och det onda alltmer afskild. Så helgade Jesus sig själf
åt Gud för deras räkning genom att utgifva sig till ett
offer, »pä det att de skulle blifva helgade i sanning».
Men Jesus bad ocksä för de lärjungar, som sedan
skulle komma till tron, att de alla skulle vara ett - ett
med honom och ett med hvarandra. Endast därigenom
skulle de blifva bevarade samt skickliga att fylla sin upp
gift: att bringa världen till att känna Guds och Jesu
Kristi kärlek.
Detta är ändamlUet med skapandet af församlingen.
Liksom kolen, endast när de äro itända och ligga till
sammans i spiseln, kunna utveckla och bibehälla värme,
så kunna lärjungarna, endast när de äro förenade med
Kristus och med hvarandra i ömsesidig kärlek, vara i
ständ att framvisa Guds kärlek för världen.
Men detta g:tller icke blott den synliga världen. I
Efes. 3: 8-lO säger sig Paulus ha fätt predikokallet, pä
det att Guds mångfaldiga vishet genom församlingen skulle
bli kunnig för herradömena och väldigheterna i det him
melska. Att hvar och en, som tror, af alla folk, släkter
jude eller hedning - uttages ur den .
och tungornäi onda världen och renas till att bli en brud åt Lammet,
en förstling af den stora skaran af alla folk, som Jesus
skall fä sig till arf - detta är den stora hemlighet, som
varit fördold i Gud, men som nu genom församlingen
blir äskädliggjord. Församlingen är ett vittne om Guds
oändliga kärlek i Kristus Jesus [[ven för den osynliga
världen, . hans härliga näd till pris •.
Efter sin uppständelse bjöd Jesus lärjungarna att
ännu icke gl't ut med budskapet utan dröja. Deras ögon
voro ännu icke öppnade, och de salmade därför kraften.
Men pä pingstdagen nedkom Anden och uppenbarade dä
med ens för lärjungarna betydelsen och resultatet af Jesu
verk. De förstodo nu, att Jesus öfvervunnit syndens och
dödens makt för dem och alla, som tro, men att han
ocksä ville göra det uti dem genom sin Ande. De för
stodo, att, säsom de . förut läIt af och följt Jesus själf,
sä mäste de nu för att kunna utföra hans uppdrag lära
af och följa Anden, som han sänd t.
På pingstdagen föddes församlingen; dopet blef det
yttre tecknet pä delaktighet, Andens insegel det inre. För
hvarje dag växte den, och i dag utbreder den sig öfver
hela världen.
.
Men huru kommer det till, att församlingen sä kunnat
utbreda sig i hvarje land, ehuru den alltid varit förföljd
och hatad? Detta är nägot underbart. Utgjorde försam
lingen blott en skara troende, som af gemensamma in
tressen förts tillsammans, sä skulle den aldrig kunnat bestä,
an mindre utbreda sig, säsom den gjort. H vad är dä
församlingen? I Kor. 12: 27 säger oss, att församlingen
är Kristi kropp och lemmar, och Kol. I: 18, att Kristus
ar hufvudet för kroppen. Församlingen utgör icke blott en
samling af människor utan en organisk förening mellan
J esu lärjungar och honom själf genom den Helige Ande.
Liksom hos en människa hufvudet styr och har omsorg
om hela kroppen, och lemmarna blott hafva att lyda, sll.
styr och värdar Kristus . sin församling.
Han, som
fätt all makt i himmelen och pil jorden, hufvudet,
är i himmelen; men emedan församlingen behöfde honom
ständigt närvarande, sände han sin Helige Ande att före
träda sig. Den Helige Ande bor i församlingen, i l:tr
jungarnas hjärtan, och mottager allt, . hvad församlingen
behöfver (tro, kärlek, kraft, uthällighet) af Kristus för att
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gifva lI.t den, p"ll. det att den mll. vara i stånd att utföra rande, tjänande, lärande, förmanande, gifvande, styrande,
J esu uppdrag. Detta är hemligheten till att församlingen öfvande af barmhärtighet och kärlek, och i I Kor. 12:
kunnat bestll. och skall komma att bestll. till Jesu Kristi dag. gll.fvan att bota sjuka, tro o. s. v. GlI.fvorna äro mll.nga
Detta gäller sll.väl Guds församling i stort som hvarje handa, somliga stora och somliga smll.. Men hvar och
liten församling af troende. VlI.r uppgift sll.som försam en tjäne efter dengll.fva, han ffitt! Alla lemmarna kunna
ling är icke att göra oss själfva glada och lyckliga i tron icke vara öga. De, som ffitt stora glifvor, hafva ett stort
pli. evangelium utan att förhärliga Jesus i världen genom ansvar och ffi icke högmodas; de, som flitt smä gäfvor
att föra människor till honom. Äro vi trogna i denna ffi icke ringakta dessa och afundas andra, ty hvar lem
vår kallelse, sll. blifva vi glada och lyckliga i lI.tnjutandet i kroppen är oumbärlig. Om blott alla följa Guds Andes
ledning, sä skall hvar och en kunna föra församlingen
af Andens vittnesbörd om Guds välbehag.
Men vi känna oss så svaga; vi äga inga krafter! framät och förhärliga Jesus.
Det skall vara .oss till hjälp att begrunda, hvad Guds
Jag talar om detta utförligt, därför att jag ömkar,
Ande vill lära oss genom att framställa församlingen or att I, bröder, hvar och en i sin församling ville framhälla
ganiserad sll.som en kropp med lemmar.
detta ämne för de troende. Ingen församlingsmedlem,
Hvarje lem i en kropp har sin särskilda uppgift och man eller kvinna, rik . eller fattig, är så svag, att han icke
följaktligen sin särskilda förmll.ga. Men ingen lem rör sig kan tjäna Gud i församlingen. Kan h1111 icke predika,
i själfviskt syfte utan pä order frll.n hufvudet, som leder sä kan han draga ähörare till mötena. Kan han icke
hvarje lem att hjälpa till med kroppens närande och undervisa, sll. kan han besöka sjuka. Kan han icke sjunga
bevarande eller ock dugliggörande för arbete. Sä t. ex., och läsa för den sjuke, sä kan han säga ett tröstens ord
och hjälpa de fattiga. Kan han icke gifva penningar till
när kroppen är i behof af näring, meddelar magen detta
till hjärnan, som dll. befaller händerna att föra föda till församlingen, sli kan han gifva t. ex. en möbel, som be
munnen, näsan att lukta pli. födan (pä det att icke skad höfves. Kan han icke tjäna med slidant, sli kan han
liga ämnen mll. införas i · kroppen), tänderna att tugga den gifva handräckning vid reparationer och iordningställande
o. s. v. Dä fötterna fört kroppen till en brant, med af bönhuset. Kan han intet annat, sli kan han sopa
dela ögonen detta till hjärnan, som genast befaller fötterna golfvet i lokalen, värma vatten till te o. s. v. Att hvarje
att stanna och taga en omväg för att sll. bevara kroppen lem slilunda för Jesu skull gifver sitt understöd efter den
fdin undergll.ng. SlI. är Kristus vll.rt hufvud och vi hans verksamhet, som för hvar och en del är bestämd, det skall
lemmar. Efes. 4: 8 säger oss, att Kristus uppfarit i höj tjäna till att hela kroppen vinner sin tillväxt till sin egen
den och gifvit människorna gll.fvor. Om de andliga gll.f uppbyggelse i kärlek. Detta är själfunderhålJandets lag,
vorna läsa vi vidare i I Kor. 12 och Rom. 12. Ingen som vi mäste predika och följa, om vi vilja uppbygga för
har kraft i sig själf, men hvar och en har sin gäfva af . samlingen pli Guds ords grund.
den Helige Ande, afsedd ' att användas icke efter eget
Men huru kunna vi vll.ga att bygga församlingen pli
godtfinnande utan efter Andens ledning. Hvar och en, nll.gon annan grund än Guds ord? Och kan en slidan
som är en Jesu lärjunge, är en lem i kroppen, och ingen församling länge bestä? Somliga säga: Ofvanstliende lära
törs man ej komma med genast. Först mäste man med
lem är utan sin uppgift.
Hafva nu alla församlingsmedlemmar andliga glifvor? kärleksbevisningar locka de utomstll.ende att komma, och
MlI.nga hafva gäfvor och tjäna Gud; andra hafva gll.fvor sedan de blifvit rotade i sanningen, framhll.lla plikterna
och begrafva dem; andra äter hafva icke andliga gll.fvor. mot Gud och församlingen. Denna lisklidning strider emot
De, som icke hafva nägon gll.fva, böra utbedja sig en Guds ord och apostlarnas tillvägaglingssätt, förvillar de
sädan af Herren, ty ingen i Kristi kropp bör vara utan kristnas begrepp om evangelium och undandrager dem
en andlig gäfva. Vilja vi frambära vära kroppar säsom dessutom, litminstone delvis, tjänandets välsignelser. Bäst
ett lefvande offer, skall · Herr'en nog taga hand om oss, är att frlin början predika slisom Paulus i Tessalonika:
rena och helga de förmägor, vi äga, medvetet eller omed omvändelse frän afgudarna, tjänande af den lefvande Guden
samt väntande af hans Son frll.n himmelen. Ehuru genom
vetet, och göra oss dugliga till sin tjänst.
Men mll.nga hafva aldrig pä detta sätt framburit sig en slidan predikan de troendes antal väl i början torde
blifva mindre, skulle dock församlingen göra en vinst
själfva. De hoppas blott att för egen del blifva frälsta
genom att äga medlemmar med missionssinne. Försam
och tänka icke pä att de blifvit uttagna ur världen för
lingen skulle ocksä genom vanan att se til'l Herren och
att tjäna sin nye Herre. Andra bedja ofta om att fä
mycket af Guds Ande men tänka icke pli. att allt beror använda sina egna glifvor, i tider af förföljelse blifva
pä att Guds Ande fär mycket af dem, ja, hela deras mera oberoende af missionärerna.
Församlingen har ännu icke fyllt sin uppgift. Hon
varelse, för att kunna meddela dem af Kristi härlighets
rikedomar. Jesus Kristus i sin uppstll.ndelsekraft är mäktig har ännu att strida och lida, för att Guds kärlek skall
att gifva stora gäfvor åt dem, som förut varit oförmögna blifva mer känd i världen, och att allt flera förlorade
att tjäna. Må icke vll.r otro hindra Jesus aU verka ge barn mli föras till lifsgemenskap med Gud, och den han
nom sin Ande, utan mll. vi bedja och vänta samt lyda sändt. När hedningarnas fullhet har inglitt, dli skall brud
Andens maningar! Framför allt mä vi icke IlI.ta afund, gummen komma och hämta sin brud. Dä skall Lam
mets bröllop firas och lwar och en, som varit trogen,
kärlekslöshet, högmod eller girighet rll.da i församlingen,
utan mä vi se till, att vi äro ett i kärleken till Kristus ffi. sin lön. Dli skall fullbordas, hvad Jesus vid a f...kedet
sade de sina: »Dä jag gätt bort och bered t eder rum, skall
och till h varandra, sä skall Anden ffi. rum att verka!
Stor oklarhet rlider ocksll. hos mången i uppfattningen jag komma tillbaka och taga eder till mig, pli det att
af hvari de andliga glifvorna bestll.. MlI.ngen tror, att de hvarest jag är, där skolen ock I vara». »Då skola vi .
hufvudsakligen bestll. i glifvor för predikokallet. Aposteln vara med Herren alltid.» Härefter längtar brudeskaran.
»Anden och bruden säga: kom!» Så har hon längtande
nämner dock sll.som andliga gll.fvor i Rom. 12: profete
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suckat,
seglade
sni,lrt».
honom,
Jesus!

allt sedan den förste martyren med sitt blod be
sitt vittnesbörd. Och Jesus svarar: 'Ja, jag ko~mer
Må vi, hvar och en, stå i den ställningen till
att vi af hjärtat kunna svara: »Amen. Kom Herre

J<varta IsberäHelser.
2:dra kvartalet.

Shansi.
YuncRulg.

n.

nivå som förut. Agnes Forssberg berättar om kvinnorna,
att mänga af dem gifva godt hopp om verklig omvän
delse. Ej mindre än I I grannfamiljer - utom de per
soner, som äro döpta - äro vanligen. representerade vid
hennes torsdagsklasser.
Bokförsäljarne Fann och Kvo ha flitigt och i trohet
gätt omkring och sätt ut ordet. De ha under 4 måna
der sålt ett tusental bibeldelar och traktater.
Vid det för alla kretsarna gemensamma »stormötet»
i Ishl d. I april döptes 9 personer.
Gosskolan afslutades den I juni. pess elevantal har
varit 25.
Axel Hahne.

* *
U nder april månad besökte Ordföranden alla statio
nerna i Shansi och Shensi i samband med missionsmötena
Hat·chow-PuchQW-distriktet.
därstädes.
Predikoturerna på utstationen Pm,liu hafva regel
Arbetet har under kvartalet fortgätt som vanligt. I
bundet uppehållits. Vid den stora vårmarknaden i Hai juni stängdes opieasylen för vårSäsongen. Inalles hade 28
chow tingo eleverna från evangelistskolan jämte evange personer, 24 män och 4 kvinnor, afvants frän opiebegäret.
listen Ts'ao i tur och ordning medverka under en half De flesta af dessa voro frän Usiang-distriktet, där dia
mänads tid.
konen Chings trogna arbete nu omsider börjat bära frukt.
Aug1tsta Berg, Seki1ze Sandberg och bibelkvi1tnan Ma
Undertecknad predikade i är på värmissionsmötet i
ha regelbundet företagit husbesök. Augusta Berg och bi I-shl den I och 2 april. I sammanhang med vårmis
belkvinnan ha ock företagit resor till de kringliggande sionsmötena inom distriktet döptes i Haichow 4 perso
byarna. I en familj, boende IS Ii väster om staden, har ner, i Puchow 2 och i Ruicheng 2, alla män. Examen
husfadern helt kommit öfver pä Herrens sida, och flera med terminsafslutning hölls i goss- och flickskolorna i
andra af familjens medlemmar äro påverkade af Guds Ande. Puchowfu den 26 maj. Resultaten visa goda framsteg i
Evangelistskolan och Fredrika Hallins lilla flickskola · flera riktningar. Den 30 maj sammanvigdes i Puchow
hafva utan afbrott pågått hela vären. Evangelistskolan evangelisten Lo med diakonen Uangs äldsta dotter Mi
kuo, en af fröken F. Prytz' f. d. skolflickor.
slutade den 26 II\flj.
Gudstjänsterna hafva varit talrikt besökta.
Flera utvärtes sjukdomsfall ha behandlats under kvar
talet.
Juli 1906.
August Berg.
H veteskörden inom distriktet har i är utfallit i vissa
trakter öfver och i andra under medelmåttan. Som en
* * *
följd af ymnig· nederbörd under jtmi har man i år sått
ovanligt mycket höstsäd säsom majs, lins, olika slag af
I-shi' distrikt.
Arbetspers01lalm har icke undergått nägon förändring bönor, bomull m. m., hvilket allt för närvarande står
med undantag af att evangelisten Shang i maj mänad läm mycket lofvande.
På den stora värmarknaden i Haichow predikades
nade missionens tjänst.
Liu lang Ts' ai har största delen af kvartalet varit evangelium från den 30 april till den 28 maj under in
upptagen med opieasylarbete i Suen-chuang. Inalles 20 alles 29 dagar af 17 mer eller mindre skickliga och bibel
(Jers01ur ha där genom hans hjälp afvants från opium. kunniga predikanter.
I juni mänad reste syster Ida Andersson till Rui
Flera af dessa tyckas äfven hafva behof af evangelium.
cheng
för att där tillbringa en tid af sommaren och un
Förhllllandet i den därvarande församlingen har något
dervisa
kvinnorna, under det br. V. Wester bodde kvar
Drbättrats under den tid lang Ts'ai varit där. Två gamla
'örsamlingsmedlemmar, om hvilka vi länge hyst tvifvel i staden och studerade. Undertecknad med familj flyt
tade till grottorna i byn Ch'ai-chia-iao. Systrarna F. Prytz
mgäende deras kristendom, ha dock måst uteslutas.
och
M. Nylin flyttade, efter ett kort besök i Tungchow,
I en annan opieasyl, ledd af Ch'iang cheng Li, har
lck ett godt arbete utförts. 26 personer ha där under 40 Ii söderut till grottor i byn Ch'i-Ji, där min familj
bodde för tre är sedan.
:tt halft års tid afvants. Församling~n har synts få ett
Haichow i juli 1906.
Ippsving; och flera säga sig vilja bli kristna. Dock ha
C. Henrik Tjäder .
.ågra, omhvilka vi förut haft godt hopp, sedermera
.ragit sig tillbaka.
I Liu-chi1l har omkring ett tiotal afvants. Där har
ock detta arbete gifvit mindre andlig vinst.
I P ei-chuang-församlingm, där det på grund af en
ittegllngstvist rädde ett rätt sorgligt förhällande och en
lot missionen spänd sinnesstämning, har nu allt förän
rats. Syskonen där äro nu vänHga och förtromdefttlla
:h mottagliga för det predikade ordet. Under juni mä
ld har Andrew Ericsson bott ibland dem.
I stadm I-sM har intresset stätt pli ungefär samma

*

*
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Shensi.
Hancheng.
SIIsom 1 :sta kvart. slutade, sä börj ade d et 2 :dra med
skol-, asyl-, gatu-, kapell-, läsrums-, kolportörs-, statioDs
och utstationsverksamhet. Allt har ffitt pågå lugnt och
ostördt.
Särskildt brädskande var april män., ty vid dess slut
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skulle vi Mila värt för hela distriktet gemensamma missions
möte i Hancheng i förening med .dopförrättning. För
beredelserna voro därför ganska omfattande.
Aldrig känner man sitt kall sä allvarligt, som när
man närmar sig tiden för en dopförrättning, och dop
kandidaternas sak skall afgöras. Vära katekisationer och
dopförhör ffi därför naturligen en mycket allvarlig och
högtidlig prägel. Icke väga vi döpa alla, som begära
dopet, och till att uppdraga gränsen pä rätta stället, be
höfves i sanning »näd frän ofvan ».
Vid detta tillfälle kände vi oss ledda att genom
dopet i församlingen upptaga 3 män och 3 kvinnor, d. v. s.
omkr. en fjärdedel af det antal, som begärt dopet. Her
ren bevare dessa i sin sanning och fruktan från nu Oc1l
till evig tid!
Ett par veckor efter missionsmötet mäste vi pä grund
af brist pä skolmedel stänga den i är annars särskildt
lofvande gosskolan. Vanligen pläga vi annars om värarna
stänga den omkring 3 veckor senare.
Dä de i opieasylen intagna patienterna under juni
män. blefvo fria frän sina kraf, mottogos sedan inga nya,
utan stängdes asylen till hösten. All öfrig verksamhet
pägick stilla och oafbrutet.
N. Högman fick ensam sköta verksamheten i Han
cheng under större delen af maj och juni. U nder tiden
var jag min hustru följaktig till tandläkaren i Tongchowfu
samt till ögonläkaren i Sianfu, hvarförutom vi gjorde pä
hälsning pä. nägra af stationerna.
Bibelkvinnan long har under större delen af kvartalet
gjort resor i norra och södra delarna af distriktet, och
fastän mycket skördearbete och annan brädska förevar,
hvart hon kom, blef hon storligen uppmuntrad af allt det
intresse för sanningen, som hon fann bland kvinnorna.
Synbarligen fick hon äfven vara dem till välsignelse.
Sälunda har det 2:dra kvart. förlupit. Välsigne Herren
det arbete, som därunder utförts, att det mä bära frukt
för evigheten!
Rob. Bergling.
~:
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Honan.
H01W1lftt och Yungning.
I april mänad bevistades en stor marknad vid Teng
feng af E. O. Beinhoff, evang. Kong och bäda kolpor
törerna~
De hade dagligen under 1/2 mänads tid mänga
ähörare och sälde böcker för nära 8,000 kash. Kolpor
törerna gjorde dessutom en kort resa i nordost men mötte
mera ovilja och sälde färre böcker än vanligt.
Undertecknad öfvervar stormötet i Sinan, hvarpä
möte hölls i Honanfu. Inga nya medlemmar intogos, men
6 dopkandidater stä pä prof för nästa möte. Goss- och
flickskolorna upplöstes i början af maj, sä att eleverna
frän Yungning kunde resa hem i tid för stormötet där.
Vid detta möte döptes 3 personer och antogos 8 som
dopkandidater till nästa gäng. Efter mötets slut, men
innan ännu alla de besökande hunnit lämna stationen,
uppviglades landtbefolkningen till ett upplopp, som nog i
första

hand

var

riktadt mot mandarinen och den nya

skolan, men ocksä gällde oss, utländingar, emedan vi troddes
ha kommit för att taga skolbyggnaderna i besittning och
drifva ut de studerande. Genom mandarinens kraftiga in

gripande blefvo de upproriska dels utdrifna ur staden, dels
tillffingatagna eller skjutna under gatustriden, och när sedan
förstärkning anländt, sandes fröken Buren, min hustru och
jag under eskort till Honanfu. Kort efter vär äterkomst
reste fröken M. Ramsten söderut för sommaren, medan
E. O. Beinhoff for till Kaifeng för att rädfräga läkare för
sina ögon. Han blef tillrädd att taga nägra mänaders
fullständig hvila.
Kolportörerna upphörde att arbeta med maj mänads
ingäng, och opieasylarbetet i Sunghsien inställdes ocksä för
en tid. I Yensy hölls asylen fortfarande öppen för nägra
personer, som ville afvänjas frän opium.
Mänatliga besök afläggas säsom förut i Changyang,
Yensy och Sunghsien, hvartill nu lagts Yi-yang, dar nägra
forskare finnas. Upprepade gänger hafva plakat upp
klistrats här, angifvande datum, dä vi skulle dödas, men
hittills ha inga oroligheter förekommit. Som vanligt under
den varma tiden ha gudstjänsterna ej varit sä väl besökta,
men i gästrummet har ett ständigt arbete utförts, och mot
aftonen hafva ofta evangelisterna predikat pä gatorna.
I Yungning-trakten uppehälles arbetet till en stor del
af frivilliga predikanter. För att underlätta deltagandet i
nattvardsgäng firas sädan i tur och ordning pä sex olika
platser inom Yungnings distrikt, och den 3:dje söndagen
i hvarje män ad hälles predikan pä sex platser ute pä
landsbygden.
Bäda församlingarna aro villiga att bidraga till goss
skolan, men det ser ändä ut, som om knappast nägra
elever skulle kunna komma till hösten. I Yungning hafva
nägra troende själfva inrättat en byskola för gossar, som
äro för smä eller ej ha räd att resa till Honanfu. - Pä
denna station har främre gärdens trävirke mälats och en
del reparationer och förändringar vidtagits lör att ge mer
utrymme ät gästrummet och kineserna i allmanhet. Dessa
arbeten bekostas af privata personer.
C. F. Blom.

*
N~'enchi'

*
och Sinan.

Under det gängna kvartalet har det varit bä de upp
muntrande och pröfvande erfarenheter. Stonnötena bäde
i Sinan och NienchY voro sä väl besökta, att kapellen
knappast kunde rymma alla deltagarna. l Sinan blefvo
tre män och tre kvinnor och i NienchY 9 män genom
dopet upptagna i församlingen. Dessutom anmäldes rätt
mänga bröder till att vid ett kommande möte intagas i
församlingen. I hoppet vill man gärna glädja sig; likväl
är det bepröfvelsen, som visar aktheten af verket.
Emellertid har det äfven gifvits ämnen till oro och
sorg, ty hos en och annan af de troende har visat sig
tröghet i deltagandet i söndagsgudstjänsterna samt tillbak~
gäng i det andliga lifvet. I Sinan har mellan de bäda
evangelisterna Ch'en och Chia uppstått oenighet, hvilken
hotar att blifva sä allvarlig, att de svärIigen kunna sam
, arbeta. De hafva häda blifvit brukade af Gud, hvarför
det vore mycket ledsamt, om de ej mer kunde samarbeta.

Arbetet vid Sinans station.
Systrarna Sigrid Engström och Maria Pettersson hafva
varit vid god halsa hela kvartalet.
Af de kinesiska medhjälparna har Chia sien seng
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vaktat porten vid missionsstationen, under det att Ch'en
mer varit upptagen med marknads besök och med öfver
inseende öfver opieasylerna. I dessa hafva under våren
omkring 40 patienter blifvit behandlade. Såsom med
hj~lpare har församlingsmedlemmen Ho Sin deh tj~nstgjort.
Liu P'ien ch'eng, frk. Engströms t. f. medhjälpare,
har, när han ej behöft vakta porten, varit använd till
evangelistarbete pä norra landsbygden kring K'uang k'eo,
70 Ii frän staden.
Evangelisten Feng Dan shan har följt frk. Engström,
n~r hon varit ute i byarna samt dessemellan besökt
marknader.
I frk. Engströms gosskola med 10 elever afslutades
l~sningen i slutet af maj, och tycktes gossarna ha gjort
r~tt goda framsteg.
Deras älder ~r mellan 8-13 är.
Stormötet, som hölls den 22 april, leddes af broder
Blom och undertecknad samt utmärkte sig i jämförelse
med föregäende möten genom större tillslutning och mer
enhet. Mänga hade infunnit sig frän nya omräden inom
distriktet. Penningeinsamling för arbetet gjordes, och flera
af de troende förklarade sig villiga att personligen deltaga
i ordnandet af gudstjänster i byarna.

Arbetet vid Nienchi' station.

Medhjälpare i arbetet: U ang Ho san har tj~nstgjort
säsom gästrnottagare. skött opieasylen, i hvilken dock endast
5 patienter blifvit afvanda, samt deltagit i marknadsbesöken.
Ma Fu seng har tid efter annan hj~lpt till med att
vakta porten, när vi andra varit ute pä marknader.
Uang Peng iao har varit bokspridare.
Bibelkvinnan Chida sao bor i Eo ch"i, en by 30 Ii
söder om · Nienchl. Hon sysselsätter sig med opieasyl
verksamhet och evangeliskt arbete.
Omkring 14 marknader hafva blifvit besökta, de flesta
pä platser, bel~gna inom ett omräde pä 30 Ii frän staden.
En 12 dagars predikoresa till Gula floden, 90 Ii frän
ltaden, gjordes i april. I , maj besöktes under 8 dagar
3han-cheo-distriktet. Behofveri där visa sig synnerligen
jtora.
Stormöte hölls den 13 maj.
Beträffande kvinnoarbetet ~r det ganska uppmuntrande.
~J ringa tid och omtanke krafver mottagandet af de sjuka.
~ästan dagligen infinna sig sädana hos min fru för att
legära hjälp och deltagande.
Säsom bibelkvinna pä stationen tjänstgör Uang da sao.
Niench"i i juni 1906.
G. A. Stillhammar.

Hoiang den
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1906.

Älskade syskon i tron!

Frid!
Jag har nu en längre tid varit ute pä resa. Tyvärr
.n jag ej säga: »missionsresa», ty därtill är jag ännu
luglig. Jag kan nämligen sä obetydligt af spräket.
~ ck hoppas jag, att denna resa ändock pä nägot sätt
t tjäna Herrens sak.
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Under denna tid har jag i sällskap med syskonen
Bergling besökt Yuncheng, Haichow, Pucho"w och Tongchow.
Sedan 14 dagar äro vi nu i Hoiang, och troligen
komma vi att stanna här ytterligare ett par veckor. Denna
station, som en längre tid stätt utan nägon missionär,
ljgger pä en hel dagsresas afständ frän Hancheng, hvarför
det varit omöjligt för bröderna där att, sä ofta de önskat,
besöka den. Vi hoppas dock nu, att Herren skall bereda
det sä, att nägra af syskonen snart kunna äterupptaga
arbetet här, och ville vi särskildt bedja vännerna om
förbön för denna plats och för de syskon, som har fä
sitt arbetsfält. Folket har tyckes vara ganska liknöjdt.
Icke mänga komma till mötena, och endast ffi kvinnor
komma pä besök. I allt detta mörker finnes dock en
och annan ljusglimt. Nägra lyssna uppmärksamt till den
»nya läran». Ja, de hafva icke allenast hört sanningen
utan äfven erfarit dess kraft. Det är god t att veta, att
Herren förmår välsigna det lilla och af det, som för oss
synes obetydligt, göra något stort.
Jag har, sedan jag kom hit, så mycket som möjligt
ägnat min tid ät studerande af spräket. Ja, jag har
egentligen använc\t hela dagarna för studier utom de stunder,
dä det varit nägon sjuk att se till.
Efter att sä ha suttit flera dagar ä rad vid böckerna
ar det skönt att få komma ut och hämta litet frisk luft.
Jag skulle nu önska att taga eder med pä en af dessa
spatserturer. Det bär ej af sä långt, endast ut pä nägra
af de mindre bebodda gatorna.
Medan vi gä vär gata fram ett stycke, betraktas vi
nyfiket af alla, vi passera; så vika vi af in pä en sido
gata, och snart äro vi ute pä en mer öppen plats. Här
ligga hus endast pä ena sidan gatan; pä den andra finnas
några smä äkerf~lt. De stracka sig till stadsmuren, som
synes pä några fä meters afständ. Vi riktigt njuta af
den friska vind, som blåser här.
Utanför mänga af husen sitta kvinnor, hvilka liksom
vi kommit ut . för att svalka sig den sköna aftonen.
En syr pä ett par skor, en annan leker med sitt barn,
och en tredje sitter helt sysslolös. Syster Dagny växlar
nägra vänliga ord med dem, och sä forts~tta vi gatan
framät. Slutligen bli barnen trötta, och vi satta oss ned
pä en stor tröskplan. Snart ha vi v~1 ett dussin kvinnor
och barn omkring oss. De göra alla möjliga frägor an
gäende vär älder, vära kl~der, värt här, vära lefnads- och
familjeförhällanden m. m. Syster Dagny har j~mt göra
att besvara dem alla. Under tiden roar jag mig med att
betrakta barnen, som tumla om pä den gräa planen. Mänga
af dem äro riktigt napna; de leka och roa sig alldeles
som barn hemma i Sverige.
Sedan vi sä suttit en stund, kommer en gammal
man fram till oss. Han betraktar mycket vänligt de bäda
barnen ·Bergling, tar i deras smä armar och uttrycker sin
förväning och beundran öfver att de äro sä hvita. 
Kineserna i allmänhet tro, att orsaken till att vi, utlän
dingar, äro hvita,~r, att vi dricka mjölk, nägot, som de
icke göra.
Efter att ha spräkat en stund med den ena och
den andra begifva vi oss af hem. Nägra af kvinnorna
följa oss ett stycke pä väg. Vi känna oss uppfriskade
och uppmuntrade af vär promenad. Den har ej varit
förgäfves, ty vi ha under densamma fätt närma oss nägra
af de utomstäende kvinnorna, och det blir nu lattare att
ffi dem att lyssna till talet om Herren Jesus, han, som
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älskar dem med en kärlek, som de, hvilka sä litet veta,
hvad kärlek är, aldrig kunna drömma om.
Älskade vän, du, som hört och erfarit så mycket af
J esu kärlek, har denna hans kärlek fätt fylla dig sä, att
du är villig att offra nägot för honom och hans »andra
fän> härute?
Ett hjärtligt tack till alla de vänner, som genom sina
gäfvor och förböner sätta oss i ständ att här i Kina ut
breda Jesu Kristi kunskap!
Bedjande att fä vara innesluten i edra förböner för
blifver jag
Eder ringa syster i Herren
Olga Ahlman.

*

*

*

Tali-Fu den
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1906.

I Herren älskade missionsvänner ! »Gud är mäktig
att läta all näd öfverflöda tilil eder - - - och öfver
flöda till allt godt verk.» 2 Kor. 9: 8.
Flera mänader hafva nu förflutit, sedan jag frän
Chongking sande vännerna i hemlandet en hälsning.
Min man och jag anlände lyckligen till Tali d. 2 I
febr. Jag hade dä varit pä resa frän Shanghai under
nära 4 1/ 2 mänader. Under 7 veckors tid, d. v. s. pä
väg frän Sui-Fu i S"i-chuan till Tali, foro vi öfver land,
jag i bärstol och min man ridande. Herren bevarade
GSS nädefullt frän sjukdom och frän alla faror under den
länga resan, och pä ett särskildt sätt fingo vi erfara hans
Ijufliga närvaro. Vi hade afven rika tillfällen att förkunna
evangeiii glada budskap, sälja böcker och utdela traktater.
En annan glädje och välsignelse, som Herren beredde
oss, var, att vi under resan fingo besöka flera missions
stationer, lära känna nya vänner och se nägot af deras
arbete. Det var i sanning en tid af vederkvickelse för
bäde kropp och själ, och med stor tacksamhet minnas vi
all den vänlighet, som blef oss bevisad. Inom denna
provins arbetar utom C. r. M. endast ett annat missions
sällskap, som har tvänne stationer, hvilka vi afven hade
förmän en fä besöka. Pä den ena af dessa stationer,
Chao-tong, har under de 2 sista ären en väckelse pägätt
bland H ua-Miao-stammen. De kommo i skaror till missions
stationen med begäran att blifva undervisade i vär lära.
Som de tala ett annat spräk, mäste M:r Pollard söka
med tillhjälp af infödda sä hastigt som möjligt söka
tillägna sig deras spräk för att kunna bringa evangelium
till deras kännedom. Herren välsignade rikligen hans arbete,
och redan äro 2-300 genom dopet upptagna i försam
lingen. Bland dessa äro flera, som för sitt eget folk nu
förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Bortät tusen
frän olika byar samlas ofta till gemensamma möten.
Bedjen för detta arbete, att Herren må stadfästa dessa
nyomvända och leda dem fra mät pä rättfardighetens väg!
Inom dessa västliga provinser finnas flera olika stammar,
och hvar och en har sitt eget spräk. Här i Tali och
byarne rundt omkring hafva vi mänga, som tillhöra Ming
Chia-stammen. Nägra bland dem tala och förstä kine
siska, men de flesta tala endast sitt eget spräk, och ofta
längtar jag att kunna meddela mig med dem pä deras
eget tungornäI.
Tali-fu station öppnades för öfver 20 är sedan, men
arbetet har varit mycket härdt och folket mycket likgiltigt
för evangelium. Under de sista 5 ären har ingen kvinnlig

missionär arbetat här. Sedan vär ankomst hit hafva vi
haft rika tillfällen att utsä den ädla säden. Vära möten
'hafva varit talrikt besökta af bäde män, kvinnor och barn.
De kara kvinnorna inbjuda mig äfven till sina hem och
mottaga mig mycket vänligt. H varj e tisdags- och fredags
f. m. är jag uppe pä den andra gärden, hvarest vära
medarbetare, D:r Clark och Mr Embery bo, för att mot
taga de kvinnor, som för sjukdom vilja besöka D:r Clark.
Pä torsdagarna har jag möten för kvinnor och flickor,
och hvarje afton hafva vi offentliga möten i värt kapell.
Ibland hafva vi en ganska stor skara samlad. Kvinnorna
röra sig mer fritt har än i norr. Sä t. ex. komma ofta
kvinnor frän de högre klasserna gäende hit till fots, blott
med en eskort af en eller tvä tjanare. Äfven till vära
aftonrnöten hafva flera kommit. U nder all denna yttre
vänlighet förnimmer man dock tydligt ett mycket starkt
motständ, och mer och mer äro vi öfvertygade, att endast
genom den Helige Andes kraftiga verkan genom oss,
hans redskap, kunna själar uppväckas till begar efter fräls
ning samt få mod att komma öfver pä Herrens sida.
Nägra af dem, som nästan dagligen komma till vära
'möten, synas fullt öfvertygade om sanningen men hällas
tillbaka af människofruktan. En yngre kvinna, som kom
mer in, sä ofta hon har tillfälle, sade till mig i gär afton:
»Jag läser i mitt hem de sånger, som jag lärt, och en
dag stod jag upp och bad till Herren, säsom jag hört
eder göra. Och ehuru de skratta ät min 'därskap' , vill
jag förtrösta pä Jesus och gä till himmelen.» Tvänne
familjer hafva under de sista mänaderna tagit ut och
förstört sina afgudar men äro ännu mycket »svaga» och
okunniga. Viljen icke I, kära vänner, bedja för dessa,
hos hvilka Herren har bÖl/at ett godt verk, att de mä
starkas i tron? Viljen I icke äfven förena eder med oss
i vår dagliga bön om en väckelse inom detta distrikt,
och om att vi, Herrens vittnen, mätte blifva mer och mer
skickliggjorda att vittna bland detta folk, till hvilket han
sändt oss? Värt hopp stär till Herren, vär Gud, och för
honom finnas iltga omöjligheter. J ag tror, att här finnas
mänga själar, som skola räddas säsom svar pä vära gemen
samma böner. Lätom oss därför ej förtröttas i värt gemen
samma arbete för vär Herre och Mästare!
Denna station ligger 13 dagsresor frän Vinnan-Fu,
vär narmaste station pä den ena sidan, och 20 dagsresor frän
Bhamo, den närmaste pä den andra sidan. Inom detta di
st!'ikt är jag L n. den mda kvinnliga missionären, Vi bedja
mycket om flera arbetare i den myckna skörden. - Det
är sä gladjande att genom bref frän de kära missions
syskonen i norr _fä höra om arbetet pil de olika statio
nerna. Äfven är det en stor glädje att hvarje män ad
fä mottaga »Sinims Land», - Jag ber nu att fä begagna
mig af detta tillfälle att frambära mitt innerliga tack till
alla kära vänner, som förlidet är ihägkommo mig med
julgäfvor. Sakerna lära ha afsändts frän Shanghai och
äro nu pä väg till vär aflagsna station i väster.
Har glömt omtala, att vi hafva endast en församlings
medlem här, en manlig. Bedjen med oss, att skaran
S1zart mä mängdubbIas!
Mä Herrens rikaste välsignelse hvila öfver eder, kära
missionsvänner !
Min man förenar sig med mig i hjärtliga hälsningar.
Eder i Jesus tillgifna
Sigrid Mc Lean.

Stockholm, Svenska Tryckeribolaget Ekman & Co, 1906.
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hade samlat sig kring det grekiska snillets fackla.
Grekernas rika och välljudande språk hade blifvit
nära nog världsspråk. Och dock, ehuru den högsta
Ar Gregoyy Jl:fantlc,
intullektuella bildning, hvartill en fallen, mänsklig
natur kan komma, hade uppnåtts, redan innan Ordet
»Sannerligen, sannerligen säg'er jag eder: Om blef kött, var det, som om grekernas vise aldrig
hvetekornet icke faller i jorden och dör, så förblif hade funnits. Så totalt hade de misslyckats i att
ver det allena; men om det dör, så bär det myc;ken bland människosläktet åstadkomma en pånyttfödelse.
Vi hö ra äfven Paulus fråga: )Hvar är någon vis,
frukt» (Joh. 12: 24).
Att vi här ställas ansikte mot ansikte med en hvar är någon skriftlärd, hvar är någon af denna
sanning af utomordentlig vikt och betydelse, fram världens klyftiga ? Har Gud icke gjort denna värl
går af de ord, »sannerligen, sannerligen», med hvilka dens vishet till dårskap ?» (I Kor. I: 20). Hvad
beträffar en andlig och moralisk pånyttfödelse af
Frälsaren inleder sin utsago.
Augustinus påminner oss om att detta »sanner människosläktet, så hade dessa filosofer, tänkare,
ligen, sannerlig'en» icke är en väns tilltal till en författare och vältalare icke lämnat något spår ef- .
vän. Denna Jesu bekräftelse eller ed är framkallad ter sig. Och de, som lefde denna tid, kastades
däraf, att vi känna så föga af hans sinne, att vi nu af och an emellan en vidskepelse, som trodde
för honom hafva så litet förtroende. Ja, vi nära allt, och en tvifvelsjuka, som icke trodde på
nog kräfva ett sådant bestyrkande från hans läppar, något.
Hvaraf kom det sig, att grekernas visa så to
innan vi kunna tro han~ ord.
Men Jesu »sannerligen, sannerligen» uppenba talt misslyckats i sina sträfvanden? Deras slagord
rar äfven för oss en lärare, som har öfverseende voro: {iällbildJZtn~!.;· och s/älfnfutmllf:, I dessa båda
med vår svaghet och okunnighet, som nedlåter sig begrepp låg enligt grekernas tanke målet för allt
till att möta oss på den punkt, där vi stf!. Ja, han det förnämsta goda i det mänskliga lifvet. Olym
begagnar sådana ord för att .väcka vår uppmärk pens gudar föreställde man sig såsom varelser, som
samhet, för att nå vårt tröga förstånd och vårt mot lefde endast för att själfva njuta, som, när de stego
sträfviga hjärta. Käre läsare, må han icke förgäfves ned till jorden, hade tanke blott för sina egna nö
jen men aldrig frågade efter mänsklighetens syn
få tala till ditt och mitt hjärta!
Det finnes endast en väg till det välsignade der och sorger. Och gudarnes karaktär återspeg
tillstånd, som i vår text öppnar sig för oss. Till lades i deras tillbedjares.
Kristus visar de greker, till hvilka han talar,
ett lif af rikt fruktbärande, ett lif af gemenskap
med Kristus i arbete och till förhärligande med ho att det gällde att kullslå hela den gamla tanke
nom komma vi icke, om vi icke blifva införlifvade med byggnaden, att förändra hela lifsriktningen, att i
honom till en lika död. Nyck eln tin det under stället för själfbildning och själfnjutning sätta ett
bara lif, som i' vår text tecknas för oss, ligger i lif i kärlek, ett offrande af det egna jaget. J a, han
dessa ord: » om det lcke dör.» Döden är porten målar för dem ett lif i rak motsats till det, som de
under århundraden kallat för lif,
till lifvet.
Två tillstånd äro möjliga: ett lif i kärlek eller .
Vi kunna i våra dagar, då så få förstå, hvad
ett lif för det egna jaget. Och antingen kommer offret af själflifvet innebär, icke nog betona, att
det ena eller det andra att dana vår karaktär, Kärle det utgör själfva saltet i en kristens karaktär,
ken söker sitt lif 'ltta7iför sig själf. Det egna jag'et och att utan detta offer det kristliga lifvet är
söker sitt lif Z1lO11l sig själf. Kärleken offrar det ett salt utan sälta. Detta offer af det egna jaget
egna jaget. Det egna jaget söker bevara sig själft är just beviset för att en människas kristendom
och offrar kärleken.
är verklig. Ja, vi hafva icke fattat ens det gu
Den lag, som den store Mästaren här belyser domliga lifvets första grunder, förrän vi hafva
med en bild, hämtad från växtriket, den, att offret lärt att hata sj~i.lflifvet. Först när vi afstått från
af själflifvet är villkoret för allt lif, är en lag, som att vilja lefva oss själfva, hafva vi fattat, hvad
genomgår hela skapelsen. »Ingenting lefver i san som i sanning är lif.
ning eller uppfyller i sanning sin bestämmelse, som
Vi lefva i en tid at rastlös verksamhet på det
icke, såsom utgörande en del af det stora hela, religiös,a området. :Men finns det väl någon pro
lefver för att gagna och befrämja det helas väl. portion m ellan verksamheten och de resultat, som
Allt i skapelsen -- äfven solen, mån en och stjär vunnits? Gifves det icke skaror af kristna arbetare,
norna - är till för att tjäna och hjälpa. Allt gifver som hafva blifvit så vana vid att deras arbete icke
ifrån sig lif eller offrar sitt lif och sin kraft för att bär någon frukt, att de nästan upphört att vänta
väcka eller underhålla lif i andra former. J ord, någon framgång? :Med så mycket predikande, så
vatten och värme tjäna att utveckla plantans lif. mycke n undervisning, så mycken bibel- och skrift
Plantan dör för att underhålla fågelns eller något spridning borde vi i sanning icke blott kunna »hålla
annat djurs lif. Fåglar och andra djur dö för att fästet» utan äfven göra vidsträckta eröfringar från
underhålla människans lif
mörkrets rike. Men hur är det? Vi hålla icke,
För grekerna var det särskildt svårt att till sanningen att säga, jämna steg med världens väx
egnf sig Frälsarens lärdomar. Under fem århund ande folkmängd. Den dag, som är, är det flere
raden hade de nämligen, såsom tolk betraktadt, än någonsin förr, som sitta i mörker och dödens
gått i spetsen för mänskligheten. Hela världen skugga.

,Korsets frukt.
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En förklaring till att resultaten ofta äro så
klena eller så ovaraktiga, ligger däri, att så många
kristna icke hafva tagit det steg, som dr nödvän
dzgt för dl fruktbärande arbete. Vare sig det be
ror på okunnighet eller bristande vilja, ett faktum
är, att flertalet af dem, som bekänna sig vara Guds
medarbetare i arbetet för denna världs pånyttfö
dande, aldrig- på allvar hafva hatat och afstått från
sitt själflif. Och därför, att de så mycket lefva »sig
själfva», lefva de så litet för Gud.
Det är många, som i sin ifver att lyckas bättre
beständigt ropa till Gud om andlig kraft. Men
Gud kan icke uppfylla deras önskan, ty han vill
icke gifva sin ära åt någon annan. Och skulle
han med andlig kraft bekläda män och kvinnor,
som äro uppfyllda af "sitt eget jag», så skulle han
därigenom endast gifva näring åt deras fåfänga,
deras upphöjande af det egna jaget, deras sökande
af sig själfva.
Det berättas, att, när den store bildhuggaren
Michel Angelo arbetade, brukade han bära ett
tändt ljus öfver sin 'panna, fastsatt vid sin mössa,
på det att ingen skugga af hOJlom Jjäif måtte falla
på hans arbete. Denna sköna vana talar ett kraf
tigt språk. Huru ofta härröra icke de skuggor,
som falla öfver vårt arbete, just från oss själfva!
Ar förhållandet så med dig, min broder? Sök~r
du i likhet med Baruk stora ting för dig själf? Ar
du känslig för människors gillande eller klander,
vid godt mod, när du blir upphöjd, nedslagen, när
du blir klandrad? Rådfrågar du din naturliga smak
och dina naturliga känslor i fråga om ditt arbete i
stället för att gå i hans fotspår, som icke täcktes
sig själf? Ryggar du tillbaka för det arbete, som
icke är behagligt, som måste ske i det fördolda,
och som icke medför någon yttre lön? Sanner
ligen, sannerligen säger jag dig, du har redan
fått ut din lön, men icke den lön, som består i att
samla frukt till evigt lif.
Det påstås, att fullt mognade sädeskorn kunna
under vissa villkor bevara sin växtkraft icke blott
under några fel. år, icke blott under några århundraden
utan årtusenden igenom - huru länge kan ingen
människa säga. Om t. ex. de djupare Jordlagren vid
någon gräfning komma i dagen och utsättas för
luften, solens strålar, dagg och regn, uppskjuta inom
kort en myckenhet små plantor. H varifrån? J o, från
små frökorn, som under århundraden, kanske årtusen
den legat många tot under jordytan.
Så länge dessa korn legat där nere i jordens
innandöme, hafva de, ehuru de inom sig ägt lifs
kraft, förblifvit allena. Vi må lägga märke till
att det är endast, då sädeskornen dö, som de draga
till sig kol, kväfve och de olika salter, som bidraga
till deras utveckling och näring, och att de ligga i
jorden onyttiga, utan att frambringa frukt, ända
till dess en kraft kommer i beröring med dem, som
drager fram dem från deras gömställe. Det för
dolda lifsfröet behöfver den genomträngande sol
värmen och det milda regnet. Då inträder för
multning och död, och ur förmultningen och döden
framspringa lif och skönhet. Hvilka slumrande
krafter, hvilka gudomliga möjligheter gömma sig

icke inom otaliga människolif i våra dagar! H vilka
rika gåfvor äro icke begrafda där nere i djupen!
Om män och kvinnor endast ville utsätta sig för
»Guds kärleks solsken» och låta sina hjärtan vara
öppna för hans Andes befruktande dagg, skulle
hos dem fördolda krafter vakna till Ii f, som under
den Helige Andes inflytande och ledning skulle
fylla hundratals andra lif med välsignelse och deras
egna med outsäglig glädje.
,Om icke hvetekornet faller z' .lorden och dör,
så förblifver det allena; men om det dör, så bär
det mycken frukt..!>
Låtom oss i tankarna följa
ett hvetekorn, då det faller i jorden! Innanför det
fina skalet finna vi ett ämne, som kallas stärkelse,
och längst in i detta gömmer sig en gudomlig
hemlighet, ett lifsfrö, så litet, att det icke ens med
mikroskopet kan upptäckas. Det är fullt af slum
rande lif och kraft och innehåller uti sig fröet till
oändliga skördar. Men dessa slumrande lifskrafter
väckas till lif endast genom att något brister sön
der, genom en upplösning, genom död.
Det lilla fröet öfverlämnar sig så att säga åt
naturens krafter, som gripa det och skyndsamt,
som det synes, fördärfva dess skapnad och skön
het. Därnere i myllan har Gud sitt laboratorium,
och han genomför och fullbordar där en för
vandlingsprocess, som är den mest underbara,
I och med det att förmultningen äger rum,
börjar det lilla lifsfröet hämta sin näring ur
den omgifvande stärkelsen, tills denna är alldeles
förtärd.
Det liknar en fånge, innesluten i sin cell med
ett krus vatten och en brödbit. När vattnet är ut
drucket till sista droppen och brödet förtärdt intill
den sista smulan, då spränger det sitt fängelse.
Den i fröet befintlig~ stamknoppen skjuter uppåt,
rotämnet utvecklar sig nedåt. Den del, som banar
sig väg nedåt, söker ur jorden upptaga allehanda
ämnen till näring för den del af växten, som snart
kommer att befinna sig ofvan jord. Hela naturen
får så att säga bidraga till växtens underhåll. Så
väl från jorden som från luften och skyn hämtar den
material för sin till växt, och slutligen se vi ett strå,
böjande sig under tyngden af ett med korn fullsatt ax.
»Huru mycket rikare», säger C. G. Moore
i en artikel öfver detta ämne, »är icke det lif,som
hvetekornet lefver i sin nya gestalt! ' Tänken blott
på hvad det kan mottaga! Det ställes på en gång
i förbindelse med alla naturens rika tillgängar. Luft,
ljus, regn, dagg och jord - al1t samverkar till dess
uppbyggande och bestånd. I sin förra gestalt
kunde det icke inhämta något från alla dessa källor.
Och tänka vi på, hvad det kan gifva - hvilken
förändring har icke inträdt också här! Nu fram
bringar det frukt, trettiofaldt, sextiofaldt, kanske
hundrafald t! Den andliga tillämpningen ligged så
öppen dag, att hvarje läsare själf kan göra den.
Innan Ghlds Son steg ned till oss för att ikläda
sig' mänsklig gestalt och så kunna blifva lydig
intill döden, intill korsets död, hade Gud på kraf
tens väg gjort allt, som göras kunde. Men det
var något mer, som behöfdes. Sonen måste gifva
sitt lif z' döden.
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Men korset förvandlas till en tron, och den
korsfäste blir en segrare. Han, som upphöjdes öf
ver jorden, håller nu pä att draga alla till sig, och
i den mån vi blifvit uttömda på vårt eget jag, och
Kristus fått taga vära lif i besittning, blir vår kraft
att draga själar till Herren allt större. Ty )l om
icke h vetekornet dör, förblifver det allena. Men
om det dör, så bär det mycken frukt.»

Våra infödda medarbetare.
Ki Chong Hsioh.
Om denne man skrifver missionär Rob. Bergling:
" Han blef omvänd, dtl. han som arbetare hjälpte till
att bygga värt nya kapell för öfver fyra år sedan. Vid
sin ankomst hit var han en slaf under opiebegäret. Själf
säger han i sina vittnesbörd, att han var 'en ulf', att
han t. o. m. 'ät människor', ett kinesi3kt uttryck, liktydigt
med att rikta sig ptl. andras bekostnad.
Han svor
vid sig själf, att han icke skulle höra pä vär lära, fastän
han morgon och afton, dä evangelium predikades, satte
sig pä ähörarnes bänk. Herren öppnade likväl hans öra,
sä att han hörde sig till lifs, till och med innan 2 mtl.
nader voro gångna. Så hel var hans omvändelse, att
bäde vänner och fränder genast sågo, att han hade blifvit
en ny människa, alltigenom omskapad.
Sedan han afvants från opium, och arbetet pä ka
pellet upphört, gick han hem till sin by, den största af
Hanchengdistriktets 550 byar, och hyrde en liten centralt
belägen lokal, där han samlade byfolket för att samtala
. med dem om läran. Trogen som Hanna kom han sedan
till gudstjänsterna, förutom dä han, försedd med skrifter,
vandrade till aflägsna byar, där han hade släktingar och
bekanta, för att visa dem den kostbara pärla han funnit
och uppfordra äfven dem att söka henne. J a, hans nit
älskan och ifver för a ndras frälsning var frän begynnelsen
sädan, att han snart af de systrar, som han stundom
följde ut i byarna, fick tillnamnet 'aposteln'.
Inseende frän början, a tt vi i honom skulle kunna
ffi ett godt stöd i arbetet, Jät jag honom under tvä år
stanna sä mycket som möjligt pä stationen för att ffi
deltaga med i morgon- och aftonbönerna och dessemellan
studera.
Fä äro sä afhällna bland de infödda kristna som
han. Dessa ha för honom ett odeladt förtroende och
söka hans räd och hjälp i mänga fall. Han hör riktigt
till 'fäderna', om hvilka Paulus talar. Ja, än mer, han
han har ett modershjärta för alla Guds barn och likasä
för sädana, som blifvit 'intresserade' för sanningen. JVled
största glädje ger han ocksä ut sitt sista öre, om han
tror, att han därmed skall kunna föra nägon närmare
Gud. Glömsk är han, ofantligt glömsk, men aldrig glöm
mer han att vittna om Herren, och aldrig glömmer han
sina predikoturer pä marknadsdagarna eller rimdt om i
byarna.
Det är blott en sak, vi ha emot honom - att han
aldrig tycker oss vara liberala nog. Han vill strö ut
böcker och traktater till höger och vä nster, men bäde vär
kassa och vära principer säga nej. Han vill bjuda in
bäde 'kreti och pleti' till ett mäl mat pä stationen säväl

som i sitt hem, för att de efterät skola fä ähöra en
predikan. 'H vad betyder det att bjuda dem pä ett mäl
ma t', säger han, 'om man bara kan få fylla dem med
evangelium?' Ja, han är en herde af första slag, hvad
hjärtat angär, en apostel, hvad nitet angär.
En dag, dä jag satt honom att studera, fann jag
honom sysselSc'l tt med att trycka en säng, till hvilken han
själf lätit gravera stilar.
De tvä första stroferna däraf lyda i fri öfversättning :
'Jag har synder och kan ej bli dem kvitt
Men anropar Jesus om näd.
Jag har inga meriter att bygga pä,
Endast hoppas pä hans näd.'
Sj ~i.lf har han blitvit hjälpt genom denna sång, och
sä vill ha n, att andra skola bli det. I hundra tals ex.
sprider han den därför, och när upplagan tagit slut, trycker
han mer.
Bedjen nu, kä ra vänner, för denne evangelist, som,
just därför att han är till sä stor välsignelse, är ett sär
skildt föremål för fiendens glödande pilar! Bedjen, att
Herren mä bevara honom, sä att han aldrig blir stor i
sina egna ögonl »

(1uds trofasthet.
F ör flere år sedan hörde gamle Chang-fuh-ie talas
om, att utländingarne kommit till Chenchow. Alla möjliga
rykten om d em voro i omlopp, och sä beslöt han att
själf gä och undersöka saken. Han gick och mottogs pä
det vänligaste af d :r Taylor och den kinesiske med
hjälparen. Allt hvad han säg tillfredsställde honom 
sjuka mottagas dagligen, fingo värd och medicin och be
handlades med välvilja och kärlek; läran predikades, och
allt var för intet. En tiggare, som af nägra illasinnade
blifvit bestucken att ligga utanför »evangeliesalen» och
förbanna utländingarne, blef behandlad med saktmod och
öfverseende; här fa nns intet hat, endast medlidande och
kärlek. Chang-fuh-ie stannade i tre veckor.
Detta var hans första besök men blef ej det sista.
Han kom igen då och dä och började smäningom fatta
nägot af innehället i det glada budskapet. Länge var
han emellertid bunden i det gamla lifvet, dess vanor och
sedvänjor. Under ett ärs tid gingo han och hans hustru
till katolikerna här i staden men komma sedan tillbaka,
sägande, att denna lära vore bättre, ty här lefdes, som
det predikades. Så fick han en bibel och började läsa
ordet. Hustrun blef omvänd och döpt, och deras yngsta
lilla flicka fick komma i skolan. Länge var Chang-fuh-ie
bunden i opierökning, men till slut slets afven den bojan.
Det andliga lifvet växte starkare. Han saknades aldrig
pä mötena och började frimodigt vittna för utomstående
om frälsningen i Kristus J esus. Mänga år hade » den
starke » kämpat för att behålla sitt rof, men "dm starkare»
hade segrat l
För nägra dagar sedan bekände den gamle mannen
genom dopet sin Herre, och samma dag döptes hans
lilla dotter, ett ovanligt älskligt barn, som i allt lefvat som
en Jesu lärjunge. Det kostade icke litet pä henne att
lösa sina fötter, men afven till detta var hon villig samt
bad sä innerligt till Gud, att hon måtte få näd att vara
honom trogen.

S I N I M S L A N D.
Här är nu deras porträtt* - den gamle fadern, som
efter ett helt lif i hedendom och synd blifvit förd till
ljus och frid i Herren Jesus, och den unga dottern, som
den gode herden tidigt fätt finna och vinna för sig och
sitt rike. Viljen I icke bedja för dem?
»Huru känner du det?» hördes den gamle Chang
fuh-ie ett par dagar efter sitt dop fråga en af de män,
som samtidigt med honom döpts, »jag är sä lätt om
hjärtat, det finnes inga bekymmer därinne nu, endast frid
och glädje!»
Gud gifve dig, käre läsare, samma erfarenhet!

Jam Guitmess.
Chenchow-fu den

juli
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Utdrag ur bref.
Nienchi den

2

juni

1906.

- - - - Härmed fär jag frambära några hälsningar
frän Nienchi i Honan, . där min hustru och jag nu varit
sedan ett halft är. Det är med stor tacksamhet, som jag
erkänner mottagandet af gäfvor för verksamheten under
det gängna liret.
De hafva blifvit använda dels till
evangelisationsarbete öfver en stor del af landsbygden,
dels till inredning af kapell, gatukapell och gästrum här
i staden.
Vi äro glada att fä vara här i dessa mörka trakter
för att tj~na Herren. Förhlillanden och omständigheter
äro ju ofta litet pröfvande, och ledsamt att säga ligger
jag stundom under i striden, men Herrens godhet är stor,
och han reser upp den, som faller. Herren gifver näd
att öfvervinna. Alla kära missionsvänners intresse och
medarbete är en sädan uppmuntran.
Under det halfva är, vi varit här, d. v. s. min hustru,
jag och vära tvä smä gossar, hafva vi ej varit sjuka en
enda dag, sä när som pä lille Johannes, som har en klen
mage. Men !lfven han tyckes smäningom blifva bättre.
Vi hafva snälla tjänare, hvilket är ofantligt värdefullt i
främmande land, ty det skänker ett visst lugn och trygg
het att i sitt hem hafva pälitligt folk. Eljest är man ju
pil. alla kanter omgifven af folk, som pil. allt sätt söka
draga fördel af ens närvaro.
Nägra snälla och troende frän staden och landet
äro ocksä med pä vägen. Herren har i sanning gifvit
oss en fridfull ingäng pä denna plats.
Eder i Herren
Gustaf Adolf Ståillammar.

*
Ur ett privat bref,

*

*

Chang-iang, Honanfu, den

2

aug.

1906.

I Herren älskade vänner!
Mer än tre veckor ha redan gätt, sedan jag lämnade
staden och flyttade hit ut till denna by. Hoppades dä
att snart ffi. tid att skrifva ett bref men fann snart, att
'" Se första sidan!

ifråga om tillfälle härtill hade jag kommit »UT askan i
elden», ty så snart jag öppnar dörrarna pä morgonen,
har jag genast besökare inne, och dft nägra gå, komma
andra i stället. Pä detta sätt gär min dag frän tidigt pa
morgonen till sent pä kvällen, men det är så tryggt att
fli taga den som den kommer, samt lita pä, att den är
af Herren beredd, och att hvar och en, som kommer, ar
af Herren sänd.
Innan jag kom hit ut, var det fräga om att jag
skulle fli bo i en grotta hos en troende familj, men detta
visade sig sedan ej lämpligt, hvarför jag hyrt en sädan,
tillhörande ett värdshus, som ligger alldeles bredvid vägen.
Detta gör, att jag kommer i beröring ej blott med byns
invänare utan äfven med resande, som fara furbi, och
som komma frän olika platser. Jag har sällInda rikliga
tillfällen att fä bära fram vittnesbördet för dem, som äro
»fjärran och för dem, som äro nära».
Här finnas två troende kineser, som ibland komma
hit till min grotta, dä de fil. samtala med de besökande,
medan jag själf drager mig undan i ett hörn för att fä
skrifva nägra rader eller bereda mig för mötena. Förutom·
tre möten pä söndagarna ha vi hvarje afton möten för
de troende och sökarna. Dessa aftonrnöten äro mer
afsedda för bibelstudium än predikan, och vi ha vid dem
följt händelserna i Jesu lif enligt tidsföljd. Min kinesiska
är naturligtvis längt ifrån fullkomlig, men jag har rikligen
flitt erfara den Helige Andes förrn äga att tolka sanningen,
äfven då mina ord brista.
Under de veckor jag lefvat här som en kines bland
kineser, har Herren i näd bevarat mig till kropp och
själ och varit mig mycket nära, så att jag fått känna
mig sä lycklig i mitt arbete som knappast någonsin
förr. I en af de senast komna tidningarna såg jag
ett yttrande af d:r Griffith John: »En missionärs lif är
det lyckligaste, som kan lefvas», och det är sant.
De yttre omständigheterna kunna vara svåra, ja, vedervär
diga, men Herrens närhet förmår uppväga allt, sft att
man glömmer det svära.
I lördags kom en ung man hit frän en marknad,
hvarest han hade fätt höra, att det fanns en missionär i
denna by. Han stannade hela söndagen och var mycket
ifrig att ffi del af sanningen. När han sedan gick pa
måndagen, köpte han flera böcker samt sade, att han
snart skulle komma in till staden för att få lara mer.
J ag nästan l~~inde det, som om Jesu ord till N atanael
voro tillämpliga pä den mannen: »En rätt israelit, i hvil
ken intet svek äD. 0, hvilken glädje att möta dessa
själar, som hungra och törsta efter frälsningen! De äro
ej många, men Glid vare lof, att det finnes en och annna.
Det är ock en stor förmän att få förkunna lifvets ord för
dessa beredda hjärtan!
Afven i denna by finnas nägra, som en tid varit
sökare af sanningen, men som ej blifvit frigjorda. De
flesta af dem äro slafvar under opiet och ha begärt att
få hjälp under den tid, jag fär vara här. Bedjen för
mig, älskade vänner, och för dessa, som Herren har
gifvit mig att hjälpa och leda! Utan hans kraft äro vi
hjälplösa, ty satans makt är stor. Ju mer Herren leder
mig in i arbetet för dessas frälsning, dess djupare känner
jag behofvet af ett fullare matt af gudomlig vishet, kärlek
och ödmjukhet. För att kunna vara dem till verklig
hjälp behöfver man träda in i deras ställe och känna
deras nöd som sin egen, men härtill fordras Guds näd.

S I N I M S L A N .D.
)Jag vet, att detta skall aflöpa för ' mig (och dessa)
till frälsning genom eder förbön och Kristi Andes hjälp.»
I Herrens tjänst
Rikard A1ulersso1t.

*

*

Kära missions vänner !

Frid!
Vi räkna i dag redan den 7 augusti. Himlen är
mulen och luften sval och skön. N u anse· kineserna, att
den egentliga het-tiden är förbi för i i'tr. En synnerligen
god skörd tyckes det blifva i höst, och människorna äro
nöjda och vänliga. Ehuru det ibland de infödda har
varit ganska sjukt, och mänga dött, hafva VI fätt
vara friska i sommar, både Sigrid och jag. Arbetet har
fortgätt utan afbrott, och Herren har pfl mänga sätt gifvit
oss uppmuntran. Allt sedan sista stormötet harva vi i tur
och ordning hållit söndagsgudstjänster pä tre olika platser
i distriktet. Fjärde söndagen i hvarje mänad hafva de
troende pä dessa platser kommit in till staden, och sä
hafva vi firat J eSll döds äminnelse gemensamt. Besöken
på landet äro alltid ägnade att uppmuntra. Bibelkvinnan
Cheng har en längre tid varit Iden men är nu åter frisk.
Hon och en annan snäll gumma, som Herren fätt frälsa
samt hela frän en mångårig, svår sjukdom, hafva nyss
varit ute på en liten resa. Härunder mötte dem den
stora svårigheten, att den man, som åtföljde dem, blef
dödssjuk. Han hade kant sig illamående och köpt någon
medicin, som antagligen innehöll ett starkt gift, ty så
snart han tagit in det, fick han våldsamma plågor. Och
snart inträdde, som det syntes, döden. Två tillkallade
kinesiska läkare gjorde allt, hvad ~ deras makt stod, för
att äterföra honom till lifvet, men allt förgäfves. Kiinslolös
och orörlig läg han där, och då de enligt kinesisk sed
stungo honom med nålar (ett slags äderHitning), syn'tes
intet blod; endast vatten sipprade fram . Kvinnorna kände
det naturligtvis mycket svårt, seda'n alla uppgifvit hoppet
och gått, afven de troende. Gumman Ko fick då för
sig, att hon och Cheng skulle försöka på nytt. De gingo
dä in i grottan och gåfvo åter mannen några djupa
stygn men utan resultat. Sil började de massera hans
lemmar, och sedan de ännu en gång stuckit ett djupt
stygn i ena armen, syntes klart blod. De knäföllo då
och bädo, och snart reste sig den sjuke under utropet:
»J ag är frisk, jag är frisk».
Härpä åt han och drack
och fortsatte samma eftermiddag med kvinnorna till en
annan by. Vi kände oss outSägligt tacksamma mot Gud
för denna bönhörelse, helst mannen ifräga såväl som hans
häst länats åt oss af en Kansuhmissionär under dennes
vistelse vid kusten, och det naturligen för oss hade med
fört stora svärigheter, om han dött.·
I dag ha två män kommit hem från en marknad,
hvarest de varit några dagar. De voro glada öfver sitt
besök där och hade rönt ett vänligt mottagande. Ja,
måtte Guds ord, vare sig taladt eller spridt genom böcker,
bara rik frukt till själars frälsning bland Honans folk!
En af vära vänner, en snäll, troende kvinna, har
legat sjuk här i fjorton dagar. Hon var mycket med
tagen, och då hennes man icke trodde, att hon skulle
kunna uthärda hettan här, beslöts, att hon skulle föras
.till nägon grotta. Hon hade svårt att skiljas ifrän oss

och bad att fä med sig ett själflysande kors, SOm hon
visste, att jag hade, »ty», sade hon, »jag tycker ej om
att bo där bland afgudarne i den mörka 'grottan». Så
snart hon kom dit och fick syn pä stamtaflorna och allt
det örriga, bad hon också helt bevekande sin man att få
komma tillbaka. »Jag vill hellre", förklarade hon.. »dö i
frid än le/va tillsammans med afglldarne. Lät mig fä
komma tillbaka!» I-lon fick det och är nu mycket bättre.
Herren pröfvar, men han gläder ocksä sina barn, och
öfv.e r allt kunna vi skrifva Jesu egna ord i Luk. 12:
»Hafven ingen oro - gö ken först Guds rike! b
»Därför ' har barmhärtighet vederfarits mig, att Kristus
skulle på mig bevisa sin längmodighet till förebild för
dem, hvilka skulle tro.» I Tim. I: 16.
Tacksam för edra förböner, hoppas jag fä tjäna här,
sä länge Gud vill.
llfaria Petlenson.

Efter 50 års arbete

Kina.

D en vördnadsvärde missionärsveteranen dr Gnffitlt
John, som pä grund af sjuklighet detta ar nödgats lämna
Kina, höl! i Hankow kort före sin afresa ett tal, hvari
han bl. a. yttrade:
"Gud skapade mig för Kina. Jag har un~er min
mängåriga vistelse här alltid varit medveten dUrom. För
ett fjärded els århundrade sedan, dä jag en tid var i
Amerika, dUr min hustru läg sjuk, var detta medvetande
alldeles öfverväldigande. »Du måste begifva dig ut», sade
ocksä min hustru, "annars är du ohörsam mot G ud.»
I sUgen, att jag nu begifver mig hem. Jag känner
det, som om jag vore pä väg bort frän hemmet. Ty
Kina är mitt hem.
Jag älskar kineserna. Det gör mig ondt, om jag
hör nagon tala ofördelaktigt om dem och ovänligt kriti
sera deras svagheter. De äro ett stort folk, ett folk,
som Gud vill frälsa.»

för }\risti skull.
I provinsen Honan i trakten af staden K uangchao, d~ir
Kina Inlandmissionen har en station, köpte en medelålders
kines ett evangelium. Sedan han läst det, förstörde han
säval sina afgudar som sina fUdernetaflor. Hans anhöriga
blefvo häröfver mycket förbittrade och trodde, att han
blif.vit besatt af onda andar. De bundo honom till hän
der och fötter och genomstungo hans högra öga med
näiar, sä att han totalt förlorade synen. Sedan lade
man en kedja om hans hals och fastgjorde honom vid
en vägg i ett af husets inre rum. Under hela sin fången
skaps tid hade han sin dyrbara lilla bok gömd under
sin klädnad och åkallade flitigt J esus. I öfver en
mänads tid bad han dag och natt den blinde Bartimei
bön: »J esus af Nasaret, förbarma dig öfver mig!» Pingst
dagen regnade det i strömmar, floden svämmade öfver
sina braddar, och flere hus störtade in, bland andra äf
ven den lerhydda, i hvilken den omvände kinesen satt
fången. Han tog till flykten och sökte skydd i miSSIO
nens kapell. Här berättade han sin historia och bad

SINIMS L A ND.
under glädjetlirar evangelisten lösa kedjan från hans hals.
Denna kedja förvaras ännu af en af missionärerna i
Kuangchao.
Mannen bär sedan denna tid alltjämt pä sig den
lilla evangeliiboken. Att läsa i denna ä r hans högsta
glädje.. Icke sällan hör man honom äfven berätta: »Denna
lilla bok har kostat mig mitt ena öga, men Herren .Tesus
har i stället öppnat min själs bäda ögon och gifvit mig
frid. »

}Y1eddelanden
~

från

~

1(edaktio n en

Prisen Herren med mig och låtom oss samfäldt upp
höja hans namn!
I slutet af augusti mänad voro vi mycket bekymrade
öfver missionens betryckta ekonomiska ställning pä grund
af alt så ringa medel influtit under sommarmånaderna 
missionens behot' kräfl'a omkring 6,000 kr. i månaden 
och hyste en stark fruktan för att våra kära syskon ute
på missionsfältet skulle råka i brydsamma svärigheter. Vi
ropade till Herren och meddelade våra kära ombud i
landsorten jämte nägra närstående vänner missionens stal l
ning samt begärde deras förböner om behöfliga medel
för arbetets underhåll. I sin nåd gaf Herren oss en ny
uppenbarelse af sin trofasthet. Han uppväckte våra med
arbetare till en ifver och beredvillighet, som uppfyllde
vära hjärtan med tack till honom. - Redan den 8:e sept.
kund e vi sända en växel till London på 5.400 kr., hvilka
medel telegraferades ut till Shanghai och kommo just i
rätt tid, tör att våra syskon skulle undgä att lida brist.
Under milnaden fingo vi ytterligare sända ut ett par
remissor. Våra hjärtan öfverflöda af tack till Herren för
hans hjälp, och vi hoppas, att han i fortsättningen i nåd '
och kärlek vill se till sina tjänare och fylla den brist,
som ännu återstår frän sommaren, liksom äfven gifva,
h vad de dagliga behofven kräfva. J a, prisen med oss
Herren och låtom oss samfäldt upphtija hans namn!
Innerligt trängta vi i vilra hjärtan,att det må täckas
Herren att löna hvarje gifvare efter det ordet: »Ifzlilken
som gijller w elldaaj dessa Slit/}, al/mast eJl bägare kallt
vatten för hallS llamn af lät'jmzge, samtedige7t säger jag
eda', lzan sltall icke mista sin löll». Matt. I o: 42.

Postkontor.
hafva öppnats i Handteng och rIoiaug.
Följaktligen adresseras hädanefter bref till syskonen
i Hancheng sålunda:
Hanchmg (Shensi)
via Hankow, Honanfu
N . China.
Till Hoiang hafva missionär I BöllinK med fru och
fröken J7tdit Gustafsson flyttat. Deras adress blir således :
Hoiang (Shensi)
via Hankow, Honanfu.
N. China.

För S. M. l(:s
6~
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och bönekretsar.

Tacksägelseämnen.
För nådcfull bönhörelse (se meddelanden fr. redak
tionen, sid. 159).
För evangelisten Ki (sid. 157).
För den ingång, evangelium haft i Nienchi och kring
liggande mörka trakter (sid. 157).
För de tillfällen, Herren gifvit R. Andersson att i
Chang-iang utså lifvets ord (sid. 157).
För de uppmuntrande meddelandena i Maria Petters
sons bref (sid. 158).
För att Herren ledt det så, att Hoia11gs station åter
erhållit missionärer (sid . 159).

Bönearnnen.
Evangelisten Ki, att han må blifva bevarad i ödmjuk
het och i forts~lttningen ett välsignadt redskap i Herrens
hand (sid. 156).
Chang fu-ie och hans dotter (sid. 156).
För syskonen. St5lhammars yngste gosse (sid. 157).
Att många själa r må bli frälsta i Chang-iang och
många opieslafvar befriade frfm sina bojor (sid. 157).
.
Att i Hoiang många må komma helt äfver på Her
rens sida; att Herren i rikt mätt mä valsigna syskonen
Böl lings och Judit Gustafsson, som nu slagit sig ned på
denna station (sid. 159).

Missionens bönemöten
taga sin början tisdagen d. 23 okt. kl. half 7 e. m. I
kyrkan vid Floragatan (nedre salen), och önskas missionens
vänner hjärtligt välkomna.

Redovisning
för influtna medel till "Svenska Missionen
under september månad 1906.
N:o.
Kr. Ö.
661. L F. ..............
. .. .. ..... ..
500 :
662. E. D. gm d:o .................. ... .. ..
100 : ._
663· K. V., Ofver-Jiirfva ............... ..
100: 
664· Frän Huskvarna am N. O
80: 
665. P. G. P., Erikshili, Borås ':: ::::::.:::
100: 
666. E. L . gm d:o ........... .. .... .. .. ..
10: 
66i· A. P. gill d:o ...... . ...... ..
10:
668. J. af S., Venersborg................... .
669. Björka syförening gm G. G., Motala
Verkstad ......... . ....... ............. .. .. .
SO:
6i o. Influtna prenumerationsmedel för S.
L. gm d:o.. ..
. . . .. .. .. . ..' ...
»Herren behöfve r dem .
• Till Herrens altare, att '~pi~"l;;il' fi~~
nas för Hans tjänare » H. Ö. ........

la:
10:

1000;

673- J. H., Skepsta ............... .... .
6i4· Söndagsägg från S. & E. """ .. .. .
.. .. .
675· Mal. 3; lO..........
67 6 . _Tackoffer till Herren », A. A . ........ .

68:

Matt. 28: 19 ......... .... .............. .
Från några vänner vid Bärsta gin

50:

A . P....... . ........... ...... .....

Ii:

6n.

678.

679.
680.
681.

5:
l

S:

A . N ...... .... ......... ....... ............
10;
K. T., Sjövik.... .. ...... .. ............. .
5:
Auktionsmedel från Eksjö gm S. J. ~i:~

Kina"

Kr.

O.

SI N I MS LAND.

160

682.
68 3.
68 4.
68 5.
686.
687.
688.
68 9.
69 0 .
691.
69 2 •
693·
694·
695·
696.
697·
69 8.
699·
7°°·
7°1.
i0 2 •

7°3·
7°4·
705·
706 .
7°9·

7 10.
7 I I.

71 2 •

7 1 3.
7 1 4.
; IS·

717 ·
71 8 .

7 1 9.
i 20 •
7 2 1.
7 22 •
7 2 3.
7 2 4.
72 5.
7 26 .

73 I.
73 2 •
733·
734·
735·
73 6.

Transport
A. & F. W .... .. . .. ... .... ............. .
J. W. gm d:o .... . ............... .... .
Gm C. L., Mullsjö .................. .. .
K . N., Jönköping .... .. .. . ...... . ... .... .
K. F. U. M:s missionskrets. i Gbg,
gm A. R., l. J. Böllings underhåll .. .
.Tionde •. H . O.... ... ... ............. . .

K . F ....... ...... ........ ....... ... .. ...... .
K. G. M............ .. ..... .. ........ . ... ..
C. E. J., H~ga, Lindesberg......... . . .
H. L ... ..... ......... ... .... .. ........ . . . .

.Från Herren • ....... ......... ...... .....
Askeby mfg gm C. F. L . . .......... .
~'I. J., Ramsbergs Bruk . ...... ... .... .
En liten sparbössa gm J. H.
• Tackoffer-> ..... ..... ......... .. ...... .. .
s. :M. K:s syförening, auktionsme
del gm J. S., Malmö . .. .............. .
. Syföreningsbössan gm d:o ... .... ... .
H. H. gm d:o .................. ..... ... .
Ränta gm d:o ....... ... . .... ..... ..... .
E . S. gm d:o . .. . ................ ... ...... .
S . S. ett löfte gm d:o . . . ......... . . ... .
T:n gm d:o .............. ..... ..... ....... . .
S. B. gm d:o .................. . . ......... .
E. F. gm d :o ... .... . .. .. . .. ....... .... .
M . B. gm d:o ... ...... ...... ........ .. .
A . E. D., Ellensdal, Alingsås ........ .
B. D., Göteborg ....... ... .. . . ... ..... .
.Resten af min velociped • . Lule 5: 3
En tackoffersbössa gm M. T . ........ .
»Ett litet bidrag frAn B » .............. .
E . B .. .... .. . .... ....... ...... . .. . .... .. .. ..
Mossby syfören. till M. Nylins under

74 8 .
749·

100:
63 :
100:
10:
5°:
5°:
3°:
55:
5:
6: 94
55:
5°2: 87
3 I: 86
3°:
8: 38
JO:

5:
5:
2:

5:
100:
100:
600:
60:
17: 35
75:
5:

håll gm C. N ....... ................... ..
Flickornas syförening i Skärfsta gm

80:

E. G. .............. ...... ........ .... .... ..

100:
5°:
3°:
20:
20:
4°0:
100:
25 :
20:
5: 

Missionsv. i Ljungberg gm K. A., Åker
D:o i Åker gm d:o ................... ..
D :o i Ålaryd gm d:o ................ ..
D :o d:o gm d:o ............. .... ..... ..
Vänner i Uppsala gm G. G... ...... .
S. S., Sthlm ............................ ..
C. O. K ., Linköping ............... ..
K . E., Bennebol Knutby ...... .... ..
J. H . • Ett löfte " Bodagögle ...... .. .
Från offerfesten i H vetIanda missions
hus d. "I. gm A. B. .. ............... .
En Kinavän å Bornholm .............. .
Onämnd, Skåne .. ............... .. ...... .
lngelstorps ungdomsfören. . .... .. . ... .
Syfören. i Ekenäs & Våxtorp gm P .
A. B.: Auktionsmedel b. 96: 25; ur
sparbössan !<r. 15: 13; gåfvor kr. 15;
ur missionsaskar kr. I: 77; för mangeln
kr. I: 53; fyllnad o: 32 .. .. .......... .
• Tackoffer» .... .. . .................... .. .
Lindesbergs missionskrels gm J . E.
• Tackoffer ' , Ps. 50: 14, IS .......... ..
S. E:s sparbössa .... .... ............... .
G. S., Sthlm ...................... .
Från några vänner i Kinne & Wedum
gm F. G. D ....... .......... .. ........... .
Boda mfg gm J. P ., Ofvanmyra .. .. ..

73 8 .
739· L. J. S......................... .. ....... ..
74°· Tackoffer fr~n A. H. E ....... ........ .
741. Ungdomsfören. Syskonbandet i Ers
74 2 •
744·
745·
74 6 .
747 ·

2,4 I 3: 55
200:
3°:
IS°:
25:

2 I 5: °9
JO:

65:
10:

757.
75 8 .
759·
760.
762 .
763.
76 4.
76 5.
766 .
7 6 7.
768 .
76 9.
77°·
773·
774·
775·
77 6 .
777·
778.
779·
780.
78 I.
782.
78 3.
78 4.
78 5.
786 .
78 7.
78 8.
78 9.
79°·
791.
79 2.
794·

708.
13°:
10:
15 2: 10
I: 50
15: 12
1000:
41:
4 2 : 14
100:
5:

K. L. gm E. 'V ......... .... .. .. ...... .
G. A. K., Sthlm ........ .. ............ ..
Ett tackoffer Irän syskonen N -m .. .
18 sept......... ........ .. .. .. ............ . ..
H. K., Sköfde .......... .. .............. .
H. P ., Karlberg ...................... ..
Såsom ett tack till Herren från en
missionsvän .... .. .... . ............ ... . .. .
A-n Linde .... .. .................. . .. .. .
A. J. N ., Åsa . ........ .. .. ...... ....... .
L. B., Arboga .. ........ ...... ......... ..
K. A. D., Finland . . ... ..... . ....... . . .
H erren förser ...................... ....... .
Sparbössemedel från Alingsås ....... . .
K. F. U . NI:s missionskrets i Gbg, t.
J. Böllings underhåll, gm K. E. B .
J. A . T. gm d:o ....... .... ............ .
Gm E. S ., Jönköping:
Af Ruth,
Bårarp 5 kr. ; Alexander, Åsa 2 kr.;
Anna L-m 4 kr.; C. H. v. M. 10 kr.
Af onämnd i J esu namn .... .... ...... .
J. A ..... .. .... .... ...... ...... ......... . .. .

7,937: 90
20:
5°:

5:
5°0:
So:
10:
20:
20:
30 :
13: 80
3: 58
JOO:

23: 
JOO:

5:
2J :
200:
I:

Z. L..... : .............. .. .. ....... . ..... .. .
P. A . H ...... .... ...... ........ ....... ..

J'

5:
15:
2:

A. T ... .. ............. ..... ... .. .. ... .... .. .
R ......... ..... ........ ...... ...... ....... ..
Från Syföreningsauktionen i Lilla
Ullevi gm A. S. .. .. .... ....... .... .... .
45 :
Från lilla Astrid gm d:o ........ .. .... .
I:
2:
T-Ils gm d:o ... : .. .................... .
L- s gm d:o ................ ........ .. .. ..
3:
Insamladt vid , Öresmöte. hos änkan
St-d iSigtom, Öfverlännäs d. 16/9 06
20:
gm G. E. S . .. .. ....................... ..
, Tack för bönhörelse . .......... .... .. ..
10:
' Åt Herren gm B-a J-n .. .... .... ..
15:
Torps missionsfOrcn. i Myresjö gm
J. P. L., Hvetlanda ..... ...... ...... .. ..
25 :
10:
L. E., Sthlm .... . ...... . ... .......... .... .
Onämnd gm E. R . .................... .
5:
22:
Mal. 3: 10...... ...... .... ............ .. .. .
Kollektmedel frlln Hjältaryd gm P.
E. P., Hvetlanda ...................... ..
8:
Ett löfte gm J . E., Lindesberg ..... .
5:
Risinge mfg gm K. O. A., Finspong
25:
Boda mfg gm J. P ., Ofvanmyra ......
10:
Från en vän till missionen gm M. B.
60:
10:
J. B., gm d:o .... ......... .... ........ ..
l . J., gm d:o ...................... .
10:
Frän Odensvi mfg gm E. B.. .. .... ._. _ _ _
20:_

50

75
86

5°
84


_

9,44 2: 73

Till ·särskilda ändamål:
707.

10:
torp gm P. A .......................... ..
K. F. O., Huskvarna ................ ..
100:
S. A . J ., Luleå .... .................. ..
4°:
10:
»Ett ringa tackoffer till Herren »..... .
JOO:
Tackoffer från -ina.................... .
Karlslunds syfören. gm E. P ., Sten
100:
skallehult ....... ... ......... .... ......... .
O. K. , Lund .. .. .... ........ ..... ....... ..
5:
S. S., Sthlm .. .. ......................... _._ _...c:.._
25 : _
Transport

Transport

75°·
75 I.
75 2.
753·
754·
755·
75 6 .

737.
743.
761.
77 I .
77 2.
793.

A. R. till Bibelkvinnan Cheng ta-sao
gm J. S.......... ......................:.. ..
1. E. S . > till hjälpgossen hos M.
Pettersson 'Bokens' uppfostran gm d:o
E. O. U. t. inf. evangelist i Hancheng
K. I-. O., Huskvarna, . till min lilla
familj i Kina. ...... ........ .......... ...
E. N. gm S. L ., Ystad, till skolfonden
Till gatukapellverksamheten i Han
cbeng, S. J ., Örebro .......... .. .........
P. B. H. Malmö; halfårsunderhåll
till skolgossen Chou Hu·Kuang ......
G. S., Sthlm till infödde medhjälpare

50:
50:
50:
400:
5:
30:
25:
1000:

1,610:

Summa kr. för september 11,°5 2: 73
Under jan.-augusti månader kr. 4°,497: 24
Under jan.-sept. månader kr. 5 1,549: 97
Med varmt tack till hvarje gifvare.

.lag 'vill tacka dig evimurlz'gm, att dIt har gjort dd,
och in/dr dina heliga vill jag · hoppas p~ ditt ?Zam11, ty det
är godt.

7,937: 9°
Stockholm. Svenska Tryckeribolaget Ekman & Co. 1906.

