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J1onom vare ära både nu och
till evig tid.
2

Petr. 3:

18.

Himlen skall uppfyllas med ett ändlöst lofpri
~ande. af es,'Js. EV~~'h~t! Dina oräkneli!Sa år .sko~a
Ila hån I Sitt bestand.~ga lopp, men »tlll eVIg tid
vare honom ära.»
Ar han icke >en präst till
evig tid efter Melkisedeks sätt»? »Honom vare
.ära.» Ar han icke en konung för evigt, konungars
konung och herrars herre, den evige Fadern? »Honom
vare ära till evig tid.> Aldrig skall hans lof upp
höra. Det, som förvärfvades med blod, förtjänar
att förblifva, så länge oförgängligheten varar.
[
Korsets ära skall aldrig fördunklas. Grafvens
ech uppståndelsens glans sk~ll .aldr!g skymm:-s bort.
O Jesus, d u skall hafva pns I eVIg-het! Sa länge
b dödliga andar fortlefva, så länge Faderns tron står
fast - från evighet till evighet - skall äran vara
din. Troende själ, du fröjdar dig i hoppet öfver
att den dag skall randas, då du förenas med hel
gonen däruppe för att gifva Jesus all äran; men
förhärligar du honom md Apostelns ord lyda så:
~ ho~om vare är~ både nu. och till evig ti?» V!ll
(lu Icke redan I dag bedja så: Herre, hJalp mig
fitt förhärliga dig; jag är fattig, hjälp mig att för
~ är1iga dig' genom förnöjsamhet; jag är sjuk, hjälp
mig att ära dig genom tålamod; jag har gåfvor,
hjälp mig att upphöja dig genom att använda dem
för din räkning: jag har min tid, Herre, hjälp mig
köpa den, på .det att jag må tjäna dig; jag har
ett hjärta med dess känslor; låt detta hjärta icke
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känna någon annan kärlek än din eller glöda af

hågon annan eld än kärlek till dig; jag har ett
hufvud med dess tankar; Herre, hjälp mig att tänka
på dig och för dig; du har satt mig att uträtta

något här i världen, Herre, visa mig, hvad jag skall
göra, och visa mig, hvilken min lifsuppgift är. J ag
kan ej utföra stora ting, men liksom änkan lade in
sina två skärfvar, hvilka voro hela hennes lifsuppe
hälle, så kastar jag, o Herre, min tid, ja; äfven min
evighet, i din offerkista; jag är din helt och hållet;
tag mig, och gör mig duglig att förhärliga dig nu
genom allt, hvad jag säger och allt, hvad jag gör,
och med allt, hvad jag har.
C. EJ. Spurg-eon.

4uds verk i J<ina.
Furedrag i LOlldoll af missiolliir J. G%rth.

I norra delen af provinsen Honan har jag min verk
samhet. Missionen där börjades I 895. Sistlidne november
räknade vi 900 döpta och nägot örver 1,000 kateku
mener. Upprepade gänger har jag hört viha egna mis
sionarer yttra: »0, att vi kunde Hi hjälp af någon mis
sionär frän ett annat falt! En främmande röst kunde
möjligen användas af Gud att väcka människorna.» Så
val i Shansi som annorslades har jag hört samma tankar
uttalas: »Skal! val samma resultat vinnas pi din egen
station, där du iir känd, där de hört samma budskap af
din mun?» Jag måste bekänna, alt detta inverkade på
mig. Det borde ej ha gjort det, men gjorde det ändå.
Jag kande mig bedröfvad i mitt inre, men då gaf Her
ren mig dessa ord: »Frän solens uppgång ända till dess
nedgäng skall milt namn vara stort bland folken, och
öfverallt» - således älven i Changtelu (station i Honan),
i
London och öfverallt,
,skola frambaras rök
offer och rena oflergäfvor 1\t mitt namn; ja, stort skall
mitt namn vara bland folken, säger Herren Sebaot.:II
l\-Ial. I: I I.
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Jag vill nu helt enkelt förhärliga J esus genom be
lingen med en mun bedja. Sju olika g5.nger försökte jag
rättelsen om hvad hans Ande under tio dagar sistlidne
börja min predikan, men det var omöjligt. Där var säng,
november verkade i Changtefu.
bön och bekännelse, och under hela tiden trängde sig
Redan första dagen sägo vi tecken till hvad som skaror af bekymrade fram till plattformen. Lftt mig här
skulle komma. Den följande morgonen var läraren i säga, att jag aldrig uppmanar nägon att komma fram till
flickskolan alldeles tillintetgj ord. Han kastade sig pä mar
plattformen, jag säger aldrig till nftgo n alt bekänna, jag
ken, grät och bekände, huru han kommit till korta i sl<,olan
bjuder aldrig nägon alt göra s5. eller sä; men dä de tala,
genom brist på kärlek och tälamod. Samma dags afton
brukar jag uppmana dem att framstalla sin sak sä klart
skedde detsamma med föreståndarinnan' pil. flickskolan.
och tydligt som möjligt, och dä de slutat, böjer jag mig
Följande morgon blefvo hennes 75 lärjungar alla gripna
ned i bö n och öfverlämnar il.t Herren att verka efter sin
såsom af en stormvind. Uncler en hel timmes tid p1\
vilja. De trängde sig emellertid fram till plattformen .
gick hos dem en fruktansvärd kamp. Hvarje synd, som
Vi kunde omöjligen hindra dem. Ibland sägo vi 30 40
varit ett hinder i deras lif, bekändes, snatteri, afuncJsjuka,
ifrigt bidande sin tur. Det var nog ej liitt för dem att
baktal, allt sädant, som vanligen förekommer bland de stiga upp och afgifva sftdana bekännelser, som vi dar
unga, uppenbarades. Den tredj e dagen blef gosskolans
[ingo höra ; men de syntes drifna af en oemotständlig
l:irare gripen och bekände pil. plattformen sina brister i makt, och ingenting kunde hindra dem.
arbetet i skolan.
Den tionde dagen kom en af lararne in tidigt pft
Den fjarde dagen, dä vi slutat värt engelska böne
morgonen och sade: »Pastorn, vi måste börja tidigare.
mö te, hörde vi elt sorl af röster frän flickornas skolgärd.
Folket har gril.tit halfvq. natten. » Detta var sädana, som
Vi förnummo, att de voro i endr:iktig bön för gosskolans
ej förr varit med. »För all del börja mötet tidigare 
lärjungar, hvilka ännu ej gifvit sig. Just dä kom Guds
folket kan ej uthärda att vänta längre! ~ Kl. 9 f. m.
Ande med oemotständligt öfvertygaode kraft öfver dessa
gick jag till dem. Sft snart sängen var sjungen, trHngde
gossar, och man hörde dem gdHa öfverallt.
sig hela skaran upp pft plattformen. Och sä kom det
Den tredje dagens afton betjänade sig Gud i det
bekännelse pil. bekännelse ända till kl. I. Bönen brusade
stora tält, vi uppslagit af mattor, af ett redskap, som, jag fram som en vtiJdig vBg, och frfln alla Mil hörde man
mflste bekänna det, jag ringaktade. Det var en simpel
sånger sjungas. Dessa gamla, välkända sänger - med
och tarflig man, men han hade samma dag blifvit fri frän
h vilken andekraft sjöngos de ej nu! Vi började ftter
alla hindrande synder - han hade i sanning renat sig.
mötet kl. 3 e. m. och fortsatte, tills mörkret föll pil.. Så
Han började tala i bön till Gud. DB. jag hörde hans
följde vftrt bönemöte pil. engelsk,! kl. 7,30 till kl. I I e. m.
röst, blef jag orolig, ty flera hade just i bön framburit
Pä samma sätt fortgick det dag efter dag.
gripande bek:innelser. Och denne stackars man - alla
Hvarifrftn har allt detta kommit? Ingen annan ~ln
hä llo honom för ej fullt normal. Nil. väl, han började
Guds allsmäktige A nde kan framskapa ' dylikt. Och hvad
tala, och det blef genast klart för oss, att han var ett Guds Ande kan verka i Kina, detsamma kan han verka
verktyg i den Helige Andes hand. Hans tankar rörde
här. Jag tviDar ej det ringaste pä, alt han ar lika villig
sig omkring ett ämne. Han kunde med möda hälla sig att verka sitt verk här som i Changtel'u. Felet ligger
uppe. Hans tankar gingo alla i denna riktning: Jesus
aldrig hos Gud utan alltid hos oss. Det ögonblick, vi
Kristus stär utanför dörren. Han har stätt där lange. aro redo, i samma ögonblick skall Gad i hela sin fullhet
Det är underbart, att han kan vara sil. barmhärtig och
komma och taga oss i besittning. Det är ju ingalunda
sä tälig; ty templet tillhör honom. Han har köpt det
lätt att inför allmänheten göra upp sin synda räkning.
med sitt eget blod. Se pB. sären i hans hander, se det
Man .förlorar ju ansiktet». Men det mäste ske, om vi
stora sftret i hans sida, se hur kärleksfullt han väntar . skola komma i rätt stallning till Gud - ätminstone är
därute! H varför skola vi stänga honom ute? Är det
delta den väg, Herren anvisar i Kina .
tillbörligt? H varför ej släppa in honom? Släppa vi ej
Det, som gjorde det djupaste intrycket pä mig, var
,in honom, :ir det för alt djafvulen är därinne. Det inre
Andens mäktigt öfverbevisande kraft. Han lät oss för
är dä ett säte för djäfvulen och själfviskheten och syn
nimma, att han sjaJf var ledaren i dessa möten. Detta
den. O, släpp in Jesus!
framträdde mäktigast hos en af vära luaftigaste medhjäl
Sä talade han . Han blef allt ifrigare, och hela för
pare. Den fjärde aftonen gjorde han sin bekännelse.
samlingen blef rörd, och man hörde rop rundtomkring.
Den räckte öfver en timmas tid. Dessa voro hans ord:
Helt plötsligt satte han sig ned. Jag kände mig miss
, Innan missionär Goforth kom, brukade jag försäkra, att
räknad, men strax reste han sig äter och talade i samma
inte skulle jag ätminstone läta ' mig hänföras af sädant
riktning. Man kunde riktigt se den korsfaste stftende
har. Aldrig skulle nägon bekänn else gä öfver mina läp
utanför dörren. Hela församlingen blef gripen: de kunde
par, aldrig skulle de fä se tärar i mina ögon. 1\ tskilliga
ej längre göra motstil.nd - man, kvinnor och barn ro
andra medhjälpare ,sade detsamma. Tvarsäkert yttrade
pade om barmh:irtighet.
jag min mening, a)t hela denna rörelse var ingenting
Delta är icke ett manniskoverk. Det är af Gud.
annat än Goforths förmBga att röra upp folks känsl or.
Sil. började en man att bedja, sä tvä, tre; sä växte an
Första dagen var jag viss på, att jag hade . rätt. Andra
talet. Ingen väntade pä den andre. Dussintal, hundratal,
dagen var jag vittne till hur manniskorna gräto och be·
sä hela ähörareskaran. Under de sista fem dagarna var
kande sma synder, men jag kunde' ej fa Ita , hvarför de
bönen som en väldig vftg i församlingen. Ingen bad gjorde sft. Det syntes icke vara resultat af predikan. »
utan til.rar. Sil. steg nftgon upp: .Fäder, jag ar ofralst,
viljen I bedja för mig ». Hela församlingen utbröt strax
i förb ön. En annan: ~ Pä vär utstation ar det bara död.
Bed för oss!» Och pli en gil.ng började hela försam

a

l

sI N

I M S L A N D.

99

.

~~'~~~ ~r;'~::~~:~:~gel~::~~r\~~~~~"~~' ~~~V=~::::=:::::::

5
ibland oss. Det tillhör oss alt lyda Kristus, gifva oss ät
Missionärerna J. ,V. Lowzie och A. 1\. Saunders,
Anden och helga de rika resurser, församlingen äger, ät
den förre ordförande, den senare sekreterare för den
Gud. Sker detta, skall hvarje kines fä vetskap om
, )wmmittc, som är 19°7 tillsattes af hundraårskonferensen
frälsningens väg.»
i Shanghai att verka för Kinas evangelisering, hafva ut
§andt följande bref:
.
>Dä hundraär5minnet af den protestantiska missio·
nens begynnelse firades april-maj 1907, gjordes af de
~är församlade ombuden ett enhälligt uttalande, att tiden
Då ett lifligt intresse för denna konferens försports
lä r inne att kraftigt verka för att hvarje nu lefvande in
vida
kretsar 'o ch en allmlin önskan uttalats att fä när
I
~ivid i Kina mä lära känna frälsningens väg. Man upp
mare
kännedom
om de anvisningar, som träffats, har
~rog ät en kommit~e att a~beta därför, och skulle den
beslut fattats att utgifva m1l.natliga meddelanden om
?tsända. ett upprop till .de knstna .kyr~orna ~tt sända de
konferensen. Det första skall utsändas nästa oktober,
le vangellster, säväl manhga som kvmnllga, hvilka behöfvas
och utgifvandet af meddelandena fortsättas till juni mä
ör detta omfattande verk.
Denna kommitt6, hvars medlemmar vi äro, har nu nadnästa är. H varje nummer kommer att omfatta 3 - I 6
. nhämtat upplysningar frän alla de missionssällskap, hvilka sidor. Innehållet i hvarje nummer blir dels allmänna
~erka i Kina och dess lydländer. Sedan vi under bön upplysningar angäende planen för konferensen, en artikel,
tagit de insända uppgifterna i öfvervägande, utsända vi som behandlar nägon viktig sida af konferensprogrammet,
och darjämte en berattelse öfver de olika kommissioner
pu i enlighet med den res0lution, som fattades pä konfe
rensen, värt upprop. Vi bedja de respektive sällskapen att nas arbeten. I Oktober-numret meddelas utförligt den
noga ufverväga, hvad vi framställa såväl i fräga om antalet af allmänna karaktären af de möten, som samtidigt komma
att hällas i de två största lokal erna i Edin bllrgh under
som i fråga om egenskaperna hos de arbetare, hvilka behöfvas.
hela konferens tiden (8 dagar), sam t de regler, som gälla
Klart är, att arbetet för Kinas evangelisering egen t
för tillträde till dessa möten. Dessa meddelanden sän~
Jigen mäste utföras af kineserna själfva, detta hafva vi
bckså tagit med i beräkningen. Men i och för ledninge n das regelbundet till alla, som insända namn och adress
jämte en postanvisning pä 2 shillings till The Secretary,
af företaget är en stor skara europeiska evangelister nöd
World Missionary Conference, 100 l'rinces Street, Edin
vändiga. Vi behöfva män och kvinnor, besjälade af nit
burgh. Meddelandena äro nödvändiga för dem, som
att föra evangelii verk framät och begäfvade med sådana
egenskaper, att de kunna inspirera, organisera och leda ämna besöka konferensen, men arven andra, som önska
att lä ra känna det förberedande arbetet på detta viktiga
de kinesiska evangelisterna. Vi, som känna karaktären
möte, skola här finna myck e t af intresse. Alla afhand
\lf detta arbete, äro fullt medvetna om det tri ngande
lingar, uppsatser och tillkännagitvanden af allmänt in
behofvet af just sädana ledare. Darför vilja vi framhäfva
tresse, som komma att utgifvas i samband med konfe
" ödvandigheten af att sända just sådana.
rensen, sändas ocks1l. ti·1! prenumeranterna på meddelan
I
Ingen kan underskatta värdet af läkaremission,
dena.
kolor, litteratur, filantropisk verksamhet och hvad annat,
~f m ingär i det omfattande och stora verk, vi kalla mis
slOnen; men vi mäste här kraftigt betona, att den tid
Ett rikt
i u. är komme~.' dä vi mäste gifv.a det direkta evangeli
sermgsarbetet forsta .rummet. Mmdre än halfva antalet
Några meddelanden om framlidne missionar T. A. P. Clill(oll .
af de missionärer, som nu verka i Kina, agna sig ät
~ irekt evangelisering.
Att detta antal tyvärr alldeles
.Huru rik måste icke Herren Gud vara, som kan
~ tillräckligt - änd å finnes, beror därpä, att Kina In- undvara en sildan kraft!» Så ungefär föllo orden för
några år sedan i ett bref, som skrefs vid underrättelsen
1~nd5missionen lägger öfver~ä~an~le vikt vid de~na verk
~~ mhet. Af deras 678 mlsslonarer (fruarna ej medräk
om att en ung dansk student slutat sina dagar efter att
T/;ade) verka 560 som evangelister, dä enligt de mest till
hafva verkat till alldeles särskildt stor välsignelse bland
rbrlitliga uppgifter endast omkring 600 CIf de öfriga sällsina jämnåriga i Köpenhamn.
I~ apen: 1,75 8 missionärer ägna sig ät denna verksamhet.
Icke mindre berättigad vore samma tanke hos alla
VI beräkna, att utom dem, som redan verka som
dem, som närmare känna beskaffenheten af det arbete,
,angelister i Kina, behöfvas ytterligare 3,200 man och
hvilket ligger bakom den i januari detta :1r hemkallade
~1,I 600 kvinnor för att organisera och leda delta arbete. 36·åriga missionären T . A. P. Clinton, tillhörande C. L M.
~ä vi denna till~kning, skall ~lelt säkert vikten och be
Han afled i sitt hemland, Australien, där han förgäfves
tr delsen af det dIrekta evangeiIstarbetet så framträda för
sökt blifva återställd från lungsot.
d:en kinesiska församlingen, att ett si stort antal kristna
Clinton hade förmålYen att vara en af de första
IJineser inträda i d enna verksamhet, att vi inom en snar evangeliska arbetarna i provinsen Runan. Folket där var
djal.ntid torde kunna räkna med 15°,000 kinesiska evan . i högre grad än annorstädes besjäladt af hat mot ut
~FiIster och de nödvändiga behofven pä detta stora fält
ländingar. Ja, Hunan var den sista af Kinas 18 pro
saJunda fyllas.
vinser, som öppnades för förkunnelsen af Jesu Kristi
evangelium. Det beskärdes den gamle Hudson Taylor
Vi bedja entraget missionssällskapen att se till. huru
~ inga evangelister det proportionsvis tillk~mmer hvarje att upplefva detta, och just i Ellnan fick han också sluta
sllllskap alt anskaffa och att utsända dessa 1l10m de när
sina ögon i döden.
n'las te tio ären.
För femton år sedan kom Clinton _. då en 21
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årig ung man till Kina. Först arbetade han några
år i provinsen Anhuei, men år 1898 fick han sitt hjärtas
längtan tillfredsställd och sändes till Hunan, där staden
Changteh efter någon tid blef hans hufvudstation. Det
är missionär J. W. Owen i denna stad, som i ett bref
meddelar följande:
De förs.ta åren, Clinton arbetade i Hunan, 1'01'0
fylllla af mångahanda lidanden, vedermödor och försakel
ser. I början kunde han ej få hyra egen bostad utan måste
bo i ett par usla rum i ett kinesiskt värdshus utanför
staden. Man måste själf ha varit i Kina för att kunna
göra sig ett begrepp om hvad detta vill säga.
_
Svårigheterna under de första åren ökades betydligt
genom de ledsamheter, som åstadkommos genom två
samvetslösa infödda evangelister. Redan före Clintons
ankomst hade dessa underhållits af C. r. M. Men, för
mycket lämnade åt sig själfva, hade de kOlllmit på af
vägar och hängifvit sig åt opierökning, dryckenskap och
missbrukade sin ställning. Clinton. blef nödsakad att af
skeda dem. Till. hämnd sökte de på allt sätt skada mis
sionärerna och deras arbete och spred o Olll dem ut elaka
rykten af skilda slag. Detta var en mycket pröfvande
tid, men Herren gaf sin tjänare nåd, och efter lång tids
väntan och arbete öppnades ingång till staden, och en
egendom blef inköpt innanför västra stadsporten.
Nu finnes där en församling med 46 medlemmar.
Nio utstationer, fördelade på ett område af 12,000 eng.
kvadratmil, finnas därjäntte med sammanlagdt ett antal
af 270 medlemmar. Det var bland dessa en ung kines,
som om Clintons verksamhet fällde det vackraste om
döme, man gärna kan tänka. Vid underrättelsen om den
afhillJne lärarens död sade han nämligen:
:.Han älskade oss så mycket, att han dog för oss.
Hans outtröttliga omtanke om vår andliga välfärd, hans
bemödanden att hjälpa oss s.1 långt som möjligt hafva
förkortat hans lif.»
Såsom pastor var han trogen i sitt arbete bland
församlingsmedlemmarne, besökte dem under tider af
sjukdom, tröstade dem i deras sorger, delade deras glädje
och sökte med alla medel föra dem till rätta, som blifvit
kalla eller likgiltiga.
Såsom predikant var han kraftig och satt inne med
sällsynt stor kunskap i det kinesiska språket. Han var
mycket verksam sitsom predikant och evangelist, under
visande, uppmuntrande och bestraffande. Han betraktade
bibeln såsom Guds ord, såsom Guds budskap till män
niskorn;!, och den korsfäste Jesus Kristus såsom den enda
vägen till frälsning.
Besökande var han alltid villig att hjälpa, trösta och
råda, och aldrig försummade han att förkunna eV:ll1ge
lium för dem, af hvilken anledning de än kommit. Under
sina promenader i staden och på landet, eller när han
begagnade sig af färjorna, inlät han sig städse i sam
språk med folket och sökte säga ett godt ord om sin
Mästare .
. Yngre kanuater i arbetet funno i Clinton en man,
som hänförde och understödde dem, som gaf dem råd
och ledning. Han var också en allvarlig och synnerligen
praktisk kristen, alltigenom en gentleman, en afhållen
kamrat i aruetet och den bästa jordiska vän, kineserna
någonsin kunde få.
Söndagen den 14 februari förenade sig de två andra
missionssällskapen i Changteh med C. L M. i en sorge

gudstjänst. På förmiddagen talade missionärerna till den
människoskara, som till trängsel fyllde kapellet (huru
olika 1l1t mot för I I år sedan i), och uppmanade dem
att följa Clinton, såsom denne följt Kristus.
På eftermiddagen hade de infödda ordet. Den ene
efter den andre reste sig och berättade, huru Herren fått
använda Clinton såsom ett redskap att föra dem från
mörker till ljus, huru denne hulpit och tröstat dem. Samt
liga tackade Gud för att denne Herrens tjänare blifvit
sänd till dem.
Låtom oss höra, hvad några af dem hade att säga:
Li-Iu- Chang, evangelist (kristen sedan 2 o år till
baka), reste sig för att .tala men yar så rörd, att han
på en lång stund ej kunde säga något. Med tårar i
ögonen berättade han sedan, huru mycket Clinton fått 
lida de första åren i Changteh.· Många dyrbara stunder
hade de haft tillsammans. När de talade om arbetet,
svårigheterua och den stora nöd, som rådde, hade Clinton
4 eller 5 gånger sagt honom, att då arbetsbördan var så
stor och inga meclarbetare stode till att få, kunde han
ej lefva längre än högst 16 år till. »I sen», sade evan
gelisten, )} att han visste, hl'ad det betydde för honom att
fortsätta arbetet, såsom han gjorde, och likväl var han
villig att arbeta hård t natt och dag. Nu, just när de
10 åren lupit lit, har Herren tagit honom till sig och
låtit honom få hyila från sitt arbete.•
Ta1lg, en kock, som kom i tjänst hos Clinton kort
efter dennes ankomst till Changteh, yttrade uJ. a.:
» En dag, då jag ännu ej förstod dessa ting, frågade
jag mr Clinton, hl'arför han lämnat sin far och mor och
kommit den långa vägen hit, där han ej kunde förtjäna
pengar utan bara hade svårigheter. Clinton' svarade:
'Ki·Schlien, du förstår icke ännu, huru stor Guds kärlek
är. Det är, emedan han älskat oss och utgifvit sin Son
till att dö för oss, som jag kommit.'
Mr Clinton behandlade mig alltid såsom en män
niska . och gentleman, icke alls så där groft och ovänligt,
som tjänare eljest bruka bemötas.»
Efter tre års skilsmässa hade Clinton mött sin forna
kock i Hankow. Det första, han fågade honom, var:
»'Huru är det nu med ditt kristliga lifs tillväxt? Jag
tänker ofta på dig och beder för dig.'
Denna mr
Clintons vänlighet ~tt tänka på mig har», slntade kocken,
»gjort mig till en biittre människa och kristen."
Li-clt'ang-fah, en omvänd tjuf och spelare, sade:
»Mr Clinton har gjort folk af mig. Han sade mig en
gång, då ingen annan tycktes ha hopp om mig, att han
var viss om, att jag med Guds hjälp var på väg att
blifva en god, kristen människa; och det ordet gaf mig
mod och uppmuntrade mig att tränga mig fram.»
Pao, en evangelist i en annan mission, hade hört
Clintons afskedspredikan öfver ämnet: »Ingen förakte din
ungdoml
Gör intet, som bringar vanära öfver din
Mästare.. .Denna predikan», sade Pao,' .har kommit
mig att mer öfverväga mitt handlingssätt och räddat
mig ifrån att göra mångt och mycket, som jag eljest
skulle vilja ha gjort.»
Många anclra hade ordet. Flere uttryckte sin sorg
öfver att de ej hjälpt Cl inton mer i hans tunga arbete.
Du, som läser detta, känner du dig icke manad alt

komma ut och fylla den lucka, som uppstått? Tror du
ej, att detta verksamma lif ännu länge hade fått vara
till välsignelse, om du gjort, hvad på dig ankommit

:,1:
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I S:t Pauls katedral i London finnes en inskription
~ f följande lydelse, syftande på byggnadens arkitekt:
IJ
»Om du söker ett minnesmärke öfver Sir Chris
topher Wren, så se dig rundt omkring!.
II Detsamma .kan i viss mån sägas om Cl~nton. ?e
ITom söka ett mmnesmärke öfver denne ovanligt duglige
bch hängifne Herrens tjänare, skola finna ett sådant i
~et aflägsna Hunan bland de många välsignade kristna
kineser, som tillhöra församlingarna i Changteh och dess
, tstationer.

och husgeräd, t. o. m. mindre jordbruksredskap samt säng
kläder, allt var borta. Det var nägon eller nägra,som
visste, hvar mannen var, och att de hade god tid pä sig,
och sä togo de tillfället i akt. Stackars man! Vi mäste
söka hjälpa ho.n om nägot. Han är ändä nöjd och glad
och talar icke om att söka lagens hjälp, hvilket visse r
ligen här heller icke skulle hjälpa honom mycket, ty han
vet alls icke, hvem som är tjufven. Denne man jämte
ett par till frän hans by samt flera andra i denna trakt
hoppas vi få döpa i vär.
Den 25 apr. börja vära värmöten och hälla 'pä
hvarje söndag t. o. m. d. 16 maj, d. v. s. pä fyra plat
ser. Gifve Herren, att nägot nytt mä ske vid dessa möten.
Din tillgifne
Axel Hahl1e.

*

*
Honanfu 10 maj r909.
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Käre broder!

Käre broder!

Guds ?låd och frid!

Vi behöfva väckelse, vi önska väckelse, och vi bedja
om vackelse. Detta sista försummas nog ofta. Vid vär
~enaste konferens talade vi om behofvet af väckelse och
!~ n syster sade: »Jag undrar, huru mänga af oss, som
I~ erkligen bedja om väckelse, hälla pä och ihärdigt bedja
om sädan. Lät oss riktigt komma öfverens om att bedja
hvarje dag, om ocksä blott under 5 minuter, att Herren
sänder väckelse, sä är det alldeles säkert, att vi skola fä
det.
Detta yttrande har kommit mig mycket pä skam,
kanske det träffar eller borde träffa andra afven. Nu
!yörsöker jag emellertid att hålla på och bedja darom.
T änk om Herren vid vårrnötena läte oss ffi väckelse!
I
Men om det blefve väckelse i Ishi, sä vet jag icke,
huru det skulle gä att hälla gudstjänst. Dä finge vi hällas
u te i det fria. Ty redan nu, sedan nägra fä intresserade
I
kommit till, är kapellet ej mer än natt och jämt lagom
Vi behöfva ett flytt kapell.
ktt rymma oss.
I
Det är behof efter Gud, hunger efter hans ord pä
Inänga ställen. Jag hade en liten bibelkurs med män
för en tid sedan. Deltagarne voro r 4. Det var riktigt
kart och gifvande som det alltid är, när man ger
kig tid att 'mottaga ordet. Vi läste igenom, underströko
och samtalade öfver l Kor.-brefvet, Petri bref och Jakobs
bref. Därjämte lärdes af kärnspräken utantill efter hvars
och ens förmäga.
Det var glädjande att se, att kineserna äfven kunna
tänka, fastän detta är ett af de sista saker, de lära sig,
v. s. tänka öfver abstrakta ting. Att tänka äfver hvad
b an läser· an vändes ej mycket, undervisningen i skolan
'u ppmuntrar ej skolgossen till detta. Han rabblar upp
eiTn läxa; kan han blott göra det flyta l1de, sä är allt väl.
vad gossm ej lärt sig, lär sig mannen sent. Men när
r ärlekm till ordet finnes, sä utöfvar det sin väckal1de kraft,
och detta se vi sUlndigt exempel pi\.
En af deltagarne i bibelkursen, en gammal man,

Redan har mer än 14 dagar gätt utan att jag lätit
det blifva af att skrifva till dig och berätta, att Landin
och jag nu befinna oss i Honanfu. Vi fingo ett tele
gram i Anking frän Berg alt snarast möjligt möta honom
i Hankow. Den 15 april pä aftonen sade vi farväl til'!
alla i spräkskolan, och den 17 pä morgonen möttes
vi i Hankow af Berg samt en ung missionär frän C. I. M:s
treniga hem. Till detta hem begäfvo vi oss i ritschaus
och träffade där fru BöBing och fröken Prytz samt de
fyra smättingarna, som skulle resa till Sverige. De sven
ska vännerna reste samma dag pä aftonen med en ja
pansk ängbät, som vida öfverträffade bäde den kinesiska
och den tyska linjens fartyg med afseende pä trefnad.
Landin och jag stannade följande mändag och tisdag i
Hankow för att fä vära tänder reparerade. Den ameri
kanska tandläkaren, som man helst vänder sig till för
att undvika japanerna eller kineserna, häller samma taxa,
som gäller i Shanghai: ro mex. dollars (= 18 kr.) pr
tand för vanlig amalgamfyllning. Missionärerna fä pä
bägge platserna 20 ,% rabatt.
Den 2 I 'april pä morgonen lämnade vi Hankow
Nar man är ovan att resa och ej kan mera kinesiska,
än man lärt under c:a 3 månader, är det kanske, mänsk
ligt sedt, litet osakert att resa utan sällskap. Men ett
visitkort skrefs pil. kinesiska till stationsinspektoren (en
belgare) pä den station, där täget stannade öfver natten,
och där vi ogärna ville begagna oss af värdshuset, med
anhällan att fä stanna kvar i kupen. Och de amerikan
ska missionarerna pä den station, där vi .skulle byta om
täg till Honanfu och köpa nya bil0etter, hade blifvit om
bedda att möta oss och hjälpa oss. Allt gick därför så
bra. Den belgiske stationsinspektoren bemötte oss med
fransk artighet, och de amerikanska missionärerna med
den kristliga broderskärlek, som" värmer hela ens varelse.
Biljetter köptes (man mäste skaffa sädana för hvarje
sträcka ännu sä länge), bagaget öfverflyttades af en pä
litEg kines, och sä dukades upp pä det lilla bordet i

par

kupen en riktigt

Frid i Jesus!

8.

r

ltIär

redan

fått

plikta

för sin ktlrlck till ordet.

I byn,

han bor, samlas de fä tre il fyra stycken - som
älska ordet till aftonbön hvarje dag.
Detta är efter
En kväll, när gubben kom hem frän mötet,
mörkret.

tretlig lunch,

som_ de

omWnksamma,

vänliga männen medfört i en korg. ~ Det ar precis,
som om det vore skrifvet om en sj äl f, det där ordet i
l Mos. 32: I, 2: »Nar Jakob drog sin väg fram, mötte
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honom Guds änglar, och dä han slig dem, sade han:
'Detta är Guds skara'.» Den ena gängen efter den andra
fär man erfara detta. Är det dä underligt, om man
önskar, att snart den tid mIitte komma, dli Guds rlitt
färdighet skall öfvertäcka jorden liksom vattnet hafvets
botten?
Belgarna äro duktiga järnvägsbyggare, och, sävidt en
utom facket stäende förstär att bedöma det, de ha all
deles icke skämt ut sitt rykte pä den sträcka, där vi nu
färdades fram med en fart af 4, nära 5 svenska mil i
timmen. Pä en timme far man nu lika längt som ~ör ett lir
sedan under en hel dagsresa pä de träkiga (för att an
vända ett mildt ord) landsvägarne i den ristande kärran!
Andra klassens kupeer voro nästan lika de svenska tredje
klassens vagnar af · ny typ pä statsbanorna. men ej fullt
sä rymliga. Afständet mellan sofforna var mindre, och
hyllorna voro ej sä mänga och djupa. - I kupen bredvid
oss satt en kvinna och tillbad en afliden (sannolikt hennes
man). Framför hans kabinettfotografi hade hon satt fram
ett par assietter med nötter och sötsaker. Men att andra
tider stunda för Kina, därom erinrades man, dli man säg
en kinesisk kristen bokförsäljare under ett uppehäll pä
en station komma fram till kupCfönstret och bjuda ut
evangeliedelar.
Sli rusade tåget in pli Honanfu station kl. 5 pä
e. m. den 22 april. Kineserna äro rädda för sädana
nymodigheter som l>eldvagnen~, såsom de kalla tilget,
och förlägga gärna stationen ett godt stycke från staden,
hvars namn stationen bär. En trupp milissoldater är
ocksä kommenderad på hvarje station för att upprätt
hftlla ordningen. Bakom soldaterna ser jag O. Beinhoff,
som kommit ned på sin vackra lilla häst, Grålle, för att
. möta oss. I hans Sällskap vandrade vi hem mot staden
och lära utan svårighet att finna vägen till missionssta~
tionen. Rosorna stodo här i sin fullaste blom det
är ju lika varmt som under juli i Sverige - och orange
träden, som prydde trappafsatserna, spredo en härlig doft.
Så var jag dä framme i mitt nya hem. Herren,
som styrt och ordnat allt samt bevarat mig hela vägen
frän Sverige och hit, vare tack och pris för allt!
Fru Beinhoff är mycket klen och ligger till sängs
f. n. Vär innerliga önskan är, att hon mil.tte blifva stark
snart, sil. att hennes stora duglighet som' husmor (hvilken
trots sjukdomen nogsamt skönjes) och evangelisk arbetare
mfttte komma till sin fulla rätt. Men vi fä trygga oss
vid att
)Guds planer kunna aldrig lyckas illa;
han vill blott lära barnet vara stilla.»
Enligt telegram anlända Aug. Berg samt fröknarna
Prytz och Engström hit i morgon eftermiddag. Det var
egentligen detta meddelande, som kom mig att besinna,
huru tiden flugit bort; och jag kände samvetsförebräelser,
att jag ej ännu underrättat dig om vil.r lyckliga framkomst.
Vär husmor undantagen, äro vi alla har friska.
Landin och jag arbeta med spräket, de öfriga ha mycket
(i vissa afseenden alldeles för mycket) arbete.
Mänga hjärtliga hälsningar frän oss alla. Jag känner
det nästan som att stjäla tid, när jag skrifver bref, men
det är ju en sak, som ej alldeles bör försummas.
Din i Herren tillgifne

}'/'alte Ringberg.
>I<

Haichow den
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Kära missionsvllnner!

Nåd vare med eder Oell frid j'rlill dm som är Oell
som var ocll SOIll kommer, från JeSlts Kristus, det trogna
vit/mi!
Det tir nu öfver en månad, sedan vi firade missio
nens tacksägelse- och böndag. Henrik berattade dä i
korthet om ,Svenska Missionens i Kina) uppkomst och
utveckling för kineserna. Bäde kristna och hedningar
lyssnade med stort intresse. Jag gaf med glädje akt på
en okttnd, äldre man, som stod i dörröppningen och
tycktes sluka hvarje ord, och bad, att Herren ville öppna
hans sinne till att förstå sanningen. Då vi blicka till
baka på den gängna tiden, ha vi stor anledning att prisa
Gud. Hösten 1895, då denna station öppnades, sam
lades vi första tiden inalles 7 a 8 personer i ett
af vära privata rum till g~dstjanst, och nu rymmer ej
kapellet de skaror, som komma. Af Herren är det skedt.
Sistlidne Längfredag tidigt pä morgonen reste Henrik
och jag tillsammans med evangelisten Lo och vär kock
denne senare ville till sin hembygd och berUtta, huru
stora ting Gud gjort med honom öfver den stora
bergskedjan i söder för att narvara vid den lilla kristna
församlingens haifårsmöte i U an-uei. Karl följde oss till
stadsporten och gick sedan till »tanterna) Emma och
Elisabeth, som välvilligt inbjudit honom till sig under vär
bortovaro. Hur skönt och uppfriskande det var att få
komma ut i den vaknande naturen! Aprikos- och per
siketraden stodo annu i blom, hela fult med blommande
oljeplantor siinde mot oss sin berusande doft, och täcka
violer och svardsliljor smyckade vagkanten. Nere vid
bergets fot voro landtmännen ifrigt sysselsatta med melon·
sädd.
Vt' skulle ju ock ut att så, och vi vänta liksom
de frukt af arbetet. Dock sannas ofta det ordet: »Den
ene sär, och den andre skörda!'».
Komna upp pä berget ett stycke mötte vi den ena
åsnedriften efter den andra, och ofta fruktade jag, att en
packmula skulle stöta mitt bräckliga fordon utför branten.
Vid en vanlig trästol hade bundits länga stUnger å ömse
sidor, och så bars jag af 4 man. Henrik red en pack
mula, pä hvilken våra sangkläder etc. voro lastade. Allt
emellanät rastade vi en stund i en by eller ett litet
vardshus. Henrik predikade dä för 3.skädarne, som i
hast sammankommo. Öfverallt mottogs budskapet - jag
skulle ha sagt Mredvilhgt, om jag ej visste, att allt är
inte guld, som glimmar. En gammal lärare i en af bergs
byarne blef dock uppbragt vid talet om Jesus och gick
hånskrattande sin vag. Måtte han komma till sanningens
kunskap! Strax efter mörkrets inbrott anlände vi till
mötesplatsen, hjartligt välkomnade af vBra trossyskon.
Ganska mänga hade infunnit sig för att fira högtid. Bäde
lördagen och söndagen voro .vi endräktigt tillsammans.
Det talades om hindren för bönhörelse, om ratt bön, om
Jesu liknelse om fyrahanda sades!iker, senapskornet, sur
degen, den dolda skatten och den kostliga pärlan. Herren
var oss mycket nära under nattvarden, tvenne medlemmar
afskilde sig själfva, fruktande att ovärdigt äta och dricka
H errens lekamen och blod. Bibelklassen pil. päskdags
aftonen var liflig. Amne : »Gemenskap .med Kristus».
Pä viltnesbördsmötet, det sista af alla, talade vär kock
med stor frimodighet om den frälsning, som honom
vederfarits. :Mänga prisade Gud för hans skull.

S I N I Af S L A N .D.
I

Annandagen reste lwar och

en till sitt, endast vi

s ~ann~d~ kvar för att kunna. besöka d~ troende i en by

j·

1ira mttll. I sällskap med diakonen Llu och hans hustru,
b ngelisten Lo och tvenne troende till begäfvo vi oss i
g . Vära vänner visste, att vi skulle komma, och hade
~rför snyggat upp sina hem och beredt litet v:tlfägnad.
I os en f. d. trollkvinna, nu församlingsmedlem, sa~nlades
n hel hop af grannarne för att beskäda oss. VI fingo
~ ett riktigt litet möte ute pä gärden. H varthälst vi
bmmo, fingo vi tillfälle att tala med nägra om den fräls
lng, Herren beredt för oss alla. För vära nädesyskon
~[ det s:tkert till större hjalp, än vi själfva tro, att man
dä och dä tittar in i deras hem och gör ~jg underrattad
d~l deras dagliga lir.
.
Nasta morgon 1l.tervände vi till Haicheo, dit vi an
lände i frid i skymningen. De följande dagarne användes
Iw.ed tillrustningar för värt eget möte. Pä fredagen blef
Il!ä r lif och rörelse. Mänga, bäde män och kvinnor, kommo
iii frän landet, daribla~d flere f. d. opiepatienter, som
Ulifvit bevarade frän fall
Gladjen var stor och ömse
I
s~ dig.
Lördagen och söndagen förkunnades mycket Guds
d~d .
Sex personer anmälde sig till dop, men till räddes
~tt van ta ann u nägon tid. Herren vare lof för vära
sjtormöten! De aro i s~nni~g festdagar
oss alla. ~
yfvermorgon resa HennJk, pg och Karl till annu ett, I
~ ucheo.
Herren fylle vär bägare, att den mä flöda öfver
trlll dem, som litet eller intet hafva! J eSllS Kristus och
hb nom korsf:l.st vare vär säng och vår ära!

i
j
I

fä:

1°3

1,043 larjungar, 4 barnhem med tillsammans 155 barn,
40 i Asmara, 45 i Bellesa OeJl 70 i Geleb . Under året
äro 79 döpta och 48 upptagna genom konfirmation, 7
'ha"fva afgätt genom döden och 2 uteslutits.
Stiftelsens andra missionsfält är Ittdim. Sjukdom
och död ha det gångna året pä ett särskildt sätt härskat
bland missionsarbetarne där. Sä ha pastor K. A. I var
samt fröknarna Hanna Samuelsson-Hedberg och Maria
Bj örkman varit svärt sjuka. Pastor Per Carlsson i I3etul
har aflidit, Hkasä ingenjör Josef Ekstrand i Sagar och fru
Emma Hedberg i Harai. Pastor M. 'Ren saa, som för
hälsans värdande vistades hemml, har ock hädankallats.
Pil. Stiftelsens indiska missionsfält verka I. n. 55
svenska arbetare, 19 man, af dem I6 ordinerade, 36
kvinnor, af dem 14 gifta, samt 11,5 infödda arbetare, 65
män och 50 kvinnor, I,3 2 2 församlingsmedlemmar, af
dem 683 nattvardsberättigade, I barnhem med 228 barn,
2 industrianstalter med 20 manliga och 48 kvinnliga
elever, 29 skolor med 894 larjungar, 53 4 manliga och
360 kvinnliga samt 528 söndagsskolbarn. Under äret ha
12 7 upptagits genom dop, 3 4 afiidit och 4 uteslutits.

Missionsförbundets hednamission:

Förbundet har under det flydda 1iret haft glädjen
att kunna sanda förstarkning å t skilda häll. Icke mindre
an nio nya arbetare ha arskilts och utsändts, tvä till
Kongo, tvä till Kina, tre till Turkestan, en till Kaukasien
och en till Petersburg. Men sä ha missionens vänner ock
K:tra hälsningar från min ma n, mig sjalf och liUe Karl.
Hitt dricka ur sorgebägaren. Trogna, begäfvade och Gud
hängifna missionärer ha i sina bästa är kallats frän arbetet.
Eder i Kristus . förenade
Det gäller äfven denna gång Förbundets mission i K011g0.
Hilllla 7/dd(r.
Fyra af dessa arbetare, nämligen P. Markus och J. E.
Cederblum samt fru Ida Cederblom och fröken Alma
Johansson, ha under äret fått hembud.
Hvad denna mission för öfrigt angil. r, sä har den
från andra missioner.
haft ett mycket framgångsrikt är. Till församlingarna ha
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens hednamission: kommit nya medlemmar, som förts frän mörkret till ljuset.
Skolbarnens antal har ökats till 5,I 74 . Efter de förut
Den i dagarna utkomna ärsberättelsen meddelar, att
oroliga tiderna vid Kingoy i har arven pil. denna plats
lugn och frid inträdt. Mänga förut stängda byar ha
issionsarbetet pil. det os/afrikanska missiollSfdl/ä i det
öppnats bäde för predikan och skol verksamhet. Den lange
~~ora hela fätt utvecklas ostörd t.
Hälsotillständet bland
~rbetarna har dock ej varit det basta. Ett dödsbud har planerade utvidgningen af verksamheten till franska Kongo
har blifvit en verklighet .
0ck ingått. I K unama, »tärarnas och gra fvarnas land ~,
Missionell i Kina har alltfort att glädja sig ät en
I~ar nämligen en graf bäddats. Fru Octavia Andersson,
stadig tillvaxt. Icke minst det gil.ngna äret har i detta
som inträdde i äktenskap med pastor Aug. Andersson
dlen I 5 ~ept. [9°7 och kort därefter utreste till Kunama . afseende varit af stor betydelse. Bland missionärerna
har det varit rätt sjukligt. Flere af dem ha under längre
i Sällskap med sil?- man, afled i Ausa-Konoma den 28
tider varit bundna vig sjuksängen. Det oaktadt har verk
sistlidne mars. Dödsorsaken var dysenteri.
samheten kunnat fortgä utan nämnvärda afbrott. Under
~
Redan sistlidne höst hem kom lärarinnan Anna Svens
l on i Bellesa på grund af sjukdom, och denna vär har året ha 130 personer blifvit döpta och upptagna i för
~astor J. .I.varson och missionsboktryckaren E. P. Eriksson samlingen.
Ett nytt hvilohem har blifvit uppfördt pä Ku'ling,
med familjer samt fröken Ottohna Holmer frän Asmara,
Wissionär Peter Andersson frän Ausa-Konoma ~amt änkefru sä att missionen .nu dar äger tvä sådana. Därtill kommer,
~Iaria Renlund med barn hemkommit frän Geleb. Missions att Förbundets missionär, änkefru Anna I3erg, för egna
~astorerna R. Sundström, P. Olsson och O. Holmer med
medel inköpt ett tredje hem, där hon ej allenast själf
bor, utan afven kostnadsfritt beredt rum för Förbundets
familjer ha pä grund af halsoskal vistats i hemlandet under
I
öfriga ogifta kvinnliga missionärer.
äet gil.ngna äret.
I staden Kinchowfu har börjat uppröras en för det
På Stiftelsens ostafrikanska missionsfält verka inalles
45 svenska arbetare, 2 l man, af dem 14 ordinerade och Svenska och det Amerikanska iVlissionsfö rbundet gemen
14 ' kvinnor, af dem I4 gifta, samt infödda 6 I män, af sam evangelistskola och lärareseminarium, för hvilket medel
dem 5 ordinerade, och 5 kvinnor, 1,36 7 församlingsmed
redan under föregäende är insamlades.
Den inköpta .
lemmar, af dem 581 nattvardsberattigade, 43 skolor med
tomten är mycket stor och utmärkt väl belagen. Byggnads

.
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arbetet är sä längt framskridet, att skolan kommer att
flytta in i de nya lokalerna redan till hösten.
j}[issiollt1l i Osl- Turkesla11 har likaledes haft ett af
sina hittills bästa är. Verksamheten har fortgätt i lugn
och jämn utveckling. Tre nya missionärer ha utsändts
säsom förstärkning för verksamheten bland muhammeda
ner. Det vid förra årsmötet beslutade nya sjukhuset har
under äret uppförts och invigts. En särskild uppmärk
samhet har frän ryska regeringens sida visats vär missio
nar Raquette i Jar!,end för de tjänster, han säsom läkare
missionär gjort en rysk upptäcktsresande.
I Turkestan har Missionsförbundet f. n. r 5 missio
närer, fördelade pä tre skilda stationer. Missionen dar
har säledes redan nätt en ganska stor utveckling.

474·
475.
47 6 .
477·
47 8 .

479·
480.

442.

för Influtna medel till "Svenska Missionen
under Maj månad 1909.
N :o
43 6 .

437·
43 8 .

441.
444·

445·

45 0 •
451.

45 2 •
453·
454·
457·

45 8.
459·

4 60 :
46 1.
4 62 .
46 3.
4 6 5.
4 66 .
4 6 7.
4 68 .

4 6 9.
47°·
47 I.
47 2 •
473.

Kr.
O. B. till 1"1. Ringbergs underhåll
gm J. S.............. .. ....... .. . ...... .
K . E. E. till d:o gm d:o ... .
K. F. U. M:s l"lissionskrets, Göte
borg, till Andrew Ericsons underhåll, gm P. E . .. ...... . .... . .. . .... .. .
Unders1\kers mfg gm O. H ., Nyland,
Hjerpen .............. .. ....... .
E. l, EdslIsen, gm d:o ............... .. .
G. R., Svartsjö ... .... ..... ........ ..... .
Från en missionsvän i Kumla. ,En
tillflyktsort är urtidens Gud och
nedåt sträcka sig hans eviga armar •.
Gm H . F ..... .. .. .. .... . ... .
Enldingens skärf gm J. E., Lindesberg
Lindes Fruntimmers-arbetsförening gm
C. C . ...... ....... ... .......... ........ .
C. C., Rya, Lindesberg, till Emma
Anderssons underhåll ... ... .. .... . ..
• Blanka pengar och l-öringar> af D.
N ., Lund ..... . ......... ....... . ... .. .
• Vid sjukbesök Ilos J. ~l." Håknarp,
. gm A . B., Barkeryd ... .............. .
Valleberga syförening gill F. M., Glem
mingebro ............................. .
Ur en sparbössa gm A. B ., Sthlm .. .
K. B., Kristdala ...... ..... .......... ...
T. H., Sthlm ........... .. ...... ..
Sparbössemedel från lärarna i BrulJlmerska söndagsskolan gm E. H ... .
E. B., Sthlm .... .... .......... ... ....... ..
F. B., d:o ................ . .............. ..
.Brännoffer d. 20 maj 09' .......... ..
Kollekt vid Kina-mötet på Kullen
d. 2 maj gm A. D ....... . ......... .
Onämnd, till M. Ringbergs underhåll
gm l s..... .. ...................... ..
A . A ., till d :o gm d:o ................. .
J. L., till d:o gm d:o ................ ..
Från några missionsvänner i Edesta
gm E. Ö ...... ...... . " ...... ......... .
Hylletofta mfg gm C. F . S . ........... .
D. H., Främmestad, Grästorp gm H. D.
E. E. gm A. B., Skellefteå ........... .
Kollekt i Fårbo d. '% gm M. K.,
Askaremåla ..... '" ... ............ ... .
• Gud välsigne oss och alla jordens än
dar frukte honom.. Ps. 67: 8 ...
Transport

O.

20:
. 10:
100:
75:
6:
10 ~

200 :
1:

75:
35 :

Kina"

443.

Kr.

448.
449.

O.

1,257: 9 2

Särskilda ändamål:
N:o
439.

Redovisning

Transport
1,°7 1: 20
Askeryd5 jungfrnförening gm S. G.,
Skyttlingebäck .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
4°:
S. G., Persbo, Axvall, gm H . D.,
Slcöfde .... ...... .... .. .. .... ...... " ...
25 :
Ur missionsexpeditionens sparbössa ...
q : 41
K ollekt i Hassie missionshus, till Hil
dur Engströms underhåll, gm S. A.,
Brodderud, lI-Iariestad ... .
26:
Hassie ungdom sförening, till Hildur
Engströms underhåll, gm S. A.,
Broddemd, Mariestad .... ....... ....
24:
Sparbössemedel fråu L. E :s Idass i
Klara Follcskola .... .. , .. ... ... ... ..
7: 3 1
Hagg 2: 9· ......... . ....... . ...... .. ....... _S~:

455.
456.
464 .

Kr.
Visby femöresförening, till missions
. arbetet pfl H . Linders station, gm
M. S, Visby ..... ...... ....... .. ..... .
M. L. L., Helsingborg, till bibel
kvinnan Tis underhåll .............. .
Lilla Barntidoingeo, Jönköping, till
skolfonden .............. '"'' .... .
I. L., Sthlm, till inr. evangelist ......
A. T., Helsingborg, kvartal s~lOderhåll
för gossen Liu-Hsi-SheIJg ....... .. .. .
Syföreningens fOr S. l'.-l. K. sparbössa,
Sthlm, till bibelkvinnors underhall
A . O., Sthlm, till seminariet i Yiin
cheng ...... ...... ....... . ............... .
Från lärare och lärorinnor inom Mat·
teus', Gustaf Vasa och Adolf Fred
riks skolor i Sthlm, till Fr. Hallin
att aovändas efter hennes godt.

O.

2 5:

Kr.

O.

65

100:
13: 58
I ~.
"

12 : 5°
12 3:

(io

5°:

finnande, gm O:...._H_.....:..:.......:,.:...
..:":"....:,.:....:
...:. .:....:.;....:;;~0==:--..;3~8~0::...13~3
4=:
Summa kr. under maj. 1,638: 25
Under jan.-april månader !<r. 31,062: 32
Under jan.-maj måoader kr. 3 2 ,7 00: 57'
Med varmt tack till hvarje gifvare.

rlerren är min starkhet oclt mm sköld; på 110110111
hoppades mitt Izjäl'ta och mig vardt Imlpet, oclt milt Itjärta
iir g1adt, och med mi,t slwg vill jag prisa 1101101JI.

8: 45
5:

So: 
S: oq
S:
20:
70:
10:
5°:
10:

Jullådorna.
De, som önska att till missionärerna sända gät
vor med jullådorna, underrättas härmed, att alla så
dana gäfvor böra sändas till Göteborg i så god tid,
att de inträffa därstädes mellan den I och 10 augusti.
Hvarje paket skall på det yttre omslaget vara
märkt med följande adress:

5:
5:
2 5:
10:
15:
2
I

5:
S:
I: -

4: G6

200: 
1,071: 20

K. F. U. M.

Is. M. K·I

Parkgatall

I I.

Göteborg

För upprättande af faktura måste hvarje paket
åtföljas af uppgift på innehållet, upptagande jämväl
värdet af hvarje sak af samma slag. Denna upp
gift kan lämpligen skrifvas på en lapp (fästad innan
för det yttre omslaget), som vid packningen i Göteborg
aflägsnas.

Svenska Boktryckerl·Akti.bolaget, Stookholm, 10011.

N:r 14. Arg. 14.

15 Juli 1909.
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Eviga armar.
En tillflyktsort är urtidens Gud, och nedåt sträcka
ig hans eviga armar. 5 Mos. 33: 27.
I H vilket .nådefullt löfte för Israel under alla de
svårigheter och de faror, som omgåfvo dem! I sig
~jälfva hade de ingen hjälp eller kraft; men Gud,
~en store Guden, var deras rika tillflykt. »En till
flyktsort är urtidens Gud, och nedåt sträcka sig
hans eviga armar_»
Hvilken tröst ligger icke i dessa ord äfven för
mig, då jag tänker på de fiender, som hota mig, de
~?-ror och frestelser, som möta mig på min väg.
Afven ned till mig sträcka sig de eviga armarna.
Där äro i vårt språk två ord, nära samman
bundna, hvilka bäda äro fulla af undervisning och
hugsvalelse för ett Guds barn.
I Vi läsa där om Guds armar. ~ Vak upp, vak
upp, kläd dig i kraft du Herrens arm!, Es. 5 I: g.
lI»Du har en arm med hjältekraft, väldig är din hand,
hög är din högra hand.» Ps. 8g: 13. Här lär jag
att fröjdas öfver Guds kraft, uppenbarad till fräls
ning för sitt folk. Det var hans utsträckta arm,
som slog Farao och förde det utvalda folket in i
löftets land. Och samma arm är utsträckt äfven till
min frälsning. Den skall slå ned hvarje min själs
fiende och för mig utjämna hvarje svårighet på
in väg.
Men jag fröjdar mig icke mindre öfver de »eviga
a rmarna». I de orden uttalas ännu något mer, något,
som ligger mig ännu närmare. Jag vill söka att
tränga in i, hvad jag där har att lära.
Om där ännu i min själ rör sig någon tvekan,
huruvida jag får ·tillägna mig dEm rika nåd, som
ligger däri, att dessa eviga armar sträcka sig nedåt
till mig, då kommer jag ihåg, att hvarenda bekymrad
och bottärdig syndare är välkommen i de armarna_
Om jag ända till denna stund dröjt kvar i det

r
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främmande landet, förgätande min faders kärlek och
förspillande mitt arf i världens fäfänglighet, kan jag
nu få fly in i de armarna och där finna min tillflykt.
Jag kommer då och bekänner- af hela hjärtat: »Jag
har syndat!» Och i samma stund är min faders
hjärta hos mig och hans armar utsträckta att om
famna mig!
»Eviga arman! Dessa ord tala om Guds kärlek,
att den är djupare än den huldaste moders. En
moder sluter sitt barn i sina armar, hon sköter det
med den innerligaste omsorg, och likväl kan hon
glömma det. Men den store Guden glömmer aldrig
en själ, som sätter sin tröst till honom. Hans kärlek
öfvergår äfven en moders. Men de påminna mig
äfven om en herdes omsorg och vård om sina får,
då han bär de svaga små lammen i sin famn.
I alla dessa bilder framlyser kärlek. En moder!
En fader, som bär sitt barn i sin famn. En trogen
herde, som . bär de svaga lammen på sina axlar.
Och allt detta är Herren för mig.
Det är särskild t tre ting, som jag ännu har att
lära af denna hans kärlek till mig.
I all min svaghet, då jag snafvar eller faller,
stund för stund uppehålla mig hans eviga armar.
Jag kan icke falla s1l. lågt ned i sorgens, nödens
eller fruktans djupaste vatten, att icke de armarna
sträcka sig. ned till mig. Ja, ju svårare nöden är, dess
fastare omsluta de mig.
Dessa eviga armar bära mig hela vägen. »Ja,
ända till eder ålderdom har jag varit densamme;
och jag bar eder, ända till dess edra hår grånade.
Så har jag gjort; och jag vill ännu lyfta, bära och
rädda eder.' Es_ 46: 4.
V ore det icke så, skulle jag aldrig nå mitt
himmelska hem. Men från barndomen intill manna
åldern och sedan intill Iifvets afton, längs de steni
gaste vägar, genom de mörkaste skogar föres jag
af de armarna till målet för min vandring.
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De eviga armarna bära mig ända in i himmelen.
Huru mycket synd och nöd än nedtrycka, skola de
bära mig, till dess all jordens strid är utkämpad.
Därför kom Jesus ned i denna tårarnas dal, att han
måtte föra mig till det sälla land, där Gud skall
aftorka alla tårar af mina ögon.
»En tillflyktsort är urtidens. Gud, och nedåt
sträcka sig hans eviga armar.»
»Eviga armar»! Hvarje mänsklig arm kan svika.
Jordiska vänner kunna lämna mig. Min egen arm
kan förlora sin kraft. Men jag hvilar i de eviga
armarna, som aldrig svika, aldrig tröttna, i hans
armar, som är densamme i dag. i går och i evighet.
0, min Frälsare, lär mig att hvila stilla i de
armarna! Gif mig ett barnsligt sinne, att jag må
vara såsom ett litet barn med min himmelske Fader.
Lär mig att vara undergifven hans vilja. Lär mig
att älska honom och att älska alla, då jag skådar
upp i hans ansikte och ser hans kärlek , där fram
stråla.
0, du Helige Ande, verka i mig ett sådant
sinne! Förnya mig ju mer tm likhet med min Fräl
sares bild. Välsigna mig ju mer och mer. Amen.

Everard.

N ågra tankar från eH föredrag vid
Svenska Missionens i }<ina års
högtid }<risti himmelsfärdsdag.
Af Joh . H-n .

Det är i dag dubbel högtid. Vi fira det stora min
net af Kristi himmelsfärd, och vi fira äfven vär missions
ärshögtid. Den yttre naturen synes ej vara högtidssUlmd.
Solen gömmer sig; det är grätl och kulet. De yttre om
sUlndigheterna vid vär missions årsdag äro [[ven anspräks
lösa. Detta oaktadt kunna vi dock fä hälla 'en verklig
högtid inför Herrens ansikte.
Vi hafva i Guds ord antydningar, huru den första
Kristi himmelsfärdsdagen borde firas, och huru Herrens
apostlar, dessa första mission ärer, firade den. Af berät
telsen i Apg. l :sta kap. synes det, som om lärjungarne
höllo pä alt helt försjunka i tanken pä hvad de förlorat.
De tycktes icke se nägot annat, än att skyn ",tog bort
Jesus frå~t deras ögon». De blickade visserligen upp mot
himmelen men endast för alt speja efter den försvillIlande
Mästaren, ungefär pä samma sätt som Elisa skädade efter
Elia vid dennes himmelsfärd. Elisa ropade: »Min fader,
min fader, du som för Israel är bäde vagnar och ryttare»,
och sä ref han sina kläder. I skilsmässans smärtsamma
stund hade profeten blicken riktad endast pä hvad han
och Israel förlorade, ej pä det, som var kZlar, nämligen
Elias mantel och en dubbel lott af hans ande. lVIen vid
Kristi himmelsfärd hade de bäda hvitklädda männen
kommit tillstädes för att vända lärjungarnes tankar och
blickar ät rätt håll. Med en mild förebräelse päminde
rle rlem rlärom, alt J esus skulle komma igen pB. samma
sätt, som han nu farit upp till himmelen.
Hade lärjungarne kanske alldeles förgätit Jesu löfte:
»När jag har gätt bort och bered t eder rum, skall jag

komma tillbaka och taga eder till mig»? Vi fä häraf lära
oss, att till ett sant firande af . Kristihimmelsfärdsdag hör
först och främst den tanken och förvissningen: Jesus skall
komma igen. Kanske äterförde änglarnes milda förebräelse
lärjungarne till den sans, alt de nu i tron kunde gripa
tag i Jesu andra stor~ löfte: »I skolen ul1dfå kraft, när
den Helige Al1de kommer öfver eder.» De ätervände
nämligen till Jerusalem och börj ade, eller kanske snarare
fortsatte, den förbidan i bön och tro, som förde pingsten
med sig. Och delta är det andra viktiga draget, som
utmärker ett rätt firande af Kristi himmelsfärdsdag: välltan
efter del1 Helige Ande och kraft.
H vartill behöfde lärjungarne denna särskilda kraft,
detta döpande med den Helige Ande? Ägde de honom
icke redan? Hade J tsus ej bläst på dem, sägande: »Tagen
den Helige Ande». Jo, men de behöfde sättas i ständ
att utföra den himlafarne Frälsarens yttersta vilja eller
testamente, hvilket han öfverlämnade till dem, innan han
for upp till himmelen. Det lydde enligt Maikus sålunda:
)Gän ut i hela världen och prediken evangelium för hela
skapelstm, och enligt Malleus: »Gören alla folk till lär
jungar ... »
För detta stora, öfvermänskliga arbete voro apostlarne
ännu ej lämpliga. Lärjungarne hade visserligen i mer än
tre är ständigt vistats i Jesu sällskap, de hade sett hans
lidande och död. Herren hade under 40 dagar på mB.nga
handa sätt sökt öfverbevisa dem därom, att han verkligen
var en uppstånden, äter lefvande Frälsare, men ändä
behöfde de en alldeles särskild beredelse för det stora
missionskallet, cch denna började Kristi himmelsfärdsdag
och var afslutad i och med pingsten.
.
Men innan lärjungarne kunde fatta betydelsen och
nödvändigheten af Jesu lidande, verkligheten af hans upp
ständelse eller behofvet af den Helige Andes kommande,
mäste de genomgä en allvarsam luttrings- eller sällningstid.
Den kom öfver dem just i samband med Jesu eget lidande.
Det fanns ännu i deras hjärtan en sädan sammanbland
ning af Guds kraft och tilltro till egen förmäga, af för
hoppningar pä jordiska fördelar och en djup önskan att
kunna tömma samma lidandes bagare som deras lVIästare ;
en sammanblandning af agnar och hvete, bildlikt taladt.
Sä länge J eSllS synligt gick pä jorden, kunde han under
visa dem och ställa till rätta följderna af deras misstag.
Dä de ville kalla ned eld öfver ogastvänliga sama
riter, . visade Jesus dem, att Människosonens och hans ·
efterföljares uppgift ej var att fördärfva själar utan att
frälsa dem; dä somliga af dem ville silla pli Jesu högra
och vänstra sida i ett jordiskt Messiasrike, lärde han dem,
att vägen till äreplatserna i Guds rike gär genom tjänandets
och lidandets djupa dal; och dä Petrus i sin köttsliga
ifver högg till med svärdet, stod Jesus genast färdig alt
hela l\1alkus' öra. Men nu skulle Jesus snart skiljas från
dem genom den nesligaste död och genom en himmels
färd, hvars rätta väsen de hade sä svårt alt fatta. Och
därför måste dessa ofta sä oandliga lärjungar gä igenom
en rensnings'process sä allvarsam, alt det ett ögonblick
säg ut, som om ingen af dem skulle kunna utbärda den.
J esus säger själf härom: »Satan har begärt att sälla eder
som hvete». Denne skarpsynte fiende hade väl upptäckt
s!\. mycket agnar i lärjungarnes hjärtan, alt ban gjorde
sig säker om att fä dem alla till byte. lVlen Jesus trodde
bättre än sä om sina svaga l!lrjlmgar och räddade dem
genom sin fö,bön.
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det att sknften skulle fullbordas, men af de andra
l:liott agname. Men under den väldsamma sällningen
i~sägo nog Htrjungarne och sUrskildt Petrus behofvet af
lidande, döende . Frälsare till försoning för sin feghet,
fwrnekelse m. m. De lärde en ny läxa: att helt miss
ttösta pli sig själfva och att längta efter den himmelska
kraft, som skulle komma öfver dem genom den Helige
nde.
Me~. det ar ej blott dessa första, stora missionärer~
sp m behofva rensas, sällas och stärkas pä det sättet. VI
, lIa, som vilja vara om icke missionUrer sä dock missions
~~nner, vi förstä understundom sä föga, hvad som bor i
~ ära egna hjärtan, och äro liksom Petrus benligna att
ölfverskatta vär andliga kraft. Herren mäste då pä nägot
slUrskildt sätt visa oss vär vanmakt i visa oss, huru föga
~?mliga af oss ännu aro passande för de stora missions
ljppgifterna,som Herren dock sä förtroendefullt lagt i vära
Iländer. Kanske lägger han dä vär tro, kärlek och kraft
I säll et. . Äfven i våra hjärtan torde det vara en sädan
:ä r sammanblandning af Guds och vär egen kraft, af
t uds hvete och vära agnar, sä att en sällning pä lif och
dlö d kan vara af nöden. Men då satan riktar sina vind
~ustar mot vär själ, stär Jesus förebedjande äfven vid
r sida, sä att det himmelska h vete, som han lagt ned
i vära hjärtan, icke mätte blåsa bort. Men mycket agnar
följer med vinden, och h vad som finnes k. var af h vetet
torde vara sä föga, att endast Jesu kärleksfulla blick upp
täcker det. Under sädana tider blir Jesu kors värdefullt
fOr oss, och vi börja förstä vårt djupa behof af den Helige
Andes kraft. Den i himmelen uppfarne Frälsaren vänder
då vår blick mot pingsten, under det att han afven gör
det löftet lefvande för oss: ~Jag skall komma igen och
t ga eder till mig.»
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Interiörer från T ungchowfu.
Af N. HögmaJI.

Ett par mycket

arbetsamma mänader hafva gått,
Det har således icke saknats
~kre sig interiörer eller exteriörer men väl tid att teckna
le m. Det har varit

s~dan förra brefvet skrek

vårmötenas tid.

I H.~iao·i hade vi ett godt möte. Ehuru rpånga
utomstäende vid dessa tillfallen samlas, äro dessa möten
dock egentligen en de troendes högtid. En af försam
qhgsmedlemmarna, barberaren Jang, som låg för döden,
dllde vid värt besök hos honom stora tärar öfver att
1)la n ej kunde vara med. Det var därför dyrbart att i
d1e nnes låga koja få peka uppät mot det stora mötet i
~~mmelen och allt, som vantar där. Hvilket ombyte
~~ulle det ej blifva för honom!
Hans jordiska hem be
sl, od af ett litet trångt rum med ett tunt ryggås tak af
öamburör och gräs, hvälfdt öfver hans »kang ». Vägg
om vägg med honom, utan ens en dörr emellan, bodde
svinen, hvilka ock dagen i linda hade fri passage genom
rummet. Under takutsprånget var .köket» placerad t etc.
Vi togo sedan farväl af Jang, som vi trodde för alltid,
men döm om vär förvåning, då vi på e. m. fingo se

IkW.dd sma begrafnmgskläder, bestäende af en stor vadderad sidenrock och stöflar etc., kom han rakt fram och
satte sig vid bordet bredvid predikanten » för att fä dö
midt i de tr:oend~s krets,., som han sade. Detta för
unnades honom dock ej. Han lefver ännu, ehuru han
är ytterst klen.
Församlingen pä platsen hade ej tillvUxt nämnvärdt
i numerär s(!dan förra äret, men ett synnerligt glädjande
förhäll.an.de är, att den hittills lyckl.igt bestätt. profv~t mot
den hstlga propaganda, som katohkerna sä mtenSlvt ut
öfvat den sista tiden. Endast en proselyt har vunnits
och det en person, som varit ganska otillfredsställande.
De troendes offervillighet pä denna plats är i sanning
mycket glädjande, dä man tager i betraktande deras
fattigdom.
"

*

*

*

*

*

Sä fortsat~es färden till nästa plats, Fushui. Här
hölls stormöte för första gängen. Som en stor marknad
samtidigt pägick, hade vi öfverfullt af folk från morgon
till kvall. I trakten däromkring finnas f. n. icke sä få
forskai"e, och det är därför ytterst viktigt att nu »smida
medan järnet är varmt.. De 2 första församlingsmed
lemmarna , därstädes döptes i höstas.

*

1'I ötet i Ttmgkwall hölls i är i den nya lokalen,
visserligen liten, men för de närvarande behofven till
räcklig och mycket valbelägen. SU1llningen inom denna
församling är nog ej den bästa, och det återverkar helt
naturligt pä framgängen i verksamheten. Här behöfdes
en duglig infödd evangelist, men hvar finnes han? Arbetet
i detta distrikt är ju redan alldeles för mycket utgrenad t
för att med de krafter, vi nu ha, komna sorgfälligt skötas.

*

*

Efter dessa mötens slut följde en veckas dopklass
här i Ttmgchowju, i hvilken omkring 12 · män deltogo.
Värt stormöte här började den I maj. Vi hade för
mänen då att se hos oss C. L M:s superintendent i
Shansi, mr Ltdlty, och ev. TYat/g. De passerade vår
station på hemresa frän de härliga väckelsemöten, som
de ledt på flera missionscentra här västerut i provinsen.
Af det, de berättade oss, framgick, att en väckelse, lik
artad med den i Mandsjuriet, utbrutit såväl i provins
hufvudstaden som på andra platser, där de varit. Tre
dagar stannade de här och ledde väckelsemöten. Guds
Ande verkade kraftigt på mängas hjärtan, och mycket
bäde offentlig och enskild syndabekännelse, mord, hor,
stöld, ja, synd emot hvarje Guds bud förekom. Flera
af gosskolans elever mottogo djupa intryck, och 2 af dem
togo steget helt ut på Herrens sida. Vi våga hoppas,
att mänga bäde äldre och yngre i lydnad för Guds Ande
läto sig öfverbevisas, frigöras och helgas, men, såsom det
alltid förekommer vid besökelsetider, så var det ock nu,
hjärtan, som förskansade sig, funnos ock. Det var out
sägligt pinsamt att .höra några Hl. ibland de troende vid
hvarje möte bedja långa böner med en röst, som om de
skulle kväfvas, och ändock förbigit just den ömma punkten.
Bland dessa var ock, sorgligt nag, skollärare Djang. Ej
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underligt därför, att han snart nog reagerade mot det
andliga lif, som började pulsera ibland oss. Gossarne i
skolan började nåmligen att frivilligt samlas 1/2 timme
IlVar morgon och afton till gemensam bibellåsning och
bön, dB. de förmanade hvarandra. De 2 elever, som
vid mötet blefvo döpta, togo naturligen den mest aktiva
del häri. Skolläraren, som själf icke stod .rätt inför Gud,
förbjöd, oss ovetande, helt och häll et dessa möten och
gick t. o. m. så längt, att han slog en elev därför att
han pä en fristund sjöng en säng. Äfven i andra af
seenden visade han sig ovärdig, sä att vi blefvo tvungna
att aflägsna honom frän skolan och uppsäga honom.
Trots fiendens alla försök kunna vi dock saga, att
Gud har uppenbarat sig ihland oss som den le/lIallde
Guden och bragt i dagen en ondskans myckenhet, som
vi trots vära farhägor aldrig kunde tro existera ibland
oss. Honom allena äran och oss skammen!
Sista dagen var dopförrättning. Af 14 personer,
som hade anmält sig, döptes 3, häribland de 2 ofvan
nämnda skolgossarne. De öfriga vänta tills vidare.
Förra söndagen hade vi ännu ett stormöte i en by
i Honan 20 Ii frän Tungkwan, Peh-tsai, där nägra troende
finnas. På grund af att ingen missionär finnes i S. M. K:s
västra Honandistrikt, öfvervakas denna lilla utpost härifrän.
Ett gammalt par döptes dä till Jesus Kristus i den
lilla floden, som flyter utanför byn. Mannen var 70 och
hustrun 60 år. Deras son är troende och har en tid
varit elev vid Yunchengs seminarium. Att glädjen var
stor i det hemmet den dagen, behöfver ej sägas.

*

*

*

Uunderhandlingar om husköp, reparationer m. m. ha
ock jtimte allt det löpande arbetet upptagit tid och kraft
dessa 2 mänader, men tack vare V.· vVesters hjälp har
allt dock kunnat medhinnas och utföras.
»1 frid och redlighet vandrade han med mig, och
han omvände mänga ifrän synd». lV1al. 2: 6.

Litet om stormötena

dish il·deL
Af
Anna Hahne.

Värt första möte hölls i Cllallgc!tuattg (Djangdjoang),
en plats 60 Ii härifrän. Det var rikt pä välsignelse, en
mycket god ande var rädande bland de troende, som
voro sä villiga att lära och att taga emot rättelse, varma
och nitiska för sina medmänniskors frälsning. Det är flera
nya sökare där samt 6, som godkändes för dopet. ·
Särdeles ömt är det om en snäll troende kvinna,
som för sin sons skull ej vagar blifva döpt. Hon fär ej
ha nägot umgänge med utländingarna. Själfva läran har
han ej så mycket emot. Därför fär hon gä på mötena
i byn.
Andra mötet var i littchill (Linndjinn) 50 Ii västerut
h:lrifrån. Det var ocksll. mycket välsignadt. En sädan
innerlig, varm enhetsanda var rädande. Förr har det
varit ganska stridigt ibland, men nu äro de sä förändrade;
den ella böjer sig sä gärna för den andra. Under mötena

voro alla platserna upptagna pä den manliga sidan. Längt
innanför dörren och i dörröppningen var det alldeles fullt
med intresserade, som stodo kvar under hela predikan.
Guds ord utdelades med kraft, och mänga buro vittnes
börd om att de mottagit välsignelse. Alla mötena buro
samma prägel, . fastän de voro ledda af olika personer.
Där var bekännelse af dolda, hemliga synder, bön om
renhet och helighet i vandel, längtan efter mera innerlig
förening med Herren Jesus samt efter andens fullhet.· I
själfva .staden ha vi ej ännu H\tt nägon fast fot bland
kvinnorna, utan de komma frän en by 25 li därifrän.
Där ha vi haft en kvinnlig församlingsmedlem i mänga
lir. Henne har syster Agnes besökt flitigt. Flera kvinnor
därifrän ha blifvit hjälpta af med opium och hafva linder
tiden blifvit undervisade om den rätta vägen och så smä
ningom lärt sig att älska Herren Jesus.
Det är inalles ett 20-tal sökare samt 9, som god
kändes vid dopförhöret. Bäde här och i Changchuang
finnes ej nägon dopgraf. De, som äro frän dessa platser,
döpas i lshih (lsj i).
Värt tredje möte hölls i Peichuang (Pedjoang). För
samlingen där har ej gifvit oss mycket glädje, ehuru an
talet medlemmar är det största utar alla i hela distriktet.
Det har varit mycket köld och själfgodhet rädande ibland
dem. Vi ha bedit mycket för detta möte. »Vinden
bläser, hvart han vill, och du hör hans röst, men du vet
icke, hvarifrän han kommer, och hvart han fau, det ordet
framträder för oss, när vi tänka pä mötet här. Till vår
stora glädje och uppmuntran funno vi, att samma goda
ande mötte oss här som pä de förut · nämnda platserna.
Huru villiga de voro att gä till hjärterannsakning och att
bekänna sina synder! !-ilissbelätna med sig själfva längtade
de efter · renhet och helighet och efter anden i fullare ·
mått för att kunna lefva Herren till behag.
Vär granne, mr Gillis, höll ett lärorikt föredrag öfver
2 KOIl". 4 kap., Elisas underverk med oljekrukan hos den
fattiga profetlärjungens änka. Hans predikan utgick från
orden: »Hvad hafver du i huset?» Denna fråga besvarades
sedan med: I) Möjligheter för välsignelse, säsom gäfvor,
medel, som Herren kan använda. z) Hinder för välsignelse,
nägon undangömd synd, fiendskap, oförsonlighet o. s. v.
Särskildt godt var andra dagens bönemöte, som leddes
af en af »pelarna» i församlingen. Herrens Ande var
kraftigt närvarande. Bönerop och suckar hördes öh·er
hela kapellet. Det var nägot sä skönt och stilla öfver
dem mot förr. Det var en sädan enhetens, bönens och
fridens ande bland dem alla. Alla mötena präglades af
samma ande. - Andra dagens e. m. besökte vi ett par sjuka.
Den första var en församlingsmedlem, Uang, som varit ·
sjuk en läng tid, och som Herren nog snart tar hem till
sig. Pä vär fräga om hans befinnande svarade han: >0,
i dag är jag bra, Jesus är här, och jag är sä lycklig».
Han syntes verkligen fridfull och stilla samt nöjd med
Guds vilja. Herren gifve honom en rik ingäng i hvilan!
n'l edan vi sutto där, kommo en 5-6 . andra församlings
medlemmar för att taga ett sista farval af honom. Efter
gemensam bön skildes vi ät.
Sedan besökte jag en af vära skolgossar, som H'tg
mycket sjuk, men som vi sedan ha hört vara bättre.
Pä. vägen dit fick jag se en kvinna, som jag tyckte,
att jag kände igen, men jag var ej riktigt viss. Vid
närmare pll.seende fann jag till min stora förvllning, att
det var samma kvinna, som för ett par år sedan blef af·
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Meddelanden från redaktionen.

från opium och sedan fick anställning
systrarna
iii Hoyang H1ijang). Där stannade hon .en tid och syntes
verkligen uppriktig och snäll. När hon ej behöfdes Hingre,
!tervände hon hem. I början besökte hon gudstjänsterna
i byn, men sft smftningom gick hon tillbaka till opielasten
i. en. Det riktigt skar mig i hjärtat, när jag slig pft henne.
' on var n~istan oigenkänlig, sli försjunken såg hon ut.
sökte tala till hennes hjärta. Hon tofv.ade att komma
'11 mötena igen. Må Herren förbarma sig öfver henne
'ch andra, som äro i samma sorgliga läge som hon.
En förskräcklig händelse inträffade häromdagen i när
]
I,eten af Peichuang (Pedjoang), i det att sonen till en af
~~ra kära församlingsmedlemmar blef dödad. Han var
~I ~tkarl.
Pil. vägen till sitt hem blef han öfverf~lIen och
I ~Jälslagen.
Det var stort att se, huru underglfvet och
J ed hvilket förllitande sinnelag den gamle fadern tog
~enna hemsökelse. Svlirare var det för ~odern. att för
lä ta och glömma. De äro gamla och fattiga, och han var
~h da sonen.
~
Sonhustrun syntes ej just sft. ledsen. .Nu fä.r ja.~ gå
t ,II mötena, sade hon. Han lundrade mig alltid fomt.
ed för dessa pröfvade fÖläldrar!
Vi fingo här glädjen att döpa 6 personer, I man
Ic h 5 . kvinnor. Tvä af kvinnorna voro f. . d. s~ olfli.ckor
fnån Fnda Pry tz' skola. De äro bäda bortgifta tdl Imstna
nlem. Själfva ha de ocksä troende föräldrar.
Mötet i Ishi/~ (Isji) var kanske det bästa. Här var
,
j ~l ocksä representanter frän alla utstationerna.
I
Diakonen Ko (Gå) frän Haicheo (Hajujä) samt en
])roder Uang frän China Inland-missionens station, Hong
epng, kommo hit helt oväntadt.
IL Kapellet var öfverfullt vid hvarje möte, och halfva
gården var full med intresserade lltomstftende fthörare.
II Till hösten hoppas vi att fä gemensamt stormöte för
~ ela distriktet, hvilket vi anse nödvändigt för att kunna
Pli n~go n sammanhällning. Men huru skola vi fä plats för
4Ha, när kapellet redan nu är för lite~? Vi mäste pä all
Yiar tänka pä att fä en större samlmgslokal. Bed, att
erren mä leda oss till den plats, han .har utsett för oss.
Alla mötena vom mycket goda, Isynnerhet kvälls
II ötena ,samt sista morgonbönen, hvilka mö ten alla leddes
af ofva nnämnde ,broder, Uang. Herrens Ande fick dä
dkrskildt makt med de troende, sft att suckan, bön'erop
~ch grftt hördesöfverallt. Flera bekände synd af olika
~,ag; andra bekände, att deras kallsinnighet stätt i vägen
för familjens frälsning. En kvinna bel{ände, att hon hade
behandlat sin svärmorder illa, och under högljudd gråt
bad hon Gud om förlåtelse.
Efter andra dagens predikan förrättades dop. Vi
samlades först i kapellet, där alla, som skulle döpas, fingo
ir för församlingen samt en stor skara hedningar afgifva
~ekännelsen om sin tro. Vi hade den stora glädjen att
fä döpa 26 personer, I l kvinnor och 15 män, sä att
ih alles 32 hafva mottagit dopet i vär. De, som döptes,
Joro till största delen äldre personer förutom en ung man,
Ibm gär i evangelistskolan och en kvinna, f. d. skolflicka
nos Frida Prytz, nu gift här i staden med en snäll och
gudfruktig man, som ocksä går i evangelistskolan men
slutar till hösten. En af syster Agnes skolflickor döptes

Frän fru Mr Leall, som med sin man besökte Sverige
förra sommaren, har meddelande ingått. Frän Sverige
reste vännerna Mc Lean fOrst till England och därifrån
till Kanada samt olika trakter af Förenta staterna. De
hafva härunder fått mänga tillfällen att tala om arbetet i
Kina. De befinna sig fortfarancle i Amerika. Ang1iende
utresa till Kina ilr ingenting annat bestämd t, än att den
icke skall företagas i sommar utan först nästa iiI', om
Herren sä leder.
Fru Mc Lean har af kikare bäde i England och
Amerika förklarats utom all fara med afseende pä en
bröstsjukdom, hon led af. Hon skrifver: »För Herren
äro alla ting möjliga - - - ära vare hans namn!
Vi glömma ej de kära stunder, vi hade bland vänner
i Sverige : - i Stockholm, i I-lelsingborg och pä så mänga

äfven.

ställen i Vl1rmland.
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Det var omkring 70 nattvardsdeltagare.

»Lätom oss icke förtröttas att gö ra det goda; ty vi
skola ock i sinom tid skörda, om vi icke tröttna.»

Under sista delen af juni och första veckan af juli
mänader hafva vi haft ett kärt besök af missionär E. H.
Taylor med fru, som på följande platser i landsorten
hållit missionsfö redrag : i Arvika, Björnö, Åmål, Väners
borg, lVfullsjö, Jönköping samt äfven i Stockholm. lVIr
E. H. Taylor, som är yngste sbnen till den gamle, hem
gångne nllSSlOnsveteranen Fl udson Taylor, har samma
innerliga trostillit till Guds löften, som hans fader hade.
Han har varit ute i Kina öfver 10 är och ar nu i hem
landet för hvila. Han har tvänne bröder, som ä[ven äro
missionärer i Kina. Den äldste af de tre bröderna har
varit ute i 28 är. Han har jämVäl haft en syster, som verkat
säsom missionär, men hon har redan fätt ingä uti sin
Herres glädje.
Vid sina föredrag har mr Taylor beriittat om den
underbara väckelse, som sedan några är tillbaka pligätt i
Korea och senare sprid t sig till Mandsj uriet och andra
delar af Kina. I de hjärtligaste ordalag har han manat
de kristna att sätta in sin kraft i missionsarbetet, och vi
hoppas, att hans varma vädjan ej varit lörgäfves.
Kina Inland-missionen har f. n. omkring 950 missio
närer och 1,7°0 infödde medhjiilpare.
Missionär H. L inder med familj återkom till hem
landet nägra dagar före midsommar. Säsom mänga af
vära vänner väl veta, har bro Linder sedan förra vären
vistats i Amerika, dar han dels hvilat nägot dels äfven arbetat
för missionen. Han ämnar äterviinda till Kina på hösten
men hoppas clessförinnan kunna hälsa pä sä mänga som
möjligt af sina vänner inom Jönköpingskretsens ynglinga
förbund. Välsigne Herren vär broders ingäng och ut
gäng bland missionsvännerna !
Fru I. Bölting anlände jämväl lyckligt till hemlandet
i slutet af juni. Gucl har hört missionsvännernas förböner
för henne och hulpit henne under den långa färden. Hon
förcle med sig hem jämte sina egna smft äfven Edla Berg
ling och Ruth Hahne, som bäda äro i skolälclern och
kommit hem för att erhä.lIa skolundervisning. JVIli Herrens
välsignelse hvila öfver dem och öfver deras viirclarel

Dessa stunder äro skö na minnen fö r

oss, och bedja vi att fä säga ett varmt och innerligt tack
till eder alla, kära missionsvänner, för all vänlighet och
bevisad kiirlek.»

IIO
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Till sist uttalar hon en önskan om att de fram
deles mätte fä vara inneslutna i v:inners förböner. Mä
denna önskan varda uppfylld!

knölpåk hade han därpä slagit hustrun. Dä hon var
här sist, hade hon mänga märken, och det ena örat var
till hälften lösryckt. Det är nu snart tvä mänader sedan,
och hon har legat alltsedan dess. Stackars kvinna! Som de
aro mycket fattiga, är det väl det enda, vi kunna göra,
att sanda- dem litet mat. . Mannens lön utgör för helt är
omkring femton kr. Jag tycker, det ar sä synd om deras
barn . . Bibelkvinnan bodde hos dem en vecka i höstas,
och jag var hos dem i somras.
Nu är det torrt, och spämännen hafva .tagit anled
ning däraf och hängt upp sina trälappar. De säga: »I
är skall det bli pest. Mat skall finnas men ingen, som
äter. Kläder men ingen, som brukar dem.» Som det
fÖrut gätt boskapspest, är det val ganska troligt, att det
blir ett sjukligt är. »Herrens högra hand kan dock all
ting förvandla.»
Sinan i april 1909.
Eder i Herren
Maria Petlersso?z.

II/l edan jag hvilar mig, ilar tanken hem till missionens
vänner och förebedjare, och jag fär lust att skrifva. H vad
som händt i gär och i dag ligger mig nu närmast om
hjärtat.
Denna vär har det varit mycket sjukligt, särskildt
bland barnen. Mänga hafva dött. Bland församlings
medlemmarnas barn hafva flera varit dödligt sjuka. En
liten gosse sades redan vara död, men hans mamma höll i
att bedja, och det ser nästan ut, som om Herren måste
höra och gifva henne, hvad hon begärde. Barnet är nu
*
*
*
friskt. Med glädjesträlande ansikte hade hon följande
söndag med sig ett icke ringa tackoffer, dilrmed erkännande,
Chiechow (Haichow) den 5 maj 19°9.
att hon ville gifva Gnd äran. Som hon är ganska fattig,
rörde det oss litet Iwar. Skolgossarna äro i det närmaste
En .polismästares dop.
friska och åter i arbete, för hvilket vi innerligt tacka
Det torde höra till ovanligheterna i Kina för när
Herren.
varande, att personer, under det de bekl:!.da ett ämbete.
I gär natt vid tvätiden hörde jag ett oupphörligt
knackande pä den yttre porten. Som ingen samtidigt i staten, sluta sig till den kristna församlingen. Sä skedde
ropade pä portvakten, sä förstod jag, att det var en
dock vid sista höstmissionsmötet i Puchow. Redan förra
kvinna. Vär bibelkvinna, Cheng, kom ocksä in med ett
vären begärde Sie Feng-lin, 32 är gammal, dopet, men
sorgset uttryck i sitt ansikte. Pil. min fräga, om »Ut
bröderna ville vara försiktiga, och han antogs ej. Detta
hållig» var bättre, svarade hon kort: »han är ju redan död».
har nu sporrat honom till mera nit för Gud. Ett rykte,
Fadern vaktade i predikotältet, och sä snart han kom,
att han skulle hafva tagit mutor, befanns fullständigt
ogrundadt. Hans fader är en wlt-chii eller militarlicentiat
utsägo vi en passande ltida, som med litet lagning kunde
tjäna som kista. Halm lades i botten, och snart var den
af gamla stammen, också döpt för ett par är sedan. Hans
lille gossens sista hvilobadd redd. Barn under 12 ärs syster, nägra och tjugu är gammal, som lange af fientliga
ålder begrafvas icke eljest, men ~ Uthällig. kunde ju icke släktingar afhållits frän att besöka mötena, gär nu i fröken
bara fä bäras bort af en tiggare och kastas ut till hundar Pryt7-' sk01a och är alldeles förandrad. Hennes nya namn
och andra rofdjur. Som bäde mor och mormor voro
är ~ Utkorad». En flicka med alskligt sätt och stor takt
utom sig af sorg och icke ens ville se ät honom, tyckte
har hon redan gifvit sina llirarinnor glädje. Hon visar
jag, att det var svärt alt se den lille liggande pä golfvet
redan ej ringa intresse för Herrens lära.
i sina trasor, med en skara hednabal n ikring, som gärna
Vid sagda doptillfälle var en stor skara äskädare
ville kasta en sista blick pä sin vän. Därför tvättade jag tillstadeskommen, och vär vän, polismästaren, steg med
honom riktigt val och svepte in honom i nägra tygbitar frimodighet ned i vattnet. Ett tiotal af hans egna män
ur »jullädan». Sedan sjängo fadern och jag en säng och
upprätthöllo ordningen. Ehuru han är i tjänst hos en
bädo. När solen stod som högst pä himlen, stodo vi,
hednisk öfverhet, hafva vi anledning tacka Herren för vär
Maria Hultkrantz, evangelisten, gossens far och ett par af broder siisom församlingsmedlem.
skolgossarne pä samma lilla äkerteg, där vi just på dagen
Sä vidt möjligt, är han alltid närvarande vid mötena
en mänad förut stätt vid en af vära aldre kvinnliga för
och har ofta nägra af sina underlydande med sig. Som
samlingsmedlemmars graf.
Lille» Uthällig~ var ett rart
väl är, har Kinas nyinr:tttade polisväsende inga bestäm
barn, tre och ett halft är gammal.
melser angäende tillbedjan af afgudar. Pä samma grund
Hemkomna mäste vi sända bud till en annan af de är det numera möjligt äfven för andra af det nya Kinas
vära, som sades ligga döende. Jnst nu kom budet äter.
ämbetsmän att vara kristna utan att behöfva nedlägga
Den sjuka lefver ännu. Ligger pä en matta på jord 5itt ämbete. Detta är en stor a?llednitlg till tack och pn5
golfvet. Har svära liggsär och är ytterst svag. Familjen till Gud.
bestär af de bäda makarna samt en snäll 16-ärig dotter
Vilja missionens kära vänner pä sina bönelistor an
och en 12-ärig gosse. Mannen är faraherde. De bo
teckna följande tre böneämnen i sammanhang härmed?
högt uppe pä toppen af ett berg en och en half sv. mil
I) Att bestämmelsen, som päbjnder distriktsmanda
härifrån. 1'l'Iannen, som är mycket lättrogen, l,;t intala sig,
riner och prefekter att tillbedja i templen den I:a och
alt han skulle lega en man att slä sin hustru, därför at t
I s:e i hvarje miinad, mätte borttagas.
hon höll sig till lItländingarna. Han tankte: »jag skall
2) Att ämbeten ej längre må kunna köpas för pen
göra det själf, sä blir det gjordt med besked». Med en ningar - hvarigenom de största missbruk för hvarje dag

+~~~~~~~~,~,r~~~~~r~r~,~_~~~~.~N ~!~~_~~~,~~~,r~~".~~.,~~~.r/~~.~~~.~~~I ~:
ft ekomma -

utan att endast kompe.t enta personer till

s~ttas.
II
3) Att högt uppsatt~ ämbetsm.än ej lä~~re mä till
l«tas att rekommendera sma gunstimgar, hVllka ofta äro

~~ minst dugliga, och hvarigenom favoriserande och in

trilger bland ämbetsmännen allt fortfarande är en af
Ufvudorsakerna till Kinas svaghet.
Om värens missionsmöten pä vära tre stationer har
in hustru just skrifvit.
Bedjen för de n)!döpta.
I skolan medvära 3 I stora och smä pojkar arbetas
III der högtryck.
De äro glada och lyck liga och skina af
v~lmåga. Deras gymnastik ger redan heder ~t det svenska
J~mnet. Bedjen, att de alla mä vinnas för Jesus Kristus.

jI

Eder i hans tjänst

hsien : Huru hoppas och bedja vi ej, att hvar och en
af dessa mil. söka s1l, att de finna. Må ock vi fä nlld
.
.
och kärlek att hjälpa ~em i s?kandet! '
Sedan en vecka tdlbaka äro Anna RoseOlus och Jrg
i ~ancheng för att fä litet om.byte och hvil~. Under
hettIden komma syskonen BerglIngs att vara 1 Hoyang,
där det lär varanägot svalare. Det blir ock godt för
arbetet, alt herr Bergling kommer dit någon längre tid.
Må Herren föra oss och alla vära öfriga syskon, som af
en eller annan orsak ej kunna komma bort frän sina
stationer, lyckligt igenom sommaren! :. Genom eder för
bön och Jesu Kristi andes hjälp ». Missionsvännernas
förböner bilda helt säkert en skyddsvakt omkring oss.
Syskonen Berglings och Anna Rosenius förena sig
med mig i de varmaste hälsningar.
I Herren varmt tillgifna

C. Hmrik 7}äder.

Ida Andersson.

*

*

*

Fröken Ida Andersson skrifver:

Redovisni~g

Hancheng den 3 juni 1909.
Tack för alla förböner och allt arbete för och med
o~s härute!
Vi fä ofta erfara kraften och välsignelsen
d~raf. För min egen del har jag dessa sista mänader
il. nt mig buren genom förbön.
Det var med stor saknad jag för 3 mån. sedan
l'mnade Shansi och Yuncbeng; de kära syskonen och de
infödda där, i hvilkas krets jag haft sä mängen lycldig
stund dessa är, för att flytta till denna sidan aJ noden.
l\len Herren, som höjde pä molnstoden, gick sjiilf fram
fl~ r och beredde hjärtan och arbete för mig äfven i
0 yang.
.II Min ~ör~ta termin som . lärarinna i .Hoyangs flick
sKola är tIllandalupen, och pg mäste tdl Herrens ära
Jga, att hari aldrig kallar till nägot arbete, som han ej
oh ger kraft och näd att utföra. Han gifver i sanning,
h~ad han bjuder. Det har varit mig en stor glädje att
d~ ssa mänader fä arbeta bland de unga »Kinas hopp•.
Ehuru jag ej äger .nägon utbildning för ett dylikt
kfl' ll, har dock Herren hjälpt oss framåt. Den, som är
l~ arinna till profession, bör ju kunna drifva arbetet bättre,
h~ ilket är godt och nödvändigt numera, fastän . detta ju
ä~ dä ej är yttersta afsikten med våra skolor. Värt mäl
ä,' ju alt vinna de unga för Jesus och att i skolan fostra
kristliga karaktärer. Huru rikligen belönad känner man
sig ej, dä tecken till framgäng däruti framträda! Herren
har kraftigt verkat ibland oss denna termin, och mitt
f~sta hopp är, att några af flickorna verkligen afgjort sig
f~ r Herren.
Jag har just i dag fätt vittnesbörd om detta
flän deras närstående. I hemmet synes det nog bäst,
or! Jesus fätt taga sin boning i hjärtat.
,
Arbetet bland kvinnorna går ock framåt. Ibland de
n ~o kvinnor, som under dessa månader afvant sig frän
opium hos oss, finnas nägra, i hvilkas hjärtan »Ijuset~
börjat lysa in. De flesta komma regelbundet till mötena,
och nägra ha tagit bort sina arglldar. Afven några nya
kvinnor frän staden ha kommit söndagligen sista tiden
och visa 5tort intresse. Vid sista stormötet antecknade
sig 4 män och 3 kvinnor säsom sökare. En af männen
kom som frukt från den nyöppnade opieasylen i Cheng
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för influtna medel till "Svenska Missionen
under Juni mAnad 1909.
N:o
4 8 1.

Från syföreningen vid kyrkan, St. Mel
lösa, gm A. S .......... . . . . .. . . . . .. . .
4 82 . Af enskilda missionsvänner, gm d.o
4 83. .Tackoffer till S. M. 1(, på de5s ärs
högtid, . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . . . . .
4 8 5. Ur två sparbössor gm A. B., Skellefteå
4 S6 . H. S., Göteborg, gm K. E. B. ......
4 S 7. Kollektmedel i Sunne gm C. M. O.
4 88 . D:o i Torsby gill d:o " ................
49°· Kollekt i Björnö ........................
491. D:o i Stömne ........ .. .. ... .. .. .. . . .. ....
49 2 • D:o i Skog .............. . . .. . ... .......... .
493· D:o i Heljebol .. . ........................
494· D:o i Stafnä5 ..............................
495. D:o i Slottsbron (diiraf fr. F. E. 6 kr.)
49 6 . D:o i Åmål .................. ........ . .. .
497. D:o i l'vlellerud . ...... . ...................
49 8 . D:o i Bäckefors ...... ..... . . . .. . .. .... ... .
499· D:o i Bengtsfors ................... . . ..
500. D:o i Gnstafsfors ........................
5°1. D:o i Töcksfors ...........................
5°2. D:o i Östervallskog ..... ....... .......
5°3· D:o i Beted . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
5 04. D~o i Charlottenberg ......... . . ....... ..
505· D:o i Gunnarskog .............. . .. . ......
5°6. D:o i Arvika mfg ...................... ..
5°7. D:o i Glafva glasbruk .... ...... ... .. . ..
508 . D :o i Fagerås ............ . ...........
5 l O. Tjiitlmo syförening gnl T . B. ........ .
5 12 . Från »Sparfvarna 7i i Bollnäs gm N.N .
515· Björka syförening gm G. G., Motala
Verkstad ..... . ................ . ..... ..
5 16 . A. S. K., IIIariestad ....... .. ..... ......
5 17. .Influtna prenumerationsafgifter för
S. L., gm. G. G, Motala Verk
stad ................................. ..
SIS. E. B., Sthlm .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ........
5 1 9. Från en försäljning i Helsin gborg gtn
A. L .....................................
5 20 . En sparbössa fr. kyrkan vid Flora
gatan gm F. P. ........... .........
5 21 • Ungdomsför. Senapsl<ornet, Tullgarn,
gm N. J. .................. ............
5 22 . 1. F' J Sthlm ...... . ... . ... . . . . .. . . . . . . . . . .
Transport

Ö.

Kr.

35:
35:
10:
9:
25:
78:
72 :
19:
17:
3:
4:
l I:

52
57
12
34
5°

8: 
7: 06
7: 84
II :

i4

17:
10:
5:
9:
25:
3:
23:

°5
13

95
41
56

34
2i: 17
4:
3: 70
15:
II: 5°

65:
7:
1O:

10:
39 6 :
I;

10

30:
200:
1,229: 00



Kina"

Kr.

Ö.

S I N I M S L dN D.

I 12

5 2 4.
5 2 5.
52 7.

528 .

53 I.
53 2 •
533·
534·
535·

539·

Transport
Torstorps syförening gin N. P. P.,
Pilstorp, :Muuka-Ljuugby ........... .
N. P. P., Pilstorp, Munka-Ljungby
K. E., Bennebol, Knutby ..........
Från Skärfsta gm E. G., SI,ärfsta,
Sollefteå ...................... .
.Arbetsföreningen »IZincsernas VHnncr~,
J önl,öping, till August och Augusta .
Bergs und erhåll, gm V. ,V., Jön
köping ...................... .
Arbetsföreningen »l{inesernas Vännep,
Jönköping, till Ida Anderssons IInder
hf,l!, gm V. W., Jönköping.........
• Onämnd. 40 >.......... ..
I3arnsyförcn. i Berghäll, gm M. L.,
Helsingfors..... .
G. R., Svartsjö .... ..
Sparbössemedcl fr. S. VV. gm S. A.,
Broddcrnd ..................... .
Kollekt vid Siibylunds-Folketorps
ungdomskonfercns, till V . ,Vesters
underhåll, gm A. P ., Siibylllnd .
O. G., Helsingör ....................... .
Insam I. vid kyd<ovärden Jan Erssons
i Klostret, Ustervåla, bcgrafning,
gm V. S., Bjnrvalla, Tiirnsjö ..... .
A. J., Böcker~boda, till Nath. Hög
mans underhåll ....................... .
Fr. »Öresföreningen », Lenfsta Bruk,
gin A. P . ................. .

543·
544·

545·
54 6 .
547.

54 8 .
549·

55°·

551.

55 2 .
553·
554·
555·

55 6 .
557·

55 8.
559·

560 .

56 1.
562 .
56 3.
5 6 4.
5 6 5.

566 .
5 6 7.

.................

5:
:!o:

5iO.
57 I.
5,2.
25°:

-

5,3·
574·

25°:
100:

575·
57 6.

75: 37
10:

577·

. ..... ..

P . N., Gräsbo, gm d:o d:o ........... .
.Ett löfte till Herren» af Onämnd
gm A. 'V. K., Östervallskog ..... .
Från vänner i Kramfors gm J. N .. ..
• Daggryningen » i K. M. A. till frk
Prytz' llnclerhllll .................. ..
LekerydsÖ. mfg gm G. J" v. Höreda, Lekeryd .. .............. .
Sparbössemcdcl gm J. S., Johanstorp,
Höreda ............................. ..
Bönel<retsen i Norrköping, ur dess
sparb. gm K. S . .. ................. ..
On,imnd, Skåne ... .... .... .............. .
»Bibelklass » ......................... . : .. .
E. B., Sthhn ..................... ..
Hag. 2: 9 .............................. .
lnsaml. d. 2/. 09 af årets konJinnan
der gm P. A. B., Halltorp .... ·. ....
Sparbössemedel fr. Mora gm M. S.
.Öresmedel"
in~aml. i Öfverl:innäs
vintern 1909, 24: - ; fyllnad af
missionsväu 26; - . Luk. 9: 16.
Gm G. E. S....................... ..
Fr. en syförenings offerafton 50: - ,
ur en sparb. 10: --, till frk E.
Hesses undcrh. gm L. H., Norr.
]<öping ... , ............................ .
Kollekt i Arvilta gm O. F.
D:o i ~jörnö gm K. J. H ... ......... .
D:o i Amål gm C. P .................. .
D:o i Vänersborg ....................... .
Rjt"1"rH') kristI. jnl1gfrllfiiren. r.1Il L. H.
E. & J. R. till R. Anderssons underh.
Till minne af en missions,,;;n gm H . R.,
Norrköping .......................... .
Transport

•
Transport
»Blanl,a pengar och I-öringar i Jesu
välsignade namn», af O. och H. K.,
Lund .................................. .
En går"" lill Herrens tjänst gm Fr. F.,
N ael"" Sundsvall ..................... .
L. E., Sthlm ...
.. .......... ..
TackoJTer ...
.. . ... .. .... .. ............ .
. Kollekt vid E. H. Taylors möte i
Jönköping, gm K. R ... ... ........ __
L;;rarinnornas mfg till frk M. NyJins
undcrh., 3:e !;vart., gm S. R., Gthg
K. O., Kristineholm, gm A. J. Y.,
Rydsnäs ................................ .
J. F. A. gm E. L., Norrköping .... ..
A. J\I. A. gIll d:o,
d:o
En tjänande broder gm <1:0, d:o ..... .

4°:

5:
320:

3°0:
20:
2:
2:

305: 'Ii

5,584: 28

Särskilda ändamål:
6:

Kr. Ö.

3°:
5°:
6: o'~
5:
25:

K. A. D., Pyhäjärvi, UJcåb. I., Fin
land ..... . ............. . ............... .
Fr. syföreningsaukt. för S. 1\1. K. d.
2./., 09 i Betel, Malmö, gm J. S.
Öfverslwtt ii syföreningsbössan gm
d:o d:o ............. .. ................ ..
]\1. B. 20: - , S. B. 5: - , l\I. H.
5: - , Räknefel I: - , Ränta 10: 69,
Samlade småslantar 7; 10, gm d:od:o
E. P., Bjnrvalla, gill O. A. O., .Öster
våb

568 .

3: 58
535: 44

53°·

25: 4°

537.

Daggryningen i K . M. A., arsunder
hilli för flickskolan ' i Hoyang .
,V-n till skolfanden ................ .
l. L., Sthlm, till inf. evangelist ..... .
A . B. & S. N .. Skellefteå, hal fårs
underhåll för Kao-kung-tsai ...... ...
Till Stålhammars för gästemottagning
fr.A. M .............................. .
Till d:o, » Hcnens tionde. fr. L. B.,
Sthlm .............................. .
Kina-kretsen pil Söder till frk Emma
Anderssons bibelkvinna, Uang, gm
S. S., Sthlm .....................
..
Ungdomsför. »Syskonbandct" El'storp,
till halfårsunderhåll för en infödd
evangelist gm A . L., Viggestorp,
Fillspong ....................
C. A., Vadstena, till tral<tatspridning

Kr.

Ö.

100:
20:

49 : -

100: 2: -

89 1:
Summa kr. !lOdcr juoi 6,475: 28
Under jan.-maj månader kr. 32.7°°: 57
Under jan.-juni mAnader kr. 39,Ii5: 85

4 8 : ,9
5:
10;

Med varmt tack till hvarje gifvare.

o'

I"
:> •

.Dig vill jåg otira tacksägelseIls offer, odt jag vii
åkalla Herrms 1taiJl1t.

600:
25:
6: 39
5:
5°:
28:
10:
20:
7: 3°
20:

Jul1ådorna.
Dc, som önska att till missionärerna sända gåt
vor med juWl.dorna, underrättas härmed, att alla så
dana gåfvor böra sändas till Göteborg i så god tid,
att de inträffa därstädes mellan den I och 10 augusti.
Hvarje paket skall på det yttre omslaget vara
märkt med följande adress:
K. F. U. M.

5°: -

I S.
60:
I

i:

02

30: 13
10:

??

3 I: 48
60:
600:

1\1. K.

I

Parkgatall

I I.

Göteborg

För upprättande af faktura måste hvarje paket
åtföljas af uppgift på innehållet, upptagande jämväl
värdet af hvarje sak af samma slag. Denna upp
gift kan lämpligen skrifvas på en lapp (fästad innan
för det yttre omslaget), som vid packningen i Göteborg
aflägsnas.

4,5 29: 77
Sveusl<a Boktryckeri-Aktiebolaget, Stockholm, lOO'J.

N:r 15-16. Arg. 14.

I & 15 Aug. 1909.
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4uds frid.
,
Frid med GIlli tillägna vi oss. genom att .helt
enkelt mottaga den genom tron. Kristus har stIftat
frid genom blode! på sitt kors. Tron har endast
a"tt mottaga den och hvila därvid såsom en nel af
f\terlösarens fullbordade verk. Detta är en afgjord
sak, ej en känslosak. Tron hvarken skapar eller
förändrar något, hon endast omfattar, hvad som är,
~ch håller det för sant. Alltså hvilar då vår frid
fued Gud orubbligt och allena på Kristi verk.
J'
Gtlds frid är en helt annan sak, hvilken för sitt
förverkligande beror af den Helige Andes verk inom
~ss. Den är en inre erfarenhet, då den förra var
bn yttre verklighet. »Guds frid regere i edra hjärtan»,
säger aposteln (Kol. 3: 15). Det heliga lugn, hvari
Gun bor - utan fruktan, oro, utan farhågor för det
kommande - kan så meddelas våra själar och genom
iHerrens Ande så öfverföras uti vår personliga er
farenhet, att det blir lika verkligt vårt, som det är
hans. Detta är himmelsk frid och salighet, midt
under det · vi äro i striden. Alldeles såsom vår
'Mästare sade: »Detta har jag talat till eder, på det
att I mån hafva frid i mig; i. världen hafven I be
tryck» (J oh. 16: 33)' Det är Guds lugn midt under
de jordiska omstärtningarna, som sätter den, hvilken
äger det, i stånd att åtnjuta »den orubbligaste och
mest fridfulla frihet, emedan han är höjd öfver all
fruktan och själsoro rörande döden eller helvetet
eller något annat, som kunde hända själen i tiden
i eller evigheten.» - »Min frid gifver jag eder; icke
gifver jag eder såsom världen gifver.» Världen
Isöker åstadkomma ett yttre lugn; Kristus gifver ett
inre lugn. Den förra söker hvila .från strid; den
senare gifver hvila z' strid. ,Den som är fast i sitt
sinne, åt honom bevarar du frid, frid, ty på dig för
tröstar han» (Es. 26: 3)' Likasom skeppets krono
meter bibehåller sin jämnvikt midt under fartygets

Telefon:

Sto eR/lob".

i{iks. 4459. J\llm. J3runkeb. 1735

Missionens

framg~ng .

._ . Brefafdelningen.

våldsammaste krängningar och rullning, emedan den
stödjer sig på den solida glo ben och genom sina
tvenne stödjepunkter befrias från skeppets inflytande
och helt beror af inflytandet från tyngdlagen hos
jorden, så skall ock den troende bevaras i frid och
lugn, hvilken . låter de jordiska bekymren fara och
helt och utan förbehåll öfverlämnar sig åt den gu
domliga viljans välde. Såsom Skriften åter säger:
. »Hafven ingen omsorg, utan edra önskningar vare
kunniga inför Gud i allt genom åkallan och bön
med tacksägelse; och Guds frid, som öfvergår allt
förstånd, skall bevara edra hjärtan och edra tankar
i Kristus Jesus.> Denna frid nämnes särskildt så~
som en af Andens frukter.
Andlig frid är emellertid af föga värde utom
i den mån, som den gifver kraft till andlig strid.
~Trons hvila» ja, förvisso! Men må denna hvila
utgöra medelpunkten för vår verksamhet, icke för
stillastående. Gud kallar oss till delaktighet af sin
frid, på det att vi därigenom må utrustas för hans
strider. Hafva vi tillräckligt lagt märke till den
tvåfaldiga hvila, hvilken Herren bjuder oss i sin
ofta anförda inbjudning: »Kommen till mig I alle,
som arbeten och ären betungade, och Jag skall gi.fva
eder ro>.'!! (Matt. I l : 28-30). Detta ord betyder
lisa, befrielse från träldom under lagen, från frukt
lösa ansträngningar att hjälpa sig själf, frän tärande
oro och från syndens bördor. Det är hvila från
vårt fruktlösa arbete att frälsa oss själfva och att
i vår egen kraft förhärliga Gud. Men Herren till
lägger omedelbart: ~ Tagen på eder mitt ok och
lären af mig . . . och I skolen finna ro MI edra
s/älar». Här utlofvas hvila i arbete, likasom i det
fQregående lofvades hvila .från arbete. Att komma
därtill är det första och högsta villkoret för kraft.
Och det sker genom fullkomlig enhet med Gud i
vilja och hjärta. ,1 honom lefva vi och röras>, och
i samma mån som vi blifva delaktiga af Guds eviga
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hvila genom att införlifvas med honom såsom vårt
lifs medelpunkt, skola vi äfven blifva delaktiga af
Guds gudomliga rörelse och varda hans medarbetare.
Lugn, icke oro, är källan till den högsta kraft i vilja
och handling. Guds frid är den rätta källan till makt
med människorna, och verklig makt med människorna
kännetecknas af det orubbligaste lugn. Kom ihåg,
hvad Gud säger om sin tjänare, i hvilken han har
ett godt behag: »Jag skall låta min Ande hvila
öfver honom, och han skall förkunna hedningarna
dom. Han skall icke kitva eller ropa, ej heller skall
någon höra hans röst på gatorna.» Med andra ord,
delaktigheten af Anden kännetecknas af lugn och
stilla kraft. Den gemenskap, som förbinder oss med
Guds kraft, förbinder oss äfven med hans frid. Låt
oss med största eftertryck framhålla, att denna frid
ej far sökas för dess egen skull. Detta har varit
såväl munk-askesens som den protestantiska kvie
tismens stora fel. En stillastående frid skall förvisso
alstra tvitlets och missnöjets malaria. Guds frid är
ej af detta slag. »0, att du ville akta på mina bud.
Då skulle din frid blifva såsom en ström 'i, säger
profeten; såsom en ström, hvilken renar sig själf
genom sin egen rörelse; hvilken bibehåller alla strän~
der, utefter hvilken han flyter, grönskande och frodiga,
och hvilken, allt eftersom den vidgas och blir djupare,
upptager stora fartyg och bär dem i sitt sköte. Det
är verksamhetens frid, icke overksamhetens. Thomas'
a Kempis råd till fridssökaren, att han skulle söka
den >i fattigdom, undandragenhet från världen och
med Gud», var måhända det bästa råd, han visste.
Men det tillfredsställer icke dens hjärta, hvilken
framför allt längtar att tjäna Gud genom att tjäna
sina samtida. Friden är frukten af hel hängifvenhct
åt Gud. Men i samma stund; vi söka den för dess
egen skull, förlorar den sin ljufhet och sötma. Denna
sanning framställes af Frälsaren i följande ord: »Söken
först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så skall
allt detta därjämte tillfalla eder.:.
Det heter icke, att vi skola bevara vår frid med
Gud genom vårt arbete och vårt vakande, utan det
heter, att Guds frid skall bevara oss. Vi behöfva
därför ej ängsligt oroas däröfver, såsom skulle den
bero af våra ans trängningar. När Gideon hört
Herrens tillsägelse: >Frid vare med dig!. byggde
han ett altare i Ofra och kallade det »Jehova Schalom »,
d. ä. »Herren gifver frid», och drog därpå åstad på
pliktens och lydnadens väg. Ehuru han hade miss
tröstat mycket på sig själf, emedan han var af
fattig familj och den yngste i sin faders hus, och
ehuru hans stridsvapen voro mycket föraktliga, vann
han snart seger och skaffade sitt land en långvarig
fred. Herrens altare och fridsförbund var hans
utgångspunkt, hvarifrån han drog ut och vann seger.
Alldeles på samma sätt är det med oss såsom tro
ende. Kristi kors, med inskriften ) Herren är vår
frid>, är vår utg3.ngspunkt. Hafvande frid med Gud
genom Kristi blod gå vi ut att tjäna Herren, att
strida för honom, alt vittna om honom, att vinnlägga
oss om att göra hans vi1ja af hjärtat utan att be
kymra oss om något och med ögat riktadt endast
på Guds ära. Då skall Guds frid såsom en frukt
af vår lydnad strömma in i våra hjärtan. Ju mer
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världsandan bemäktigar sig den kristne, desto mera
af världens oro och strid skall han hafva; ju mer
han låter sig ledas och regeras af Herrens Ande,
desto mer af Guds frid skall han åtnjuta, ty ~Andens
sinne är !if och frid». Låt oss därför alltid fröjdas
både' i Kristi verk för oss och i Andens verk uti oss.
Genom det förra varder Kristi rättfärdighet oss till
räknad; genom det senare varder Kristi rättfärdighet
inplantad hos oss.

A. j. Gordoll.

Offergåfvor åt Herren.
Templets underhäll i Gamla testamentet har sin mot
bild i alla de offergäfvor, som i Nya testamentets dagar
frambäras för Guds rikes befrämjande på jorden. Guds
sak behöfver - detta är nu Herrens underliga sätt att
regera timligt, ekonomiskt understöd. Herren har
bundit sitt rikes framgäng vid sädana medel och det för
att gifva oss den glädjen alt pä ett verkligt sätt bidraga
till _detta rike. Den, som aldrig sä litet känner till mis
sionens historia, vet ock, huru väl missionen är i behof
af sädana aller, och huru behofven blifva större och större
för hvarje är. H var och en, som sett sig litet omkring
här hemma, vet ock, att evangelium icke vinner mycken
ingång bland de fattiga och elända i samhället, om icke
pä samma gäng en sädan hjälp erbjudes dem, att där
igenom den timliga nöden lindras. Härtill komma alla
uppfostrings- och v5.rdanstalter o. d:, som kräfva ett är
ligen växande understöd. »Den som kan göra god t och
gör det icke, honom är det synd. » . En försummelse af
det slag, hvarom har är fråga, betraktas såsom trolöshet
mot Gud, och detta är viktigt att fasthålla.
Huru mycket en person gifver af sin ärliga inkomst
eller af det, som han kan taga undan frän sitt och de
sinas underhäll, vet 'ju egentligen ingen annan, det är
hans egen hemlighet. Det är han och Gud, som hafva
det sig emellan. Om han själf icke för räkenskap där
örver, sä gör Gud det. Och just därför att Herren s5.
.där vädjar till den enskildes kärlek och offervillighet,
blir försyndandet i detta stycke trolöshet mot Gud. I
Gamla testamentet gäfvos nästan detaljerade bestämmelser
öfver hvad man skulle gifva. Tionde t. ex. var lagstad
gadt. lVlen i vära dagar är det icke sä. Gud har lämnat
åt oss, det Nya testamentets människor, en stor frihet i
detta stycke. Vi veta icke af nägon annan regel, an att
hvar och en gifver, hV$ld han kan, af kärlek till Herren
och det med ett gladt hjärta. Vi erinra oss härvid den
bekanta berättelsen om en missionsförening, som angäende
kollektgifvande hade tre stadgar. Den första, att hvar
och en skulle gifva 1zågot. Den andra, att hvar och en
skulle gifva efter. råd och lägmhet. Den tredje, att livar
och en skulle gifva med glädje. Det är ungefär det
samma, som det N ya testamentet innehäller angäende
gifvandet till Guds rikes fromma. Jag tror, att det är fä
angelägenheter, som äro af en sä ömtålig art som just
denna. Gud väntar mycket af dem, hvilkas synder han
har fätt förläta, och hvilka bära hans frid i sina hj~irtan.
Han vantar, att vllra offer skola vara stora, fdvilliga och

gifna med glädje. Men jag fruktar, att vi i detta stycke
mycket hafva förbrutit oss, sä att det ordet gäller äfven
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»Om nägon har förbrutit sig, sä att han har nilg0t

u~jr danhällit, som är helgadt ilt Herren, sä skall han fram

föra åt Herren skuldoffer.,.

Egentligen äro vi ingenting

a~ nat än jörvallan, och förvaltaren 'skall betala ut, allt

eftersom han fär tillsägelse af husbonden, ty denrie är
Vi skola göra utbetalning. till Guds rikes befr~mjande, när Herren, vär Gud, säger till. Men det kan
hllnda, att vi, Mr Herren säger till, göra invändningar
o~h ~äga. lill oss sjal.fva: .» Det har jag icke räd t.ill; det
k~n Jag Icke. Jag glfver Icke mer än hälften, tredjedelen
eller mindre. » Och så bestämma vi kanske pä annat sätt,
ä~ vär husbonde har bestitmt. Det blir otrohd. Ja, i
sarming är icke detta en ganska allvarsam och ömtälig sak.

ä~aren.

(Bud b.)

steg af Herrens förfaringssätt med oss skall rättfärdigas,
dä vi skola inse och erkänna, alt hvarje särskildt svär
pröfning utgjort ett outsägligt dyrbart och viktigt skede i
vär själs historia. Ja, du Guds barn, kom ihäg, att den
lidandets kalk, som räckes dig, är blandad af honom, som
är för kärleksfull och nädig för att däri tillsätta en enda
onödig bitter bestilndsdel. Och dä du tager den i din
hand, hämta tröst och styrka frän det, som sä maktigt .
uppehöll. Smf.l rtornas. man i en ännu förfärl~igare stund :
»Skulle Jag Icke dricka den kalk, som 111t1l jader har
gifvit mig?»
I Macdtt/f

Fr. Ii.

Hvad som behöfves.
Lidandets - välsignelse.
l>Han plägar och bedröfvar icke människors barn af

hJ\~rtat», säger profeten. Jer. Klag. 3: 33 . Huru lätt vill
ic~ e

under våra motgängstider, dä någon outrannsaklig
drabbar oss, en knotande tanke uppstiga i vära
hj:ä rtan: »Skulle allt detta öfvergä mig? » I Mos. 42: 36.
K~nde icke detta öfverväldigande slag besparats mig?
Kp nde ej detta mörka moln, som kastat sin dystra skugga
?~er mitt hjä~·.ta , och mitt lif, blifvit. afvändt? Kun?e
Ic~ e denna profnmg hafva träffat mig under mer för
m ~ldrande omständigheter?
»Har Gud förgätit att vara
näjdig, eller har han i vrede tillslutit sin barmhärtighet?,
r 77: 10.
Nej, .. denn~ bedröf~else är ett förkläd t n~d~sbud . 
hJn bedrofvar Icke af hjärtat. I Guds vägar hr mgentmg
gilptYCkligt.
Outsäglig limIlet är grunddraget i alla hans
til kickelser.
Världen kan sära genom ovänlighet; välI
b9trodda vänner kunna visa sig förrädiska; bröder kunna
ydra ord af onödig skärpa och stränghet; men Herren
~tor i kärlek och trofasthet». Han tillf~gar oss ingen
o~p dlg smärta.
Dä han synes tala M.rdt till oss, säsom
J osef till sina bröder, finns däri alltid ett underlag af
ödihet.
Han antager en sträf röst, emedan de dyrbara
lä~ldomar, han vill bibringa oss, icke kunna på annat sätt
af] oss inhämtas.
.
Ja, var viss, alt en djup nödvändighet alltid ligger
till grund för hvad han gör. Framför hvarje vidrig er
fa~enhet kunna vi alltid sätta: »Det kunde ic.ke undvikas.,
N~gon förvuxen gren pä tradet behöfde kVistas.
Någon
del af hvetelasten mäste kastas öfverbord för att lätta
skeppet och förebygga nägon större olycka. Du, som nu
arll fö:sänkt i sorg, besinna, att han kunde haf~a behan~
lat dig ptl annat sätt. Han kunde hafva huggit bort dig
sä~om ett ofruktsamt träd. Han kunde hafva öfvergifvit
dig för att .läta. dig utan lots och roder drifva mot under
gä~gens klippor. Han kunde hafva låtit dig »ligga stilla
p~1 din drägg» och sä gä miste om evig salighet. Det
var ömhet, oändlig godhet, som kom dina skönaste blom
m~r alt vissna och tillstängde din väg med törnen. " Utan
ddnna törnehäck till höger och till vänster», säger ' R.
Baxter, »skulle vi knappt kunna hällas kvar på vägen till
himmelen.»
I vär otro och blindhet tala vi om sorger, som vi
tyckt, alt vi kunde hafva besparats, om tuktoris, som före
fallit oss för skarpa.
Men en dag kommer, då hvarje
s~ickelse

pJ
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Det finnes tillräckligt med arbete för dugliga män;
men det rtlder stor brist på just stldana män, och de be
redas alltid för sitt arbete nere i stoftet, i ödmjukhet.
Guds fängelseceller, kök och öknar äro lika värdefulla som
hans troner och regeringar.
Må vi blott blifva villiga att läta Gud lära oss och
bereda oss. Må vi hafva full tillit till honom under
väntanstiden, i de ensamma stunderna och i pröfningarnas
tid . Mä vi se till, att vi göra stl mycket af vär ställ
ning, som Gud har bestämt oss till. Om vi blott kunde
se ochi fÖrstå, hvad han vill använda oss -till, när han fått
bereda oss helt, skulle vi icke draga oss undan pröfningarna.
»Jag sökte någon, som kunde träda i gapet», säger
Gud hos Hesekiel, »till att utföra min afsikt; men jag
Gud ser alltid efter nägon, som kan gä i
fann ingen.»
gapet mot det onda; men ack, det är så ofta, som han
icke finner den, han önskar. De största varldsomhvälf
ningar ha varit resultaten af enskilda mäns och kvinnors lif.
Kära vänner, låten Gud själf uppfostra och utbilda
eder grundligt! Varen icke otäliga, förloren icke modet,
varen icke sä ifriga efter att utföra verket som efter att
blifva beredda för det! Rvad du är har vida större be
tydelse, än hvad du gör.
(Ur Chicagobladet).

Missionens framgång.
Efter .Record of Christian Work ».
I.
År 1797 landade nägra missionärer, tillhörande
,Londons missionssällskap ' , pä Tahiti- och Tongabatu
öarna.
Dessa öars inbyggare voro kannibaler. När ett
tempel byggdes, hvilade grundvalen pä kroppar af män
och kvinnor, som blifvit offrade åt deras afgudar. De
lefde ett fasaväckande Iif, dessa hedningar. Tvä är efter
missionärernas ankomst till Tongabatu anfölls stationen af
en skara vildar, hvilka dräpte tre missionärer. Pä Tahiti
blefvo missionärerna så illa behandlade af infödingarna,
att. elfva af dem lämnade fältet. Men sexton är senare
var afguderiet afskaffadt, folket hade bibeln på sitt eget
spräk, och de voro nu ' varmt intresserade för andras fräls
ning. De bildade nu ett missionssällskap för att göra
andra förtrogna med evangelium. Sex år efteråt utsändes
den förste missionären frän deras krets till ön Rarotonga.
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Infödingarna pä denna ö voro vilda människoätare. Men
ären gingo, och inom jämförelsevis kort tid hade heja
öbefolkningen blifvit civiliserad, alla kunde läsa, och de
flesta kunde äfven skrifva och räkna. Somliga hade till
ägnat sig en icke ringa kunskap i kyrkohistoria, geografi
och astronomi. Men icke nog härmed, öfver fem hundra
personer hade gått ut frän deras krets till andra öar med
evangeiii budskap.
2.
Pä ön Lifu härskade före missionärernas ankomst
den gröfsta afgudadyrkan och alla slags laster. Elia, en
tjänstegosse hos missionär tdcFarlane, blef en af de första
missionärerna till Nya Guinea. Denne man, en människo
ätares son, öfversatte Markus' evangelium pä det spräk,
som talades af den stam, där han verkade. Är 1836 ut
sändes sex missionärer tiII Samoa. Fem är efterät hade
folket Johannes' evangelium öfversatt till sitt spräk. Ännu
fem är senare, dä tvä hundra byar begärt lärare, upp
rfittades ett seminarium för utbildandet af lärare pä ön.
De nödiga lärarekrafterna kunde visserligen icke därigenom
erhällas sä fort som önskligt varit, men delta hindrade
dem icke frän att utsända missionäre.r till andra öar, hvilka
voro försänkta i fullständigt mörker. U nder en följd af
är hafva dessa kristna byggt sina egna kyrkor, underhällit
sina lärare och själfva förskaffat sig biblar och sängböcker.
De hafva dessutom ärligen bidragit med omkring fem
tusen dollars till missionen.
Vi minnas ocksä den fruktade hottentotthöfdingen
Jager Afrikano. Han hotade att dräpa missionär Mö/fat
och göra en trumma af hans skinn samt en dryckes
bägare af hans hufvudskäl. Han var hela samhallets fasa,
sä att engelska regeringen utsatte ett stort pris pä hans
hufvud.
Moffat begaf sig dock till honom för att bo
ibland hans folk, och den fruktade röfvarehöfdingen blef
genom honom förd till Kristus. Den vilde krigaren för
vandlades· frän lejon till lamm och blef till · stor hjälp för
missionen.
3. Chang-sha är namnet pä hufvudstaden i provin
sen Hunan, Kina. Är 1896 skulle ingen utländing varit
sfiker till sitt lif inom stadens murar. Härifrän utström
made en stadig flod af missionsfientlig litteratur äfver Kina.
I kristendomsfientlighet söker denna litteratur sin like. År
19°2 säldes och utdelades i samma stad vagnslaster af
biblar och kristliga skrifter bland studenterna, som voro
samlade till examen, och följande är hölls därstädes en
missionskonferens, vid hvilken tolf missionssäJIskap voro
representerade.
Är 1897 blefvo missionärerna Grillith John och Spar
ham jämte en infödd evangelist vid namn Peng Lan Leng
utdrifna ur staden Heng-Chau i samma provins och nästan
stenade till döds. Samma är ätervände Peng ensam dit,
uppbygg de ett kapell och predikade för folket. Det dröjde
ej länge, förrän han ätet blef bortdrifven. En ursinnig folk
hop förstörde både kapellet och hans bostad. Sjalf und
slapp han med nöd en väldsam död. Förtröstande pä
Herren ätervände han för tredje gången och upptog verk
samhet pä platsen. Efter tre ärs verksamhet predikade
han pä femton platser, och tre är senare, dä missionär
John besökte platsen, funnos tusental, som frågade efter
sanningen.
4. I staden Tokio, Japan, länade 1859 en ung japan
en biblisk historia, tryckt på kinesiska. Det första uttryck,
som tilldrog sig hans uppmärksamhet var detta: ~ I be
gynnelsen skapade Gud himmel och jord. ~ Efter att

länge ha begrundat detta ord, bad han till denne okände
Gud följande bön: » Om du har ögon, sä se pä mig; om
du har öron, sä lyssna till mig.» Denne mans namn var
Då han ej kunde finna nllgon, som kände
N eesima.
denne Gud och kunde undervisa honom, beslöt han
att resa till Amerika för att om möjligt finna nllgon,
som kunde meddela honom, hvad han sökte. Här Inrde
han känna Kristus och fick därtill en grundlig skolbild
ning. Senare blef han utsedd att beledsaga den japanske
ministern pä dennes resa genom Amerika, Europa och
Indien. År 1874 ordinerades han till evangelist, den
förste bland sitt folk. Samma är, dä han höll sitt afskeds
tal, framhöll han" sin ästundan att grundlägga en högskola
i sitt eget hemland. Innan talet var väl afslutadt, hade
fem tusen dollar tecknats för detta ändamål.
Denna skola var begynnelsen till det nuvarande Dess
hisha, den basta och största kristna högskola i Japan.
Härifrän hafva öfver ett hundra män utgått sllsom predi
kanter jämte mänga, som tjänstgöra som lärare, redaktörer
Efter femtio ärs missionsarbete finnas 50,000
o. s. v.
protestantiska kristna i Japan, och det kristliga inflytandet
gör sig gällande i hela landet.
5. Dä missionärerna först anlände till Indien, här
skade brahmanismen och muhammedanismen med obe
stridt välde i landet. Kastväsendet var sil. strängt utpräg
ladt, alt den enes skugga icke fick beröra en annan. De, som
tillhörde de lägsta kasterna, fingo ej bo i städerna, annor
städes än i utkanterna; de tillätos ej att gä genom en
stads gator eller hämta vatten ur dess brunnar. En ko
aktades högre än kvinnan, änkan brändes vid mannens
död, mödrar kastade sina barn i den" heliga» Ganges' böljor.
Äfven i detta land har kristendomen bevisat sin kraft att
nedbryta tusenäriga fördomar och seder. Protestanterna
räkna ö[ ver en million kristna, och tusenden införlifvas
årligen med församlingen. Från Himalaya till Kap Kamo
dn, från Kalkutta till floden Indus utöfvar evangelium sitt
omskapande inflytande genom församlingar, skolor, sjukhus
m. m. Prinsen af Travancoie uttalade för nägra är sedan
följande karaktäristiska ord: »Hvarifrän ha de engelsk
talande folken sin öfverlägsna kraft och intelligens? Det
är deras Bibel, som gifver dem den. Nu föra de denna
bok till oss_ Tagen den, och lyften eder själfva. Jag är
öfvertygad om, att antingen vi motarbeta dem eller ej,
kommer de kristnas Bibel alt styra detta lands millioner.)
6. Missionsarbetet pä Madagaskar begynte år 18 I 9.
Konung Radoma ställde sig vänligt till kristendomen. Efter
ätta ärs ihärdigt arbete var det första bladet af Lukas'
evangelium ö/versa tt till landets spräk. Fem flT senare
funnos 1,000 kristna och 30,000 kunde läsa. Radoma
dog och efterföljdes af drottning Ranavalona, en typisk
Jesebel.
Hennes trettioåriga regering utgjorde en enda
sammanhängande kedja af förföljelser mot de kristna.
Missionärerna fördrefvos, de kristnas böcker uppbrändes.
En arme pä omkring 15,000 soldater var sysselsatt med
alt uppsöka och utrota de kristna.
De kristna blefvo korsfästa, brända, kastade utför
lHtestupor o. s. v. Frän medlemmar af de högre klasserna
fräntog man deras land och gjorde dem själfva till slafvar.
Allt, som kunde upptänkas, företogs för att utrota kristen
domen.
Efter tjugo ärs förföljelseifver sade drottningen
vid ett tillfälle: ~Jag har dräpt somliga, andra har jag gjort
till slafvar för Iifvet, andra har jag kastat i fängelse, och
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ä IId ä hällen I på att bedja. Hvad är det, som gör, att
I ,icke kunnen förmå eder att upphöra därmed?»
I Vid förföljelsernas början funnas 2,000 döpta, äldre
o ~ yngre. V nder de första tjugo åren blefvo 10,000
a~ tingen dödade eller gjorda till slafvar. Likväl funnas,
•
då11 förföljelserna upphörde, sJu
tusen k'
nstna, som här d at
uti i tron. Ett tiotal af år därefter hade de kristnas antal
stigit till 25°,000.
I 7. H vilken underbar historia är icke missionens
hIstoria.
Den skall aldrig kunna till sin grund förstås,
o~ man icke känner »Ryttaren pft den hvita hästen ».
såsom döende lefva vi, sade aposteln. Det lir missionens
~istoria. Säsom döende i ~jälfutgifvande kärlek lefver för
s mlingen hlir hemma och l - hednavärlden ..

I

Hoyang den 30 april 19°9.
Kära missions vänner !
F örst ett tack så innerligt för förbön och deltagande,
i alltjämt fä känna härute!
I
Det är visst rätt länge, sedan jag sist sände något
meddelande från Hoyang. Vår kära lnez I3ölling ~ar
~edan dess lämnat oss, och vi sakna henne. Men trots
~ äxlingar och svårigheter kan jag ej annat än med stor
~acksamhet se tillbaka på den gångna vintern. En gI:idje
är det också för mig att här fil. arbeta tillsammans med
~da Andersson, som i februari kom hit upp.
I
Det har nu hunnit bli full vår haruppe, och vi ha
:redan sett syrenerna blomma. Frukttraden ha stätt i
vackraste blom, och vi ha gladt oss åt solskenet, innan
den _första hettan kom. Sä kom i gär ett härligt sval
kande, efterlängtadt regn med hopp för landtbrukaren om
en god skörd.
_
Och den stora, dyrbara skörden för Guds rike, den
vantar pä att bärgas in. Önskade att kunna säga det,
säsom vi känna det, hvilken oerhörd glädje det är att fä
vara med härute, vara med om att ropa efter .strÖmmar
[ af nåd» det går visserligen ej alltid så lätt - och
att fä se några droppar. af det Ijufliga, törststi!\ande regnet
falla! Det stär ju ett löfte - med vissa förbehåll 
om en Välsignelse mer än nog och himmelens fönster
l öppnade. Vi rä kanske vänta men vilja ej förtröttas.
Mycket ha vi att glädjas ät i arbetet, hjärtan, som
synas
öppna för sanning och ljus. Vi ha för närvarande
Iflera kvinnliga
opiepatienter inne i asylen; vill särskildt
bedja om förbön för dem liksom för de andra, som redan
afvants från opiet och ätervändt till sina hem. En af
I dem, vi nu ha hos oss, är en ung kvinna frän landet.
Frän första. stunden visade hon sä stort intresse af att
lära trots opiekrafvet. Nu har hon fätt äfven sin svärmor in i asylen.
II
Annat af mindre glädjande art bör på ett särskild t
sätt böja oss i förbön. Det är tvä af våra församlings
medlemmar, som på den sista tiden vållat svårigheter.

I

I

I

I medio af mars fick jag vara med om ett tre
dagars möte i Hancheng, afsedt för troende och sökare.
Ocksä frän Hoyang reste en liten skara. Herr Bergling
hade inbjudit mr Lutley frän Hong-tong att komma. Det
var högtid att se skaror samlas frän när och fj:trran.
Somliga kommo vandrande långa, tröttsamma vägar. Jag
minns särskildt ett par gamla gummor, som voro sä trötta,
när de nädde fram, men dock strålande lyckliga.
Mycken bön hade nog förberedt mötet, och Gud
kom oss ocksä nära. Den tredje mötesdagen, en sön
dagsmorgon, talade en kinesisk evangelist, Vang, som
medföljde mr Lutley. Darpä följde ett bönemöte, och
dä var det, som om det härda skalet om hjärtana smälte
för vidrörandet af Herren själf, som var sä nära. Synd
bekändes, och missförhållanden mellan somliga af de när
varande uppgjordes. Jesus själf blef sä lefvande, och det
var, som om nägot togs bort, som annars skymmer bort
honom. Det är evighetsstunder, som väcka hemlängtan.
»Tsan-mei, tsan-mei chu le-su . . :0 - sjungen af kineser
Lammets lof, som alla tungor skola sjunga d:truppe!
Ham seger pä korset! Nu vill han segra, men ännu
står kampen het. Vi kände det alltför tydligt under
mötet, och fienden hindrade nog mer än en af dem, vi
längtat skulle komma helt igenom. Ett särskild t böne
ämne är ocksä, att verket må fullbordas i hvarje hjärta,
som berörts under mötet.
Hemkomna till Hoyang fingo vi snart kännas vid
stridens verklighet : oro i lägret, o enighet, fiendens tydliga
anslag. -Iden sedan vi gemensamt lagt saken fram i bön
om seger, kom bönhörelsen med afseende pä en för
samlingsmedlem.
Mil vår Herre och Mästare gifva oss något af sin
egen nitälskan . Bedjen för oss om troget »förblifvande
med honom i hans frestelsen.
Ida _ Andersson och jag förena oss i ta.cksamma
hälsningar till kommitten.
Eder med tacksam tillgifvenhet

Anna

*

*
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Yuncheng den 28 april '90<}.
Den 6:te april afreste Frida Prytz, lnez BölIing med
sina tvä smä samt Rut Hahne och Edla Bergling till Shang
hai, eskorterade af min man och tvenne troende kineser.
Det tager sina tag i -hjärtat, när nägon länk tages bort
från syskonkedjan ; så kändes det rätt djupt vid afskedet
från lnez Bölling; vi hade ju härute delat sä mycket både
af glädje och sorg tillsammans. Men om oss, Guds folk,
gäller det ju, att om vi vandra i ljuset, ~hafva vi gemen
skap inbördes». Vi komma alla att sakna vår syster, men
hennes verk för Kina hoppas vi ej slutar med att hon
lämnar fältet. Om nägra dagar stiger hon ombord på
den stora ångare, som för henne mot hemmets kust.
Efter att de sista dagarna hafva varit 15 personer
i hemmet blef det ett sådant bakslag att vara alldeles
ensam. Lofvad vare Herren för bäde arbete och hvila!
Någon ensamhetskänsla behöfver man dock egentligen ej
kanna på denna station, ty dels äro vi ju så mänga statio
nerade här, or:;h dels har jag så godt sällskap i lille Gustaf
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Wester, som nu snart varit hos oss ett halft är. i\IIed
honom har kommit sä mycken glädje; ja, en stor näd
har vederfarits oss, som i detta lilla moderlösa barn pä
ett· alldeles särskildt slitt fätt mottaga Herren Jesus.
~Trofast är den, som kallar eder, han skall göra det"
gaf Herren mig, när den lille kom till oss, och Herren
har sä trofast gifvit näd och kraft och bevarat den lille
vid sti god hälsa. Det är, som värt husfolk pä särskildt
sätt kände sig hafva del i honom; de täfla om att fä
bära honom, och till hvem som helst sträcker han ut sina
smä armar - men hans soliga lilla leende fär ej hvcm
som helst!
Vi hafva fullständig vär nu, allt stär i sin friska vär
grönska; vi hafva haft ganska varmt, ända upp till 30' C.
I förrgiir föll ett vederkvickande regn, men allt för litet
för den törstande jorden. H vetet stär s§. lofvande, men
kommer ej snart mera regn, tager det nog skada. Inom
det andliga området hafva ju droppar af nädesregn fallit,
men huru längta vi ej efter skurar! Guds ord verkar ju
dock p§. de enskilda sjalarna, och vi mä ej glömma prisa
Gud för det.
Just nu hafva vi en liten skara nyintresserade kvinnor
samlade; Oell det är stort att se, huru Guds ord först
mjukar upp och sedan så smäningom tränger ned i hjarte
jorden. Härom dagen, när de skulle lara sig 2 Kor. 8: 9
och de kommo till ordet: »Han vardt fattig för vår skull»,
började en kvinna alt gräta bittert. Att Jesus, Guds
Son, vardt fattig för hmms skull, grep tag om hennes hjUrta!
Dä vi i bibelklassen en dag talade om, huru Herren Jesus
förlat sina fiender och gjorde godt emot dem, bad en
kvinna cfterät i bönen Herren om förlätelse, att hon lefde
i oenighet med en person och ej talat till densamma p§.
länge. Hon bad nu Gud om hjälp att kunna förläta och
vara vänlig samt berätta för sitt byfolk, hvad hon har hört.
Tre ,af de läskunniga kvinnorna läsa med de andra
och hafva ansvar hvar och en för sina.
Bibelkvinnan gär igenom skapelsen, syndafallet, synda
floden samt Abrahams och J osefs historia. Här ar lif och
verksamhet pä stationen. Syskonen Bloms hafva nyss
lyckats fä elt hus, som ligger bredvid fröken Hallins flick
skola, reparationerna där togo sin början igiir. - Ofta
komma ju sjuka hit, och dem, vi tro oss kunna hjälpa,
ätager sig fru Blom att sköta. En kvinna, som nyss
blifvit botad frän en stor böld pä ryggen, visar tecken att
vilja omvända sig och kommer flitigt pä gudstjansterna.
En kvinna, som nyligen af fru Sandberg blifvit afvand
fr§.n opium, har under den tid, hon var här, blifvit fattad
af Gud. Sii komma: de, en och en, meg i den skaran,
som tägar mot hemmet där ofvan.
Eleverna i seminariet hafva de sista söndagarna själf
mant gätt ut till de närmaste byarna för att vittna om
Herren; de hafva kommit hem uppfyllda af glädje öfver
att hafva fätt tala till ifrigt lyssnande skar9r. De hafva
gätt i tv§. afdelningar åt olika häll. Sä hafva de fätt ett
par dragspel med, som samlat folket.
I slutet af maj, hoppas jag, kommer min man
äter tillsammans med Frida Prytz, som i Shanghai sökt
lakarehjälp för sina ögon. Herr Landin kommer ju ock
i hans Sällskap; mä Herren välsigna hans ingäng; ett stort
och ha:rligt uppdrag väntar ho~om. Herr Ringberg och
fröken Engström stanna ju i Honan. Dem få vi nog ej
träffa förrän vid konferensen kanske.
Vi alla pil denna stationen, d. v. s. syskonen Sand
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berg och Blom samt fröken Hallin, äro friska och kunna
med glädje sköta vårt arbete.
»Tiden stundar alt samla alla folk och tungomäl, att
de mä komma för att se min härlighet. ~

AlIgusla Btrg.

*
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*

Haichow den .3 maj 1909.
Till vära kära vänner och medarbetare.
Fridens Gud vare med eder!

• Om någon vill göra hans vilja, skall han förslå,
om läran är frlm Gud, eller om jag lala?' af mig sjålj.»
Dessa Jesu ord äro särskild t dyrbara för 05S, som
bo bland ett folk, så insnärjd t i villfarelser. »Om nägoli
vill,~ detta möter oss ganska ofta i skriften.
Huru oänd
ligt mycket beror ej pä vär vilja! Äro vi alla villiga alt
göra Guds vilja, - kosta hvad det vill? Endast Gud sjlilf
kan förhjlllpa oss hartiII.
I mitt förra bref berattade jag om mötet i Haichow
men glömde alt nämna om deri grundplät af 16 tacl,
ung. 40 kr. svenskt mynt, som sammansköts till kapell.
Vi prisa Gud för denna början och för den beredvillig
het, som förmärktes i fräga om denna sak. Den 24:de
och 25:te april firades haifärsmötet i Puchow. Min man,
jag och Karl anlände dit redan den 22:de på kvällen.
N~ista dag kom det ena lilla sällska"pet efter det andra
af mötesbesökare, af hvilka mänga ridit eller gätt flere
svenska mil, och tiden upptogs af att halsa pä gamla
vänner och bekanta. Under mötet hade vi välsignade
stunder kring ordet, vid dopet och nattvarden. Af 18
dopkandidater antogos blott 4, tvii män och tvä kvinnor.
Det var en imponerande syn, dä folkskarornatägade ned
till den lilla tjärnen, där dopakten skulle förssiggä. Ära
vare Gud, han vinner seger med sin högra hand. Pä
söndag eftermiddag hade vi bibelklass. Ämnet var: Guds
frid. Det rannsakades ifrigt bilde i Gamla och Nya tes
tamentet, och man mäste riktigt passa pä för att m ett
ord med. Under vittnesbördsmötet blef en af de aldre
skolflickorna vllckt till syndasorg. Maria Nylin skrifver
därom: > Vi hade ej hunnit längt utom staden i morse,
förrän vi fingo orsak att fröjdas. Sedan den kinesiska
lärarinnan, Uang, slutat morgonbönen, bärjade skolflickan
Mengchao gräta förtvifladt, och det befanns vara nöd
öfver synd. Hon hade redan under vittnesbördsmötet i
söndags kval! blifvit djupt berörd och gick ut i förväg
och grät i ensamhet, men i dag kunde hon ej tiga
längre. - - -'- Vi kunna ej i dag följa läsordningen.
Då jag skulle ha bibI. his t., fick jag i stället tala med
och bedja för den lilla skaran, ty nu är det ej blott
Mengchao utan mänga bland dem, som längta efter fräls
ning~.
Ja, detta var det budskap, som nädde oss strax.
efter hemkomsten. Lofvad vare Gud! lYHHte han fä
fullborda det päbegynta vcrket!
I lekamligt hänseende ha vi ock fätt erfara Guds
omvärdnad, i det att ett hllrligt regn föll den 27 april.
De mÖrka skyarna i ,I;lag bäda äfvcn godt. Vi äro alla
friska, och oss' har intet fattats.

Hjärtliga hälsningar sändas alla missionens vänner.
Glömmen oss ej i förbön, beder
Eder i Jesus tillgifna

Hilma Tjäder.

*

*

*

Tungchow-fu 7 maj 1909.
Kära missionsvänner !

»Din skara fick bo i lalliet; gmoJil ditt god/ut, o Gud,
b 'edde du det åt de betryckta.» Ps. 67: I I.

I

valsig~ade s~ormöte

Värt rikt
är nu öfver, och vära
gäster beglfva sig hem efter hand. Den ena
lipa gruppen efter den andra kommer för att säga farväl.
~f bedja: Herre, gä med dem, och lät den längtan,
som uppstätt i mängas hjärtan dessa dagar, att trognare
f~lja och Ijana dig bli en verklighet. En af evange
I ~ terna kom och presenterade en ny forskare i läran,
brr Tong frän Pu-cheng. Vi hade aldrig förr träffats.
:tJag har under mina vandringar i Ueinan-byarna
ör~ mycket talas om fröken och ~nskade darför hals~~,
brJade han. "Jasä,» svarade pg, >var god och SlIt
sä f1l. vi spräka litet! - Hur länge har herr Tong
varit intresserad i evangelium?» - Han svarade: »om
~ing ett halft är,> och fortsatte: »Under min vistelse i
dfiär i staden Ueinan hörde jag ibland de kristna predika
pä gatorna d~r, men jag hade ingen lust att gä uch höra
I~ä, hvad de förkunnade.
Förra äret hade jag ärende
till provinsstaden och blef fördröjd där en tid. Dä gick
jag till den kristna predikosalen och blef hjärtligt mot
t;a gen. Hvad jag hörde intresserade mig mycket. Sedan
gick jag ofta dit, och en gäng bad pastorn mig stanna
dIar nägra dagar. Nar mitt ärende i staden var uträttad t,
inäste jag gä hem, men frägade, om jag ej kunde fä
~omma äter till missionsstationen och lära mera om Her
ren. J o, om jag medtog proviant, kunde jag fä komma,
när jag ville. Dä jag kom hem, var min mor ond, ty
ryktet hade gätt före' mig, att jag nu börjat följa ut
ländingarna. En dag blef min lilla brorsdotter sjuk, och
mor skickade mig till ett visst afgudatempel efter medicin.
Men dä jag ej sjalf tror pä dessa gudar, gick jag ej dit
utan till ett apotek i närgransande köping.- Apotekaren
gaf mig ett slags medicin, som vi lät flickan taga in, men
om ett par dagar dog hon. • 'Hvar fick du medicinen',
frägade mor mig. J ag bekände dä, alt jag ej varit hos
afguden efter den. 'Ja, det kunde jag just tro, ty dä
:hade nog inte flickan dött. Ack, att jag skulle föda dig
idessa tiotal är, för att du nu skulle gä och bli bedragen
;af utländingarna och förlora tron pä vära gudar', utbrast
hon bedröfvad.
Jag vägade ej tala med mor om pengar för att kunna
ätervända till missionsstationen men fann pä ett sätt att .
skaffa medel och gick under nägon förevändning. Hos
!pastor M. stannade jag i tvä mänader och fick röna
mycken välvilja. Pä hemvägen räkade jag edra evange
lister och har gätt med dem i distriktet och vittnat om
den Gud, jag funnit. De följde mig till mitt hem. Mor
var dä sjuk jämte ett af barnen. Vi bädo i tro till
Herren för dem, och han gjorde dem friska. Pä sädant
sätt tick jag de mina att lyssna till frälsningens budskap».
I ~ngväga

~,bd,

I

I

.Nä hur är det med afgudarne i ert hem dä.,
fdlgade jag herr Tong. Han svarade: »Jo, köks
guden fick jag taga bort, men mor hade hört sägas, att
utlandingarnas Jesus kunde ingen fä se. Därför var hon
litet tveksam.» ,Nä, än hemmets skyddsgud dä?:t 
»Ja, angäende den tyckte mor, alt hon stod i tacksam
hetsskuld till honom sedan min barndom>, svarade han
och fortfor att berätta: »Under ' min skoltid stannade
jag en dag hemma pä grund af ruskväder. J ag läste ej
pä nägon ny lexa till följande dag. J ag ville dar för ej
gä till skolan af fruktan för den stränge lararen, men far
följde med mig dit. Läraren var ej uppstigen, hvarför
tar gick hem utan att ha träffat honom. J ag betogs dä
äter af fruktan och sprang hem. Inte tordes jag gä in,
ty dä skulle far slä mig. Jag mäste hälla mig undan
till mältidstimman, ty dä skulle de tro, att jag kom frän
skolan som vanligt. Pä vär tröskplan lägo tvä stora
halmstackar, mellan dem kröp jag in och - somnade.
Oaktadt det började- regna, vaknade jag ej förrän pä
kvällen. Under dagens lopp hade far och mor letat
efter mig, ty dä jag ej kom hem och ät, trodde de, att
jag sprungit bort. De tande rökelse för hemmets skydds
gud och bädo honom föra mig till rlUta. När jag sedan
vät, frusen och grätande kom in pä kvällen, trodde de förstäs,
att det var afguden, som tagit reda på mig. Därför tyckte
nu mor, att det ej var rikligt rätt att afsätta honom. Vi
beslöto vänta, tills min bror kommer hem och vi fä talas
vid om saken •.
.Fädernetaflorna ha ni väl ocksä kvar?~ var min
nästa fräga . Nej,» svarade han, ~j a g har burit bort
dem till en butik tills vidare. Mor hade nyligen lätit
reparera dem och tyckte det vara skada pä de pengar, hon
kostat pil, om de ej vidare skola användas:t. »Nu är min ön
skan,» fortsatte han, »att fröken framdeles kommer till
mitt hem och stannar nägra dagar, sä att husets kvinnor
fä bättre reda pä sanningens väg.. ~Ja», var mitt svar,
. om ni bestämmer, när vi fä komma, sä sl{ola vi försöka
ordna oss därefter. ~ Var sä god och tag detta paket söt
saker med en hälsning frän mig hem till er mor.» Sä
bugade han sig och gick. Gud skall säkerligen undan
rödja alla ' hinder för denne man, om han är ' en upp
riklig själ, säsom han föreföll att vara. Söken, kära
vänner, att komma ihag honom och hans_.anhöriga i förbön.
Eder i Herren

Anlla Eriksson. 
:~

*
Mienchih, Honan, den 15 maj 19°9.
Kära missions vänner !
Förra veckan hade vi en god bibelklass här i Mien ·
chih. Jag längtade sä mycket all före sommaren fä
gifva de troende en vederkvickelse till sina själar, och sä
bad jag evangelisten i Iongning, Chou Teh tu, komma
hit för att hjälpa mig leda en veckas bibelstudium. Det
har varit en torr vär både i andligt och lekamligt hll.n
seende. Ända sedan februari mänad har byggnadsarbetet
fortgätt pä ett par nya hus pä stationen. Det har hvarken
funnits tid eller utrymme att samla de Iroende kring Guds
ord så, som jag önskade. Emellertid fingo vi nu i maj
en god sammanvaro.
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Jag blef förv5.nad öfver och stärkt af att höra, med
hvilken förmäga och insikt Chou framlade Guds ords
sanningar. Han ledde dagligen tvänne gudstjänster, en
pil. morgonen och en pil. e. m. Pil. f. m. genomgick jag
ett bibelstudium i Apostlagärningarna. Evangelisten Chou
talade öfver olika ämnen pil. ett synnerligen praktiskt och
allvarligt sätt. Herrens Ande undervisade och rörde oss
alla djupt, och vid nägra möten var det mycken rörelse.
De ämnen, som utvecklades, voro särskild t : Synden i dess
olika former samt den Helige Andes verk. Ja, dessa dagar
drogo oss verkligen närmare Herren och gäfvo oss mera
frimodighet och förtröstan för arbetet i fortsättningen.
Det är förunderligt att se, huru Herren sänder sina
tjänare. H vilka krafter, Herrens Ande kan väcka till lif
bland ett f0lk! Evangelisten Chou är ifrän början en obe
läst man: han var en kringvandrande tyghandlare, när
han fick höra evangelium och blef frälst. Nu kan han
Gamla och N ya testamentet längt bättre än kanske
mänga hemma i Sverige. Han älskar läsa sin Bibel; vid
mötena har han ett par biblar framför sig pli bordet,
bäde gamla och nya öfversättningen. I en egen Bibel
har han anteckningar. Vid sina besök i Mienchih kommer
han alltid in och frägar, om jag har fätt nftgra nya böcker.
Flertalet af dem pä traktatsällskapens förlag har han läst
igenom. Och han laser s5., att han kommer ihäg det.
iVIan märker det pil. hans predikningar. Han för med sig
pil. predikstolen prydliga predikoutkast till ledning för före
draget.
Huru Herren dock lIr mäktig att väcka och utrusta
rättfärdighetens förkunnare! - Kina vaknar. Bildning och
kultur sökes intensivt. Men det visar sig, att mänga
studerande, som ätervända frän sina studier, hafva snarare
blifvit sämre till karaktären än bättre. Å andra sidan,
huru fostras icke inom de kristna församlingarna en skara
evangelister och predikanter, som gli. omkring säsom san·
ningens förkunnare och blifva bärare af en högre och
genomgripande sedlig uppfattning. Evangelium uträttar
genom en enkel man pil. landsbygden ett verk, som' kul
turen med alla sina hjälpmedel ej mäktar ästadkomma.
J a, den för mär inte ens bevara den sedliga karaktär, hed
ningarna ägde, innan de lämnade sitt land för att utbilda
sig i västerlandets lärdom. Huru Guds ords sanning be
kräftar sig själf! Vi se dess välsignade frukter i stor mäng
fald under våra ögon. Låt oss prisa Herren och mera
helt I<:fva för honom.
Personligen kände jag arbetet i bibelklassen säsom
en vederkvickelse. Det var som att fä sitta ned vid en
härlig måltid med god och stärkande mat.
Jag vill dock icke dölja, att vi mötte ätskilliga pröf
ningar. DjlIfvulen sökte utsä · ofrid ibland oss och för
störa det goda verket. Jåg har ej på länge erfarit sädana
svärigheter. Pil. ett par punkter gaf Herren oss näd att
öfvervinna, i ett annat fall fingo vi lida mycket. Den,
det glIllde, kunde ej böja sig för Herren och frambära
offren af en förkrossad anda och ett ödmjukt och be
dröfvadt hjlIrta. Att ödmjuka sig för Herren lIr förvisso
vägen till seger.
Vär bibel klass och Herrens godhet därunder var ett
svar pl't bön. Det har varit en torr vär i alla afseenden.
Vi nafva hört om vlIckeJser på olika platser och om de
välsignelser, H<:rren sil. rikligen gifvit, och vi längtade att
fä nägot här ocksä. Så fick jag i april ett bref frän en
broder hemma i Sverige. Han skref och undrade, om
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vi fätt väckelsen ännu: jag häller pli. alt bedja äfven för
dig i Mienchih! Här ute voro ocksä nägra, som mycket
bädo därom. Och en fjorton dagar senare hade vi denna
veckas bibelstudium. Vi vilja prisa Herrens namn.
Vi sända nu många hälsningar till alla kära missions
vänner.
I Herren tillgifne

G. A. Stålltamlllar.

*
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Hancheng den 27 maj 19°9.
. Kära missions vänner !

Ty med glädje skolen l utglJ, och med frid skolm
1 vara ledsagade.
Denna mänad har varit en arbetsam månad men
dock en lycklig tid. Vår herde har i sanning ledt oss
»med frid» på vära vägar, fröjdat och uppmuntrat oss i
det arbete, han själf har gifvit oss a tt utföra för sitt rike:
Den I maj stod vagnen lastad för utfärd till några
utstationer. Det var en härlig dag, öfverallt vacker grönska.
Vi reste denna dag 2 mil till utstationen Ling-ho.
Husmodern där var ensam hemma, ty hennes man
är uppe emot gränsen till Mongoliet för att Sälja böcker
och biblar samt för att med v5.ra två evangelister förkunna
för folket där det för dem okända evangelium om Jesus,
världens Frälsare.
Ett godt stycke frän utstationen kommo flera sökare
och troende oss till möte. Någon tog tömmarna från
kusken och körde för oss, under det andra gingo vid
sidan af och efter vagnen.
Det gör ens hjärta sä godt att se deras kärleksfullhet
emot en. Hustrun på utstationen gjorde allt för oss i hon
tjänar i sanning Guds barn med glädje.
På lördag afton, på söndag och måndag f. m.
samlades mycket folk pli. v1ira möten. Mänga lyssnade
med stort intresse till Guds ord. J ag hade särskilda
möten för kvinnor hos en troende syster vid en annan
gata. Det är så bra, att husen ofta äro byggda med
en större sal, som just är passande för möten. En sak
är dock att beklaga: ofta nyttjas denna sal som för
varingsrum för deras döda, tills de få räd att begrafva
dem. Också här satt jag vid sidan af en likkista, hvari
den för 4 är sedan allidne mannen läg (kistan var öfver
murad med jordtegel). Kineserna själfva synas icke be
svärade af alt solva och arbeta i samma rum, där deras
döda st5.. Ofta störes man af alt barn och andra gå in
och ut; men nu syntes de sä uppmärksamma och stilla
hela tiden.
Pä mändagen gick min man och evangelisten Ki efter
morgonrnötet till de närliggande byarna. J ag stannade
kvar och läste bibeln med kvinnorna.
På e. m. foro vi till Sh<e-po, där mötet skulle börja
just dä. Äfven· där samlades en stor mängd människor.
Där var också en man, som förra gången, jag var pä
platsen, satt från morgon och till kväll pä mötena. Han
var då dopkandidat. Nu var han sä lycklig. Vi mäste
besöka hans hem en af dagarna. Den hvithärige, ännu
starke 7o-åringen är herre i sitt hus - men en god
säd an. Han vill hafva sin familj med sig. Trots att de
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söka streta emot, skola de nog vinnas för Guds rike genom
bön. Hans äldste son synes begynna lefva för Gud likasä
dennes hustru, som varit här och afvandt sig från opium.
Aipdeles frivilligt har hon löst sina fötter. Hon reste
h~m i går. Vi hade en . bönestund, innan hon reste.
J~g tror, hon tillhör Gud . .
.11 Pä onsdag f. m. var det begrafning där i byn.
~~odern till läraren i vår gosskola var död.
Många
släktingar voro samlade, de troende pä platsen och nägra
f~ån andra häll. Ett möte . hölls i hemmet och ett kortare
v d grafven..
I Pä eftermiddagen måste vi åter skiljas från dem och
reste till en 3:dje utstation, O-chuang.
Ii Under det vagnen med våra saker körde uppför en
sfen~acke och. rundt kring en by, pro~enerad~ vi en
gbnväg l/i mil. Det var godt att fll. röra på SIg efter
Ila mötena.
Vår utst~tion ligger där ~anska. v~ckert med ~änga
Vräd och en liten bäck, som nnner I närheten. StatIOnen
~ehöfde repareras nägot invändigt. D~ troende där ilro
~est obemedlade och ha ej råd att göra mera, än de
gjort. Bönsalen är hvitkalkad men behöfde kalkas om
igen. Väggarna äro ojämna jord väggar, där större insekter
kunna trifvas väl.
II Det var mycket uppmuntrande att där få möta våra
bröder och systrar. Det gladde mig att se 3 nya kvinnor
med stora skor - viEserligen en vanära bland utomstående
en passande för dem, som bärjat vandringen mot himlen.
I
Äfven på denna plats hade vi dyrbara stunder om
ring Böckernas bok. Så mycket tiden megaf, läste jag
ed kvinnorna. De troendes skaror förökas. Herren
iVare lofl
Så åter ett farväl från den troende skaran där, och
:vagnen körde mot hemmet i Hancheng. Det hade blifvit
Ig anska varmt, 'hvarför vi voro glada att se stationens
portar öppnas och att välkomnas af fröken Ahlman,
Roland och husfolket. Roland (snart 2 år) var ju strå
lande öfver att få oss äter. Stationen ser så treflig ut
med sitt vackra, stora »såpträd, (dess långa skidfrukter
användas vid tvätt), de täta gre'narna med det vackra
löfverket, som sakta rör sig för vinden, rosenbuskarna
och vårt kära lilla kapell.
Nästa dag, en lördag, rustade vi oss åter för utfärd,
denna gltng till Si-lien, hvarest möten också skulle hållas
före stormötet pä stationen.
Äfven där samlades rätt många. Dock tyckte jag,
det kändes mindre varmt bland vära troende där än på
de andra ställena. Mä Herren värma dem med sin
I kärlek l
Min man hade där säväl som pä de andra platserna
s. k. dopklasser. Därifrån var dock ingen af dem, som
döptes nu i vär. Pä måndagen styrde vi åter kosan mot
hemmet.
.
Pä tisdagen skulle nämligen vår medhjälpare, Wang,
föras till sitt sista ' hvilonuD. Han kallades högre upp
under vär fränvaro efter blott några dagars sjukdom.
Han var en af dem, som gått länge utan att taga
' steget fullt ut. Han hade alltid försökt göra det goda,
var vegetarian och en fridens man. För 2 är sedan blef
han dock lösgjord frän egna goda gärningar och bekände
sig som en, som ville gå i Jesu fO'tspår.
Till sin
hustru sade han, innan han slutade: »Jag har inga jordiska
ägodelar att lämna dig, men jag har Gud och Guds' ord.
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Går du pä den väg, som jag vandrat mot himmelen
skall intet fattas dig, och i evigheten fä vi mötas. ~
Därpä förmanade han sina barn och bad slutligen, att
intet offer mätte förrättas vid hans graf eller vid begraf
ningen. Med förvissning om salighet hos Gud insomnade
han. l\'läHerren fll. frälsa hans familj. Bed med oss
därom.
Pä onsdagens f. m. begynte dopkandidateroa samlas,
och dä mäste vi hjälpa dem sä mycket som möjligt.
Min man och vär äldste, Ki, fingo männen pä sin lott.
Syster Ahlman och jag hjälpte kvinnorna.
Lördagen den 15 började de öfriga vännerna samlas.
Det blef nu godt om folk pil. stationen. Ett tält upp
sattes för kvinnorna pä kapellg1l.rden. Till och med värt
nya hus för kvinnor är vid. sädana tillfällen för litet.
Söndagen den 16 var en stor högtidsdag, dä 16
personer genom dopet upptogos i församlingen, 9 kvinnor
och 7 män. En man hade blifvit döpt i sitt hem, dä vi
besökte en af . vära utstationer (han var lam). Tillsam
mans vora de nydöpta säledes 17. Bland kvinnorna '
fanris ingen opiepatient denna gäng men väl mödrar eller
hustrur till sådana, som varit patienter. Tyvärr hade
missionärerna från andra stationer icke kunnat komma
med. Herren var dock ibland oss, och fröjdade vära
hjärtan.
Pä män dagen begynte folket resa hem igen. Nägra
stannade till tisdagen. Samma dag reste fröken Ahlman
från oss till Honan och blifver borta, vill Gud, ända till
hösten.
En kär gammal kvinna, 78-ärig, stannade kvar några
dagar. Hon har med tillhjälp af bibelkvinnan sytt sig
stora skor, som hon i dag för första gltngen användt.
Strltlande kom hon och visade mig dem.
Sedan folket farit hem, skulle min man resa till
Hoyang men blef sjuk 'troligen af öfveransträngning.
Herren reste honom dock upp igen säsom svar pä bön,
sä att han lördagen den 22 maj kunde resa till stormötet
i Hoyang.
Samma dag' hade jag litet festligt för skolbarnen,
som då fin go ferier för hveteskörden, som är för handen.
Pä fredagen hade vär antifotbindningsförening möte.
Denna förening räknar nu 56 medlemmar.
Pä söndagen var Herren sä nära pä klassmötet med
kvinnor. Ämnet var: ) F örläten hvarandra.» Flera gräto
och bädo Gud om kraft att kunna förläta af lljärlal.
Pä tisdagen kommo 10 skolflickor tillbaka från
Hoyang. Jag väntar nu systrarna Ida Andersson och
Anna Rosenius hit. Hoppas, de under nägra dagar skola
fä nägon hvila hos oss efter vinterns arbete.
Sedan resa vi alla till Hoyang för sommaren, om
Gud vill. Vår lille Tinius har mässlingen, dock lindrigt.
De andra 2 barnen äro friska.
Med hjärtlig hälsning
Dag1lY Bergli?lg.

*
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Fröken Ahlman skI ifver om en l:tngre resa i byarna
bl. a. följande:
En söndag blef en ung man kraftigt påverkad af
Guds Ande vid ett möte. Han har ra.tt stora svärigheter
och fiendskap i sitt' hem och behöfver edra förböner.
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Dagen därpä reste vi till Li1z-hå. Det stormade
väldigt, dammet flög i 'hvirllar. Vi äkte i en öppen
kärra, förspänd med en gammal ko. Vi sägo ut som
murare, dä vi kommo fram. En stor skara kvinnor och
barn samlades, och vi fingo tala till dem om det enda
nödvändiga. Nägra rum ha af församlingen i Hancheng
med nägon hjälp af broder Bergling blifvit uppbyggda
pä familjen Lius gärd. Tvi af rummen äro afsedda
för opieasylverksamhet, det tredje är för evangeiii för
kunnare att taga in uti, och det tjärde är bönsal. Denna sal
rymmer omkring 100 personer. - - - En morgon kom
fru Lius bror frän U -lin och bad oss komma till sitt hem.
En ung man, en kusin till honom, var sjuk och hade
hört, alt jag kommit till Lin-hä. De undrade, om jag
möjligen kunde hjälpa dem. Jag sade, att jag ingen
medicin hade med mig, men att jag ändä var villig att.
komma och se den sjuke. Efter frukosten redo vi ästad
i Herrens namn och kommo tidigt pi f. m. till U-lin.
Vi blefvo väl emottagna. Sedan vi druckit te och talat
med dem om Herren, gingo vi in ti~ 1 den sjuke. Vi
bädo för honom, och Herren hörde i sin stora näd vär
bön. Di vi efter middagen gingo därifrän, befann han
sig mycket bättre, och vi fingo tillftille att tacka och prisa
Herren för hans näd och hjälp. Ingen i hemmet känner
Herren, men den sjllke har en tid varit litet intresserad
i läran. Han hade alldeles förgäfves sökt flera läkare
och förtart mycket medicin. Kvällen, innan vi kommo,
hade han ropat: »Jesus, rräls mig.» -- - 
U-lin är en hird plats. Endast tvi troende finnas
där. - - 
Herren har storligen hjälpt vår bibelkvinna under
denna tid. Kvinnorna tycka mycket om att höra henne..
Hon har evangelistgäfvor. - - 
Så kommo vi till Jing-tse, 3 svenska mil frän Han
cheng. Vi ha där en församlingsmedlem, en man, som
döptes för ett är sedan. Hans hustru och dotter äro
också intresserade, ja, jag tror, att de älska Jesu lära och
gärna vilja tillhöra hans folk. Förutom dem äro här tvä
unga bröder, som komma ständigt till mötena och tyckas
verkligen vara piverkade af Guds Ande. För dessa och
för familjen Liu ville jag bedja om edra förböner.
Vi kommo till Lius hem vid middagstiden och blefvo
hjärtligt mottagna af fru Liu. l'dannen var för tillfället
ute pä fältet. Denna familj äger tvänne grottor, hvilka
cle bebo. Den ena tjänar som kök, visthus och säng
kammare. Den andra som stall och gästrum! I den
senare fingo vi nu ta in . Det var just inte nägon
angenäm bostad, men man mr finna sig i litet af hvarje,
di man är ute pä byresor. Under dagen gick det ju
an, ehuru lukten i denr,a grotta var allt annat än behaglig.
Pi nätterna var det dock värre. Den starka stallukten,
ljudet af oxens tunga andedräkt, idisslande m. m., tillika
med de mänga smådjur, som marterade en, gjorde det
omöjligt att sofva. Jag fick knappt en blund i mina
ögon, och jag läg och tänkte på hur det skulle gä att
bo här en hel vecka. Det blef oclcsä till slut outhärdligt,
och vi mäste tänka på en annan sofplats. Vi bodde
visserligen i höstas under 4 dagars tid i samma »ruml>,
men emedan vädret dä var kallt, var det ej pä lingt
när så svirt. -Ett hus (ej grotta) finnes dock pi gärden
med tvä rum uti, hvil'ka användas till redskaps- och
skräpbod. Jag öfverlade med bibelkvinnan, om vi ej kunde
bedja att fä -bo där i stället, och ho'n frägade värt värd

folk. Det fingo vi gärna, men de fruktade, att det skulle
bli för kallt. Vi voro dock allt för glada, att m byta
om bäde rum och sällskap, hvarför vi ställde i ordning
där sä godt sig göra lät. Tvä bankar anskaffades och
pä dem lades en 5:-6 bräder, hvilka fiugo tjäna som
sofplats. Sedan vira sängkläder väl solats och borstats,
gjorde vi vira bäddar i ordning för natten, och det var
verkligen skönt att fä sofva i lugn och ro.
Pä onsdags e. m. gingo vi, itföljda af vir värd, ut
på den största bygatan och blefvo snart inbjudna att
sitta ned utanför ett af husen. Som kvinnor och män
sutto i grupper utanför sina dörrar, hade vi snart en stor
skara samlad omkring oss. Jag talade först nägra ord
till dem och svarade pi deras allmänna fdl.gor om älder,
familjeförhällanden etc., h varefter bibelkvinnan fortsatte
och talade länge och med värme om Herren. Somliga
voro mycket uppmärksamma, däribland en kvinna, 83 är
gammal. Mitt hjärta riktigt ropade till Gud i bön för
henne. Det var sä sorgligt rörande att höra henne säga:
» Vi veta ju ej af den sanne Guden. » Älskade vanner,
bedjen för den na gamla, att hon mätte fä lara känna
Herren! Huru mänga finnes det ej, som ändi vilja det
rätta, men som ej -veta, hvar de skola finna det.
Torsdags e. m. gingo vi till en by, som låg omkring
en -half timmes väg afIägsen. Vi blefvo där mycket vän
ligt emottagna af en släkting till vär vän Liu. Hans
familj bor ocksä i grottor, och vi 'blefvo bjudna att stiga
in och sitta ned på kangen. Men som grottan snart blef
för träng för alla, som kommo, gingo vi ut och satte oss
pä gärden. En icke liten skara kvinnor, män och barn
- hvilka senare det är mycket godt om i Kina - var
samlad. Jag önskar, jag kunde sända eder. en fotografi
af denna församling: Männen sittande pi huk med sina
pipor eller nägot åkerbruksredskap i handen, kvinnorna
sittande pi en pi marken utbredd bambumatta, härflande
eller spolande sitt väfgarn, barnen halrklädda eller helt
nakna, springande omkring som smä vildar. Pä en bänk
midt emot denna grupp sutto bibelkvinnan och under
tecknad. Vi försökte göra vära röster hörda, hvilket ej
var lätt till följd af barnens stoj och kvinnornas smä
pratande. Vi vunno dock till slut deras uppmärksamhet,
och snart voro de riktigt ifriga att lyssna. Denna by
har ej förut, sft vid t vi veta, varit besökt af utländingar.
Vi blefvo bjudna pi ägg, bröd, lök och te, innan vi
gingo därifrin . De ville nödvändigt, att vi skulle stanna
öfver natten, men det kunde vi ej. - 
Sent på aftonen följande söndag blefvo vi glad t
öfverraskade af att två gamla kvinnor kommo till oss frin
den by, vi torsdagen förut besökt. De hade hört, att
vi skulle resa pä män dagen och ville nödvändigt se oss
en gäng till, innan vi foro. De ville ocksä höra mera
om hur cle skulle dyrka den sanne guden. Särskildt var
den äldsta, ' en 70-~rig kvinna, mycket intresserad. J ag
Hl.rde henne en kort bön, som lydde: »Käre Jesus, förlät
mig mina synder och fräls min själ.» Hon trodde sig
kunna komma ihäg denna korta bön, och ville bedja den
morgon och kväll. Si gingo de hem helt förnöjda, de
gamla gummorna. Det var mörkt, hvarför de fingo läna
en lykta. Vi stodo och sågo efter dem, dä de styltade
iväg pä sina smä fötter. Bed mycket för dessa kvinnor
och för hela den byn!
I gär kommo vi hem till Hancheng, och som det ej
var - möjligt att fä hyra en vagn, fingo vi hälla till godo
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Eder ringa medarbetare

Olga AMman.

*
En resa på kinesiska l'andsvägar.

I Om : de~ första qeJen af min f~rd mot »norden»
V]'r ade mig nagra af de framsteg, som vissa delar af Kl11a
g ort under sista åren, så måste jag bekänna, att denna
r sa från Honanfu till Yuncheng gaf mig en inblick i
df t Kina, som står oberördt ;tf utvecklingens gång eller
k~nske rättare går tillbaka år från år. Säkerligen har
e~ sådan resa åter och åter blifvit beskrifven för hem
Il ndets missionsvänner, men då en sådan färd är be
tbcknande för missionärslifvet i norra Kina, vill jag del
;'fva mina intryck från densamma.
, I
Måndagen den 17 maj blef vår uppbrottsdag från
et i många hänseenden just nu härliga Ronanfu . Vi
~J~ro icke mindre än fem missionärer i sällskap, då, vi
~prjade vål' färd.
Det var icke utan en viss spänning,
jl~g började denna min Wrsta »landsvägsridt», som ju icke
I bller var så kort. Vi beräknade nämligen vara framme
i YlIncheng på lördagen samma vecka, och måste vi
s lunda fardas omkring 6 dagar på dessa vägar, som
ijr:appast ~ro n.ågra '.'ägar, oc~ sta~na på gästgifvare
gardar, hVllka I Svenge säkerltgen ej skulle godkännas
16m sådana. - Först då några ord om de
fordoll,

e m vi använde. Dessa ha icke så vidt jag vet någon
,. otsvarighet i Sverige. Själfva kärrstommen är kort och
~vilar icke på fjädrar utan på en träaxel, som leder in
~I två ganska höga hjul. En tältställning, öfverspänd med
fi lått bomullstyg, fullbordar det hela . Inom ett sådant
~v~relse», knappast hållande två kubikmeter, skulle nu
förutom å tskilligt resgods och en stor »bädclpåse» Aug.
Berg och jag tillbringa nära 6 dagar, d. v. s. en af oss
satt utanför hos körkarlen, under det den andra hade
sin plats inne i vagnen. Vår körkarl var en muhamme
dan, som med ganska stor skicklighet styrde de två mul
åsnor, hvilka voro förspända vår vagn. Man använder
ucke tömmar för att köra, utan körkarlen styr sina djur
ined piskan eller oftast med sina ord. (Det verb, som
f kinesiska språket motsvarar vårt ord köra, betyder
egentligen att , skaka, d . v. s. piskan). Tyvärr syntes
flera af våra dragare vara ytterligt sönderskafda och
selbrutna. Kristendomens framhäfvande af det orätta i
alt låta djuren lida är för dem okänd t.
Största parten af vårt intresse togo dock
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att.
J'II mte Just sa trefhgt, men VI kommo dock hem lyckltgt
00h väL Det var skönt att vara hemma igen efter 3
v~!ckors vistelse ute i byarna. Al~.a här pä stationen voro
odlksä krya, Herren vare lof. Onskande, att lviIlen
n~dbedja Guds välsignelse öfver det ord, som vi under
d~ssa veckorfätt utsä, förblifver jag
,

I

L A N D.

väganza.

Dessa äro till sin beskaffenhet beroende dels af
naturförhållanden och dels af väderleken.
Den tmkt,
genom hvilken vi första dagen färdades, var öfvervägande

dagen därpa kommo VI In pa ett omrade, som Aug.
Berg tvifvelsutan rätt betecknade såsom »steniga Arabiem.
Vägen gick här stundom öfver riktiga rullstensåsar, möj
ligen bildade af de halft uttorkade floder, som vi ofta
måste färdas genom. Att med jämnmod fördraga de
ganska kännbara stötarne från de ofjädrade kälTorna
eller tåla att kastas från den ena sidan till den andra
var icke alltid lätt. Man kunde under dessa dagar med
svårighet läsa, med ännu större svårighet sofva, och, då
solens hetta under större delen af dagen afhöll oss från
att gå till fots, återstod intet annat än att tillbringa tiden
i vagnen med samtal.
Men om jag hoppats att få
inleda samtal med körkarlen, så blef det hoppet
grundligt gäckad t, emedan han icke förstod min
kinesiska oeh jag ej hans. - Efter omkring två dagar
kom mo vi till ett mera kuperadt landskap, möjligen till
hörande den s. k. lösformationen. Om jag förut fått
betrakta denna blott från kupefönstret under färden till
Ronanfu, så fick jag nu närmare göra bekantskap mer!
densamma. Hvilken vild och dock 1 viss mån vacker
natur förete icke dessa landskap med de kala, våg
formiga sluttningarne och de hemskt djupa ravinerna,
utefter hvilka vägarna stundom löpte! Man kunde vänta
att finna dessa trakter öfvergifna af mänskliga varelser,
men nej, de, äro långt ifrån obefolkade. På vägarna
råder en oerhörd trafik. An mötte vi långa rader af
fordon, lastade med skinn varor, bomull, säd eller salt och
förspända med .ända till ·sex dragare; än mötte vi kineser,
som sköto ytterligt skrikande skottkärror, lastade med
saltsäckar o. d . H ,ä r och där franskymtade en by eller
mindre stad nära ' branterna, på hvilka de sparsamma
kineserna stundom terassformigt ordnat sina små åker
täppor.
Sedan vi passerat Gula floden, kommo vi till de
ganska höga Shansi· bergen. Äfven dessa voro kala och
vilda och säkerligen passande tillhåil för röfvare, hvilka
ock lära husera här, om ock deras framfart något minskats
genom de bevakningsposter af soldater, som finnas på
vissa platser bland bergen. Sista dagen återstod för oss
alt företaga nedfärden från dessa branta höjder och att
färdas ett par mil på den ganska bördiga Shansi-slätten.
Till följd af en ihållande torka "oro vägarna under
hela färden jämförelsevis goda fastän mycket dammiga.
På de branta vägarna, där under regniga tider faran
att slinta är mycket stor för de stackars djuren, och
stjälpningar ofta förekomma, färdades vi ganska tryggt,
om det ock stundom såg litet äfventyrligt ut. Men då
man får trygga sig vid honom, som »på branterna är
vårt stöd », så går det väl igenom. 'Vi skonades helt
och hållet från någon olycka.
Rvad som också gifver en sådan landsvägsresa ett
särskildt intresse är uppehållen på de kinesiska

gästgifvaregårda1'1lC .
Dessa hafva nog ej mycket gemensamt med våra
svenska gästgifvaregårdar men fylla dock sanlIna ända
mål. :ivran kan nämligen där få natthärberge samt mat för
sig själf och dragdjuren. Jag hade ofta förut hört beskrifvas
de primitiva anordningar, som råda på dessa g:lstgifvare
gårdar, och jag~~fick nu med egna ögon _taga dem i be
traktande. Jag måste medgifva, att de äro ytterst enkelt
inrättade. Köket som först väckte vår uppmärk
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samhet, emedan det vanligtvis låg närmast porten 
består af en öppen plats, på hvilken en eller flera mu
rade spislar upptaga ett stort rum . Dessa spislar äro
försedda med försvarliga grytor, i hviJka kokas te- och
tvätvatten samt ofta någon kinesisk rätt. Det är en
egendomlig men utan tvifvel hygienisk sed i Kina att
använda kokt vatten både för invärtes och utvärtes bruk.
Det första, vi därför begärde vid framkomsten till gäst
gifvaregårdarne, var »kai shui», kokt vatten, och »reh
shui», varmt vatten. Hvad de öfriga rummen beträffar,
voro de oftast i stil med köket. Där funnos ju fyra
väggar och ett tak af papper, om ock .på vissa ställen
det senare liknade ett väldigt sålJ, men genom de dörrar
och fönster, hvarmed dessa rum voro försedda, spelade
vinden in, nästan som om de ej funnits. Det betydde
dock mindre för oss nu under de varma dagarna, om
också nattron därigenom blef understundom mer störd af
det oväsen, som djuren förde under nattens timmar.
Än hörde man otåligt stampande häst- och mulhofvar,
än hördes pinglandet af bjällror, som påminde om vin
tertid i Sverige. Nästan hvarje natt ljöd liksom automobil
tjut åsnornas jämmerfulla skrik. Med de förråd af
säl~gkläder och matvaror, som vi medförde, inrättade vi
oss ganska väl, tack vare de resvana kamraterna. Det
är dock underligt, huru bra det går att inskränka sina
fordringar, då omständigheterna så tvinga.
Trots de
mycket primitiva anordningarna voro gästgifvaregårdarna
för oss nästan lika efterlängtade som oaserna för öken
vandraren.
Dock kommo vi under färden äfven till de »oaser»,
som vår mission varit medel till att upprätta, nämligen
missionsstationerna i Sinanhsien och Mienchi. Liksom
vi där i sanning blefvo vederkvickta från den tröttande
färden på de dåliga vägarna, så tror jag, att dessa sta
tioner få tjäna många vandrare på lifvets hårda stigar
till vederkvickelse och ledning.
Med en viss spänning motsågo vi

öjvergångw aj Gula jlodw.
Några broar finnas naturligtvis ej, utan måste öfver
gången företagas medels pråmliknande färjor .. På dessa
»lastades» både människor och djur samt våra kärror
Sedan drogs färjan i väg uppför den grunda floden af
ett I o·tal hojtande, halfnakna kine~er. Då djupvattnet
nåddes, släpptes färjan nedför den starka strömmen.
I lyckliga fall når man öfver till andra stranden utan
att drifva förbi hållplatsen, och äfven för oss gick öfver
farten lyckligt. Gud vare tack därför!
Vi hade nu kommit till provinsen Shansi. En följd
häraf blef

ombyte aj !tjIIlax lar.
Hjulspåren på Shansi-vägarna äro nämligen bredare
än i Honan, hvarför nya axlar måste anskaffas för att
färden skulle bli någorlunda :.stadig». Hvad som dock
bibehöll sin uredd var vägarne. Huru omväxlande det
än var att möta körande, var det dock ofta förenadt
med stora svårigheter, emedan ingen ville vika för den
andra. Då till slut efter en stunds ordväxling båda för
måddes vika åt sidan, voro kärrorna ofta nära att själpa.
Under arbetet vid ombytet af axlar råkade en af
kärrorna att rasa ned frän sin ställning, hvarvicl en af
skalmarna sönderbröts . . Hvacl var nu att göra? Kine

serna, som vid alla tillfällen tyckas vara mer ordets än
handlingens män, började en häftig diskussion om, hvem
som var skulden till olyckan. Efter en stund förmåddes
de dock att anskaffa en ny kärra. - Uppehållet föran
ledde oss emellertid att, då det just var Kristi himmels
färdsdag, hålla ett bönemöte med särskild tanke på ~år
missions vårmöte.
Lördagen den 22 maj, vår sista färdedag, ingick
strålande klar. Under de friska morgontimmarna före
drogo vi att gå till fots och njöto af naturens härlighet
i fulla drag. Men redan vid 9-tiden blef solen -- trots
det skydd solhatten gaf - alltför stark. Värmen ökades
med hvarje timme. Det blef i sanning en het dag för
både människor och djur. De senare fingo gå under
en brännande sol utan vatten närmare 8 timmars tid,
och vi själfva fingo knappast någon annan förfriskning
än en kinesisk tunn välling, kallad »mi-tang». Huru
efterlängtadt blef därför icke resans mål, och huru tack
samma kände vi oss icke för det kärleksfulla och äkta
svenska mottagande, som vännerna i Yuncheng beredde
oss med bl. a. svensk flagga och textad välkomsthäls
ning. Vår tacksamhet gick dock främst till Gud, som
under dessa dagar ledt oss med en kärleksfull faders
hand och beskyddat oss för faror och missöden. Och
skulle icke äfven vårt tack riktas till alla vänner, som
ihågkomma oss i sina böner, då vi känt, huru vi liksom
burits pa. bönearmar.
Med en ' innerlig vädjan att alltfort få vara inne
sluten i missionsvänners förbön tecknar eder tillgifne
Hua-Shan den

26

juni 1909 .

D. Landin.

.*

*

*

Brottstycken.
Af Nath. Högman.

Dä man frän den höga bergstoppen blickar ut öfver
de stora vidderna, hänföres man oemotständligt af det
majestätiskt storslagna i naturens panorama. Och under
det blicken vandrar ut i fjärran för att söka det stora,
ser den ej det härliga lilla verket, som Skaparen gifvit
sin plats i den undangömda remnan. Och hvem kan
dock säga, hvilket som är störst! Bestär icke det minsta
lil'la verk härligt profvet, dä vi afskilja det för aU
bättre lära känna det? Ja, hvarje planta, som den him
melske Fadern har planterat, ätersträlar nägot af him
melsk härlighet och är underbar, dä vi i henne igenkänna
hans makt Qch storhet.
Vi blicka ofta i stort ut öfver missionsarbetet. Vi
räkna i siffror och mäta med längdrnätt. Lätt glömmes,
att missionsarbetet liksom hela människolifvet är sam
mansatt af detaljstycken och sarnmanväfdt just af de smä
händelserna. Äfven pli. missionens omräde likaväl som
inom naturens gör Sig denna lag gällande.
Vi vilja därför i dag betrakta nägra smB. brottstycken
från de sista mänadernas händelser.

*

*

*

Kapellet hade varit till trängsel fylldt af folk.
ena

bilden

efter

den

andra

Den

ur Jesu lif hade medelst

lat. mag. framställts och förklarats för de uppmärksamt
lyssnande ähÖrarne. De sista bilderna visade Jesus inför
Pila tus, korsf'clstelsen, uppständeIsen och himmelsfärden.
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Fo ket hade redan aflägsnat sig, dä jag tände en lampa Llli, som ropade, densamme som min hustru skref om i
oc~ gjorde mig redo att gä. Längst ned i kapellet pä kalendern i fjol, och som kastade ut sina afgudar, sedan
deJil sista bänken fär jag di!. se vär vän Li. När lampans bibelkvinnan Chang segrat i disputation med buddisten,
och som dä yttrade: :&Hvarför kom du ej förr, mina synda
sk~n föll pä hans grofva, föga intelligenta ansikte, upp
tä~kte jag, att tärarna strömmade utför hans kinder. Han är hade dä varit fUn·e». Han" tillspordes nu af dem,
saflt alldeles orörlig utan alt säga ett ord. "Hvarför gräter som vaknat, hvarför han ropade och grät. »Ack», svarade
dJi Li», frägade jag. Med af snyftningar kvafd röst sva han, ~jag gräter vid tanken pä allt lidande, Jesus utsttltb,
ra~e han: »Jag gräter därför, att Jesus lidit en sä kval och sä började han äter högljudt ropa. »Bed, bed och be
fuJI död pä korset för mig. Ack, det var för mina syn känn dina syndeu, uppmanade man honom. Det var
dJrs skull, han dog!» Och sä brast han äter ut i grät. dock förgafves, som han pä detta sätt sökte frid. Åsynen
II Denne man hör till de"m, som blifvit klent utrustade af kQrset, sädant som Guds Ande hade afslöjat det, hade
pfL hufvudets vägnar. Under ett par ärs tid har han alldeles öfverväldigat honom.
Ofvanskrifna evangelist,
k9mmit träget till vära möten, men tydligtvis hade ingen . Wang, hade näm!. pä ett dyrbart sätt i ande och kraft
tiffg af det, han hört, sä gripit honom som äsynen af dagen förut lyft pa en flik af korsets hemlighet. Slut
d~nna tafla. Under mänga är har han varit tempeI ligen kom evangelisten Li tillstädes och läste för honom
"Gräten icke öfver mig, utan gräten öfver
värdare. I är har han afsagt sig detta uppdrag men Jesu ord:
ä~ nu ej lyckats fä »nägot att luta sitt hufvud emot» eder själfva och edra barn", och dessa ord gäfvo honom
utian bor i ett litet rum i templet. Hans ständiga "bön lugn och frid. Följande morgon kom han och köpte en
ä,f' att Herren matte göra det möjligt för honom att helt röd blyertspenna för att understryka detta skriftställe, sä
alt han lätt skulle kunna äter finna det. Korsets pre
l~:sgöra sig frän berölingen med templet. »Den, som gär
dlf n vägen, huru oförständiga de än mä vara, skall icke dikan är alltfort en Guds kraft till frälsning. Afven denne
man är en ringa och okunnig landtbo.
l"pa vilse~.

I
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*
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Evangelisten \Vang, mr Lutleys medhjälpare vid
väckelsemötena, är helt ung, nägra och 20 är, men i
andligt hänseende en mognad kristen. Vid mr Goforth's
möten i Ch'liwu förra hösten erhöll han rik andlig vul
~igneIse.
Genast vid hemkomsten till sin by började han
berUtta om det stora, han sett och erfarit, med det re
sultat, att en vUckelse uppstod. Mr Lutley förenade sig
dl!. med honom, och hafva de sedan gemensamt besökt
~e flesta af C. I. l\'I:s stationer i Shansi och flera större
f entra här i Shensi och verkat till välsignelse. För alla,
~;om sett och hört broder \-Vang, är det uppenbart, att
han härvidlag varit en mäktig andlig kraft.
'f
Vid framkomsten till Tungchowfu efter en läng och
~nsträngande ridt stängde han in sig ·pä sitt rum och
~örblef där i mänga timmar i ensamhet och bön.
Han
r isade sig ej förrun päföljande morgon. Ansprakslöst
9ch ytterst ödmjukt framträdde han dl!. för att leda
Men länge behöfde han ej tala, förran
första mötet.
man erfor, att han var en man med ett budskap frän
Gud. Ordet trängde ock djupt in i mänga hjärtan, och
~en där~ä :öljande gem.ensamma bönen utmärkte sig .för
mycken lJllfhghet och fnhet. Hans tal är enkelt, värdigt,
~ullt af kraft och klarhet samt pä ett förträffligt sätt be
Ilyst af lämpliga illustrationer och berättelser. Jag räknar
Id et som en stor förmän att ha fätt vara tillsammans
Im ed denne helgade, andeuppfyllde kinesiske evangelist.
Om honom kunde i sanning sägas: han var en Jesu
Kristi vUlIukt. Svag till kroppen var han dess mer be
roende af Herren, och det var Hitt att förstä, att bönen
var hemligheten i hans lif och framgäng.
För nägraär sedan var han en liten anspräk.slös spring
gosse ät ett par engelska missionssystrar i Shansi. Så
ledes en ringa början.

I
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Det var stormöte i Tungchowfu. 3 dagar VOTO helt
II afskilda till väckelsemöten. Under natten sofvo ett stort
antal mötesbesökare i öfre vän ingen.
Midt i natten
vUcktes dessa af högljudda jämmerrop. Det var snickaren

I

*

*

Det var en söndag i Yuncheng. I3änkraderna
kapellet fylldes undan för undan af åhörare. Själf satt
jag i ett hörn, tyngd och tryckt af en del missförhällanden
inom den församling, som jag var satt att värda. Fienden
söker vid sådana tillfällen taga ifrfin oss bäde gladje och
hopp. Lönar det sig? Gär det icke tillbaka i stället
för framät? Kommer männe nägonsin den dag, då in
födda ledar.e skola uppstä, som äro helt lösgjorda frän
det hedniska underlaget i karaktär och lifsäskådning? Sä
kommo frägorna.
Nu inträder predikanten. Han är en ung, okonstlad
Det är solsken i hans ögon och
man, elev i seminariet.
kanske afven litet blyghet, dä han ger ut sängen. Sä
beder han varmt, enkelt och innerligt. Utgäende frän
texten om den gode herden i J oh. 10 h5.ller han en
predikan, som frän början till slut höll mig i spänd upp
uppmärksamhet och förväning. Efter en tydlig och klar
utläggning af texten tillämpar han pä ett litfullt och med
ryckande sätt dess lärdomar, inflikande lämpliga berättelser
här och där.
Man märker snart, att han är en född
talare. Det största af allt Ur dock, att han talar i ande
och kraft och utan ringaste spär af själfmedvetenhet.
Här hade jag svaret på mina dystra reflektioner.
Det tillfredställde. Innerligt tackade jag Gud för värt
seminarium och för den varmt gudfruktiga, fostrande ande,
som räder där. Här är utan tvifvel den viktigaste tegen
pä vär missionsäker.
Denna söndagsförmiddag var en
af de mest uppmuntrande, jag haft i Kina.
Äfven denne unge man kommer frän ringa för
häIiande·n.

*
Det är i gosskolan i Haichow. Den trefliga skollokalen
är fullsatt till sista plats af elever, mälsmän och intresse
rade. De svenska och kinesiska flaggorna sänka sig öfver
katedern.
Dekorationer af löf och annat grönt för
höja fäststämningen.
Vi förbigl!. föreständarens, broder Tjäders, hälsningta1
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och examensförhör äfvensom den korpulente läraren Veis
frågor ur de ben härda klassikerna.
I stället fästa vi vilr uppmärksamhet vid , den lille
bleke mannen, några och 20 år gammal, som nu intager
katedern. Han ser litet förläst och öfveransträngd ut, en
fullkomlig kontrast mot den flegmatiske Vei, medläraren,
som mekaniskt likt en speldosa läter dig höra stycken ur
klassikerna, så fort du »vrider pä nyckeln». Det synes ej
heller anstränga honom mer lin så. Den unge däremot
representerar en diametralt motsatt ped agogisk riktning.
Ej blott minnet utan framför allt !a1zkm och forskningen
är här det centrala. Ljus, frihet och framätskridande
äro här lösensorden.
Ej underligt alt i denna ifriga
sträfvan flegman och slöheten vantrifvas.
Af de frägor, vär unge lärare gör, förstä vi, att han
besitter utmärkta pedagogiska anlag, nägot som ock vits
ordats. Detta lir hans fUrsta termin. Förra hösten ut
examinerades han ifrän seminariet i Yuncheng. Han är
tillika en förträfflig predikant och varm kristen, men det
skriande behofvet efter pedagogiskt bildade kristna skol
lärare gjorde, att han tills vidare fick sitt arbete som
sädan. Men äfven här har han ju tillfällen att förkunna
Guds ord.
för fyra år sedan, dB. jag bevistade en konferens i
Yungcheng, säg jag en liten gosse, som Andrew Ericsson
tagit sig an.
Han sprang sm1l. ärenden, sopade och
dammade. Strax därpII inträdde han i första klassen i
seminariet. Den unge l:traren, som vi sett på examen i
Haichow, är densamme. Än en gäng, Gud vare lof för
seminariet.

*

*

*

Vid ett besök i byn Petsai helt nyligen träffade jag
en kär ung man, som hade mäst afbryta sina studier vid
seminariet af brist pä begåfning. Men i sin hemby var
han i full verksamhet. Var där brist på begåfning, så
var dUr icke brist pä hjärta och kärlek. H varje afton
sökte han i vintras samla de troende i byn i sitt hem
till gemensam aftonbön.
Om söndagseftermiddagarne
gick han ut i byarne rundt omkring och predikade och
sJong. Allt fullkomligt frivilligt. Han var ett ljus i lif
och vandel och en, som höll sig obesmittad icke blott
af världen utan äfven af dem ibland de troende, som,
sorgligt nog, fallit i synd. Och sä lefde och verkade han
oss alldeles ovetande. Hvar hade han fätt impulsen?
Vi förstä det.
Den korta terminen i seminariet var ej
förgufves.
. Lofvad vare Herren Gud, Israels Gud, som allena
gör under ».

från redaktionen.
Vid genomläsningen af de bref, som äro införda
missionärerna i detta n:r af S. L. mötas vi af sä
mänga böneämnen, och vi hoppas innerligt det missio
nens vänner mätte bära dem alla fram inför Herren, som
lofvat höra alla dem, som med allvar äkalla honom. Ge
nom förbönen draga vi ej allenast ned välsignelse öfver
andra utan äfven äfver oss själfva. Lätom oss därför
bedja utan alt förtröttas.
fr~n

*

Doprapport från missionsfältet.
Enl. ingängna underrättelser döptes vid vårens stor
möten pä värt falt 63 personer, 33 män och 30 kvinnor,
nämligen i
Yuncheng
2 kvinnor
I man,
Haichow
»
Puchowfu .... , ................ . ........ 2
»
2
»
Honanfu .................. . .. . . . ......... - 1
»
Ishi och utstationer .... .. ...... . ..... '17
»
15
»
Hancheng och utstationer . . . :.. .. . . .. . 8
»
9
})
Tongchowfu och utstationer ... . .. .. . 4
»
Gud vare tack, att han förökar sin fUrsamiing! iVrä
han bevara alla dessa själar till evinnerligt lif!

En hjälte

Israel.

En af Israelsmissionens märkligaste förkämpar, del\.
vida kände rabbi J. Lichtmstti1l i Budapest har i slutet
af förra åre t .a fsomnat i tron, 84 år gammal.
Hans omvändelsehistoria är en af de största upp
muntringar, som judemissionens historia har att förtälja
sedan den apostoliska ·tiden.
Han var utgängen frän ett fattigt men fromt judiskt
hem i örre Ungern. Sitt ungdomslif framlefde han som
rabbinstuderande och vandrade frän den ena talmudskolan
till den andra för att söka lärdom. Han var icke ännu
20 är, dä han vigdes till rabbin.
Efter att ha tjänst
gjort i olika församlingar blef han slutligen distriktsrabbin
i Tapio Szele, där han stannade i öfver 35 är.
Den stora vändpunkten i hans Iif kom 1883 och
genom en underbar Herrens ledning.
En dag omkring 30 är förut visade hufvudläraren i
judiska borgarskolan i Tapio Szele en Bibel, som han
fätt, inneh1l.lIande äfven en tysk öfversättning af N ya
testamentet. Rabbinen, som förut endast blifvit bekant
med hebreiska Gamla testamentet och aldrig i sitt lif
sett nägot af Nya testamentet, säg pä titelbladet, och dä
han säg orden »Jesus Kristus" upprördes han i sitt hjärta
af afsky och vrede. Han tillrättavisade skarpt den unge
mannen för att han hade en sädan bok i sin ägo och
tog den ifrän honom.
Underbart nog kastade han dock boken i ett hörn
af en bokhylla i sitt bibliotek i stället för att förstöra
den eller bränna upp Nya testamentet. Där Iftg den
dyrbara boken glömd och oläst tmdtr !nltio &r.
Efter denna tidrymd drabbades judiska folket af p.n
förfärlig förföljelse, som hade sitt ursprung i en liten stad
inom det distrikt, där rabbi Lichtenstein bodde. Hela
den litterära världen skref den tiden om judarna, an
klagande eller friande. 'Hufvudmannen bland dem, som
stodo pä deras sida, var nu aflidne prof. Frans Delitzch
i Leipzig. I sin broschyr i ämnet manade han folken
att ändra sitt förhällande till judarna, vädjande till Kristi
föredöme och Nya testamentets ande samt uppvisade,
huru olika bäda voro emot kristenhetens uppförande mot
judarna. En tidning med . utdrag ur professorns skrift
föll i rabbi Lichtensteins händer, och det iqtryck det
gjorde på hans sinne var öfverväldigande.
En hemlig önskan uppstod i hans sjal att för sig
själf noggrann t undersöka kristendomens principer. Men
pä hvad sätt och hvar? En dag, dä han säg igenom
sitt bibliotek, kom han öf"er den gamla, länge förgätna
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bok, som han i vrede tagit fdln skolläraren trettio ilr

!

i rut.Genom läsningen häraf fann han den rätte Messias
,ch lifvet i honom. Han yttrar - härom bland annat
öljande:
II
~Jag hade . tänk.t, att ~y~ t:sta~ent~t skulle. vara
~rent, en kliNa hll högmod, hl! mbilsk sJälfviskhet, till hat
I;>ch till det värsta slags väldskränlmingar; men dä jag
~ppnade det, kände jag mig pä ett särskild t, underbart
sätt gripen. En oväntad härlighet, ett underbart ljus
~rängde igenom min själ. J ag väntade törnen och samlade
~osor; jag upptäckte pärlor i sUillet för kiselstenar, i stället
(ör hat kärlek, i stället för hamnd förliltelse, i stället för
träldom frihet, i stället för högmod ödmjukhet, i stället
för fiendskap försoning, i stället för död lif, frälsning,
Jpprättelse
- en i sanning himmelsk skatt."
,
Under omkring tvä är behöll rabbinen hemligheten
i
ihnesluten i sitt eget bröst. Emellertid började han genast
~r~dika i sin synagoga silsom aldrig förr.
Utan att
rl:ämna Kristi namn, vid hvilkens fötter han dock i verk
ligheten salt, förkunnade han hans lara och utlade hans
I!knelser. Men till slut svallade hans hjärta öfver; han
k:u nde icke längre behälla hemligheten. Dä han en lördag'
hämtade sin förkunnelse frän Kristi liknelse om de hvit
menade grifterna, bekände han öppet, att hans text var
tpgen frän Nya testamentet, och aU han trodde pil Jesus
såsom den sanne JHessias.
i
Det var denna tid han kom i beröring med doktor
Andrew Moody, missionär i skottska missionen i Budapest,
s6m gjorde ett djupt intryck pä honom och uppmuntrade
110nom att offentliggöra sina tre första skrifter, hvilka
otksä utkommo i råsk följd och väckte ett fruktansvärd t
Jppseende ibland judarna icke endast i Ungern utan
ö[ver hela kontinenten. Och icke underligt! Här var ju
er gammal, vördnadsvärd, ännu tjänstgörande rabbin,
S0m i eldiga ord och i ett spräk, som icke kunde annat
ä~ päminna dem om de gamla profeterna, besvor det
jl~diska folket att fylka sig under den korsfäste, länge
föraktade Jesu af Nasaret baner och hylla honom säsom
sin Messias och konung.
En storm af förföljelse bröt lös öfver honom. . Frän
synagogans talarestolar och i pressen haglade förbannelser
öfver hans hufvud, och han, som endast nägra veckor
fÖrut räknades bland deras bästa ledare och lärare, fram
s\~lldes nu säsom en skamfläck och vanära för folket 
al!lt därför att han vilgade förkunna det hatade J esus

n~mnet.

I

Sä snart som möjligt samlades en synod, bestlende
alla rabbinerna i Budapest med öfverrabbinen säsom
o~dförande; och rabbi Lichtenstein instämdes inför den.
Det var i sanning en enastäende och synnerligen märklig
i ' ldrag, else i judendomens historia pä kontinenten. Rabbi
ichtenstein kom. Frän alla ljöd ropet: »Tag tillbaka,
t Ig tillbaka I. »Mina herrar», svarade rabbinen, »jag
s~a\l mer än villigt taga tillbaka, om I öivertygen mig,
a It jag har orätb.
Dä de sägo, att ingenting kunde göras, fordrade de,
a ,t han skulle ' läta döpa sig och formligen öfvergä till
d ~ n kristna kyrkan, väl vetande, att, om han gjorde det,
h~ns inflytande hos folket till stor del upphörde. Han
s ~arade, att han icke hade för afsikt att förena sig hvar
krn med den romersk-katolska eller nägon annan kyrka,
a hao, ""om han Imddo, i Nya 1~lamonlol runnit don
a

~

I
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sanna judendomen, Moses och profeternas, oc h ville sä
som förr stanna bland sitt folk och predika i synagogan.
Sil. skötte han under nara sex il.r sina äligganden säsom
rabbin i Tapio Szele, och det var i sanning en nyhet i
Israel, att en tjänstgörande rabbin predikade Kristus i
sin synagoga och sabbat efter sabbat för sitt folk fram
lade sanningar ur "N'ya testamentet. Hans egen försam
lings tillgi.fvenhet för honom var den mest rörande. Allt
gjordes för att de skulle begära sin rabbins afsättning
men utan framgäng. Slutligen ville de andra judarna i
Unge.rn, särskildt judarna i Budapest, icke hafva nägon
beröring med judarne i Tapio SzeJe, hvarigenom nllgra
medlemmar af rabbinens församling ruinerades.
Men
ännu hängde de fast vid honom, och det är icke tvifvel
. underkastadt, att icke nagra il.tminstone fördes till samma
tro som deras rabbin.
Rabbi Lichtenstein och hans skrifter blefvo snart nog
vida kända,' och olika kyrkor och missionssällskap sökte
hans tjänster.
Men pä allt hade han blott ett svar:
>J ag stannar bland mitt folk. Jag älskar Kristus, jag
tror pä Nya testamentet, men jag känner mig icke böjd
för att inträda i den kristna kyrkan. Säsom profeten
J eremia efter Jerusalems förstöring trots N ebukadnesars
och hans härhöfvidsmans frikostiga skänker hällre stannade
och grät bland den föraktade kvarlefvan af sina bröder,
sä vill jag stanna bland mitt folk säsom en viiktare frän
helgedomen för att varna dem och söka leda dem til
att i Jesus se Israels sanna härlighet».
Slutligen, i början af år 1892, leddes emellertid
rabbinen till att frivilligt afbryta sin officiella förbindelse
med synagogan. Han flyttade sedan till Budapest, där
mänga judar genom hans personliga vittnesbörd och hans
skrifter kommit under kristligt inflytande.
Den icke minst gagneliga delen af Lichtensteins ar
bete var hans stora brefväxling med rabbiner och andra,
som hade last hans skrifter. Det var icke sä fa äfven
ibland Israels ledare och lärare, pä hvilka rabbi Lichten
steins vittnesbörd utöfvade stort inflytande. ,
Rabbi Lichtensteins lif och vittnesbörd hafva icke
varit förgäfves. Tusentals judar, som aldrig mött en mis
sionär och icke skulle vilja hafva nägot att göra med
nftgon mission, hafva genom honom fätt sin uppmärk
samhet allvarligt riktad pä Kristus och hans evangelium.
H vad Josef Rabinowitz var för Rysslands j udar, det och
till och med mera var rabbi Lichtenstein för de mera
bildade judarna i Österrike, Ungern och Tyskland m. fl.
länder. Genom honom har Nya testamentet blifvit en
välbekant bok i mftnga, mänga judehem pä kontinenten.
Ett af rabbi Lichtensteins allra sista ord var: ~Fram·
Mr mina varmaste tacksägelser och hälsningar till mina
bröder och vänner! God natt, mina barn; god natt,
mina fiender, I kunnen icke längre förorätta mig; god
natt, tvifvel, I hafven icke längre rum i mitt hjärta. Vi
Ilafva en Gud och t:1t Fader öfver allt, hvad barn heter
z' himmdm och pli JordC1l, och t:1t Kristus, S011l tt/gal sitt
l/j på förbamtelst1ls trä för människors frälS1ling. I dina
händer anbefaller jag min anda».

G. V.
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580. 1. & A. R. till gossen Kaos nnderh .
gm H. R., Norrköping ......... .. .
582. A. J., Brotorp, till Liu lang-tsais un
derh .......... . . . ............ . ....... .
S8G. Till en skolgosses underh. fr. H. T.,
Hultafors ... ............ ... .. .. ...... . .
SB7. Kinakretsen i Skellefteå till en gosses
underh ... . .............. ... ............ .
591. A. K., halfårsunderh. för ev. 'Vang
Fuh-seng i TUllgchowfu A. K.
592 . »Välsigue Hall>. Till nnderh. af skol
gossarne Ha O -ti, Li Tjoönn,
SOUnn Tjao-sjy ................... ..
596. . De ungas syförening. i Mossby till
Maria NyliDs verksamhet i Pu
chow-fn I,;m V. E. Kuml", .... ..
617. I . L., till infödd evangelist ........... .
627 . Ullgdomsför . Betania, Mariestad, till
U. Pei tings nnderh............ .. ..
628. P. B. H . Malmö, halfårsunderh . för
gossen Chon Hn Kang ..... .. .. . ..
630. 1L L ., Malmö, till Bibelkv. YU:lnll,
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Med varmt tack till hvarje gifvare.
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10:

Med mill röst ropar jag till Herren, med mi1l "iist
beder jag till .fIerräl. Jag utgjuter mill bön fiir Herrm;
milt llöd Jppar jag inför hallS ansikte. Ps. 142: 2, 3.

Jullådorna.
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De, som önska att till missionärerna sända gåf
vor med jullådorna, underrättas härmed, att alla så
dana gåfvor böra sändas till Göteborg i så god tid,
att de inträffa därstädes mellan den l och 10 augusti.
Hvarje paket skall på det yttre omslaget vara
märkt med följande adresS':
K. F. U. M.
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25:
10:

3G:
100:
10:
10:

25:
35 0 :
3,287 : 16

I S.

1\1. K.

I

Parkgata.?l

II.

Göteborg

För upprättande af faktura måste hvarje paket
a.tföljas af uppgift på innehållet, upptagande jämväl
värdet af hvarje sak af samma slag. Denna upp
gift kan lämpligen skrifvas på en lapp (fästad innan
för det yttre omslaget), som vid packningen i Göteborg
aflägsnas.

Sven.ka Boktryckeri·Aktiebolaget, Stockholm,lOOll.

