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I likhet med föregående är, ombedjas gifvarna attTillkännagifVande. 
shifva 	missionärens namn, för hvilken gåfvan är ämnad, 

Äfven i flr hoppas vi fä skicka en sändning julklap på en adresslapp - på tyg, ej papper - som fastsys på 
par till vära kära missionärer. Deras släktingar och vänner, hvarje sak. Äfven få vi bedja om innehällsförteckning, 
som önska sända dem sådana till julen 1899, torde därför som bör vara försedd med gifvarens namn och adress. 
före den I maj - ej senare -- insända sina gåfvor under 
adress: Josef Ifol11lgrC1l, Lästmakaregatan 30, Stockholm. 
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4ifven för intet. 

Missionsföredrag ar Mr W. B. Sloan tisdagen den 21 februari 1899 

i kyrkan vid Floragatan. 

Text: lVIatt. 10: I, 7, 8. 

V årt ämne för i afton innehålles i dessa ord: 
»I hafz1cn fått lör intet, gtfvcn för z·ntet." Vi skola 
lägga märke till de förhållanden, under hvilka Her
rell uttalade dem. Han hade utrustat sina lärjungar 
med ett rikt mätt af sin underbara kraft. Han hade 
gifvit .. dem makt att göra spetälska rena, att upp
väcka döda, att utdrifva onda andar. Och då de 
nu hade fått för intct, sänder han dem åstad att 
också gifva för z·ntet. 

Denna tidla är i mycket tillämplig på de för
hållanden, i hvilka vi själfva befinna oss. H varje 
sann kristen står så att säga q:tellan Guds stora rike
domar och världens nöd. A ena sidan hafva vi 
undfått för intet af Gud, och å andra sidan äro vi 
just därför kallade att gt'fva för intet. 

I 5 Mosb. 25: 14, 15 läsa vi: "Icke skall du i 
ditt hus hafva två slags efamått, ett större och ett 
mindre. Fullständig och riktig vikt skall du hafva, 
att du måtte länge lefva i det land, hvilket Herren, 
din Gud, vill gifva dig.» Israeliterna hade fätt för 
vana alt bruka två olika mått. När de köpte be
gagnade de ett stort mått, och när de ville sälja ett 
litet. Men mot all sådan orättfärdighet uppreser sig 
Guds Ande. Gud befallde, att de skulle hafva samma 
mått, så att de skulle handla lika mot den, af hvil
ken de köpte något, som emot den, åt hvilken de 
själfva sålde något. Det tillhör vära naturliga hjär
tan att bruka större mått för emottagande än för 
gifvande, och hvad evangelium beträffar, hafva vi 
verkligen fått ett oändligt stort mått. Men däraf 
följer, att vi äfven skola vara mycket flitiga att gifva 
ut åt andra. 

I ha.fven fått för Z1Ztet, gifven för z·ntet. Vi 
vilja särskild t stanna för dessa ord med blicken 
på hednavärldens stora nöd. Guds församling står 
emellan Gud cch hans fullhet samt hednavärlden 
och dess nöd. Låtom oss då först se till, efter hvad 
måttstock vi äro kallade att emottaga evangelium. 
Vi minnas därvid dessa ord: »Af hans fullhet hafva 
vi alla fått, och nåd · för nåd.» Gud har gifvit åt 
oss för intet, utan mått, utan gräns. Finnes det dä 
intet mått, genom hvilket Guds kärlek till oss verk
ligen kan mätas? Härpå kunna vi blott svara: Guds 
kärlek till oss har uppenbarats i hans Sons död för 
oss. Gud älskade oss så, att han gaf oss det bästa 
han hade, sin enfödde Sons lif för vår skull. Om 
detta läsa vi i Rom. 8: 32. »Han, som icke har 
skonat sin ende Son, utan gifvit honom ut för oss 
alla, huru skulle han icke ock gifva oss allt med 
honom!. Af dessa ord se vi, att det är, som om 
Gud riktigt öfvervägt den frågan, om världen skulle 
gå förlorad för evigt eller om hans Sons kulle lida 
för hennes räkning. Han, den evige Fadern, ville icke 
orsaka sin Son ett ögonblicks smärta; om det kunde 
undvikas. Men det fanns · i hela universum ingen 
möjlighet, att syndare kunde frälsas frän domen, om 

icke hans Son kom hit ned för att dö. Och med 
blicken på detta skonade icke Gud sin egen Son 
utan gaf honom ut för oss alla. Så stor är den 
gåfva, Gud har gifvit oss, att den innefattar allt 
annat, som vi behöfva. Han, som icke skonat sin 
ende Son, har visserligen med honom gifvit oss allt 
annat, och det för intet. 

Låtom oss vidare tänka på dessa Herrens ord 
genom aposteln: ."Gud vare tack för hans outsäg
liga gäJva! Paulus har talat om det sätt, hvarpå 
mänskliga hjärtan kunna röras af Guds Son. Hjär
tan, som förut varit tillslutna, kunna öppnas genom 
Guds nåd emot dem. Och nu utbrister han: "Gud 
vare tack för hans outsägliga gåfvah Denna gåfva 
är så stor, att intet mänskligt språk kan beskrifva 
dess storlek. Det är rent af förskräckligt, att vi 
skola vara så oförmögna att fatta vår Herres Jesu 
Kristi stora majestät. Vi lofva i en värjd, där han 
endast föga uppskattas, och vi äro i stor fara att 
se på Kristus likasom genom världens ögon. Där
för behöfva vi i sanning Andens smörjelse, på det 
vi må se Kristus från Guds synpunkt. Aposteln 
Johannes talar ofta till oss om Kristi kärlek in i 
döden. Och han, som kallas kärlekens apostel, visar 
oss ständigt, att all den kärlek, en människa har, 
har hon fätt genom den kärlek, Gud hade till henne. 
När han riktigt vill visa oss, huru vi skola se Guds 
kärlek, framhåller han alltid, att Kristus utgaf SItt 
Ii} för oss. Vi däremot tänka mest på vår Herres 
J esu Kristi död som på ett historiskt faktum. Vi 
läsa därom, vi tala därom, och dock kan ingenting 
annat än den Helige Andes kraft lära oss att se 
dess 11ärlighet och dess innebörd. 

Ater, läsa vi i I Joh. 4: 9, 10: ~Däruti har Guds 
kärlek till oss blifvit uppenbar, att Gud har sändt 
sin enfödde Son i vär.lden, på det att vi skulle lefva 
genom honom. Däruti består kärleken, icke att vi 
hafva älskat Gud, men att han har älskat oss och sändt 
sin Son till försoning för våra synden. Just det, att 
-Gud sände sin Son att dö och blifva en försoning 
för våra synder, visar oss storleken af hans kärlek 
till oss. I de si~t anförda bibelorden hafva vi där
för måttet angifvet för Guds gifvande. Och om vi 
alls äro kristna, vilja vi för vår del taga in i våra 
hjärtan denna kärlek i all dess fullhet. Vi hafva 
ett stort mätt i våra händer. Vi bedja, vi läsa vår 
bibel och tala med hvarandra om att verkligen kunna 
fatta Guds kärlek i Kristus. Ja, vi äro ifriga att 
taga emot så mycket vi möjligtvis kunna af denna 
kärlek, och vi fröjda oss i den tanken, att Gud har 
älskat oss så fritt, sä djupt och fullt. Men, när vi 
sedan skola gifva åt andra, mäste vi hafva ett mått 
som öfverensstämmer med det mått, i hvilket Gud 
har gifvit ät oss. Ty endast i den män vi sä att 
säga lefva ut detta lif åt andra, kunna vi taga emot 
Guds mått af kärlek. Om vi tänka oss en starkt 
upphettad ugn och ett stycke järn, och att detta 

järn kunde säga: »Jag vill komma in i den starka
ste hettan i denna ugn, men jag vill endast blifva 
upphettad till en viss grad, så mycket jag själf 
önskan, så veta vi, att något sådant vore omöjligt. 
Om denna metall kommer in i ugnen, där den ar 
som hetast, blir följden, att den smälter. För att 
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den icke skall smälta, måste den hållas borta frän 
hettan. Älskade vänne!', vi kunna icke känna mer 
af Guds kärlek, än vi äro .villiga att låta denna 
kärlek verka i oss gent emot andra. Jag tror, att' 
det i denna punkt råder mycket missförstånd. Vi 
kunna gå frän möte till möte och höra talas om 
Guds kärlek. Vi kunna vara angelägna att läsa 
böcker, som tala 0!11 denna uppenbarade kärlek. Ja, 
vi kunna företrädesvis läsa i våra biblar de ställen, 
som handla om Guds outsägliga kärlek. Och dock 
måste vi säga: »Denna Guds kärlek vill icke blifva 
verklig för mig. Jag känner icke kraften af Guds 
kärlek, såsom jag bör känna den. Jag hör, hvad 
Guds ord säger, och hvad den och den säger, och 
ändå tyckes Guds kärlek vara långt borta ifrån mig.» 
Orsaken är fullkomligt klar. Du vill mottaga Guds 
kärlek med ett stort mått, och under tiden,. låt vara 
omedvetet för dig själf, vill du. dela ut åt andra med 
ett ltiet mått. En sådan israelit, som enligt 5 Mosb. 
25: 14, 15 hade två mått, kunde nog bedraga sina 
medbröder. . Men, när vi hafva med G d att göra, 
är det omöjligt att bedraga honom. . Ju mer vi i 
det praktiska lifvet ~lefva ut» Guds kärlek, dess mer 
skall denna kärlek tillväxa hos oss. Och om vi i 
någon punkt medvetet upphöra att vandra i kärlek'. 
till våra bröder, blir Guds kärlek bortskymd för oss. 
Vi veta, ihvilket mörkt tills~ånd Guds församling 
för närvarande befinner sig. . A ena sidan vill forma
lism, å and~a sidan rationalism utsläcka lifvet i Guds 
församling. 'De ting, som borde vara Hfvets största 
verkligheter, förefalla oss ovissa. Orsaken ligger 
icke långt borta, om vi blott vilja se sanningen i 
ögonen. Kristi församling är satt här i världen för 
att utbreda kUl15kapen om Guds kärlek till männi
skor. I stället för att göra detta har församlingen 
slagit sig, till ro för att själf. sitta och njuta af det 
goda, Gud gifvit henne. Hon har försökt hafva med 
Gud, att göra med det ena måttet och med världen 
med det andra. Och detta äger rum icke endast i 
församlingen i allmänhet utan i otaliga enskilda 
kristnas lif. 

vi skola nu se efter i Guds ord, hvad måttet 
af vårt gi/vandeskall vara. Vi hafva sett denna 
hufvudpunkt, att Guds mått för hans kärlek till oss 
är, att han utgaf sin Son för oss. Det mått, Gud 
vill, att vi skola använda i vårt gifvande, är, att vi 
skola gijVa ut vårt li/ för bröderna. Och, närhelst 
vi icke nå fram till denna punkt, jJindra vi Kristi 
rikedomar att flöda ut till oss. De flest~ tyckas 
icke förstå" hvad följderna af Kristi kärlek skulle 
vara, om den finKe fylla värt lif. J a, flertalet af oss 
äro nöjda med ett lif, som icke alls är likt det; om 
hvilket Herren talar till oss i det nya testamentet. 
Och sedan undra vi på, att vi icke bättre förstå 
Guds kärlek tBI oss. Ingen har verkligen förstått 
Guds mening med att Kristus utgaf sitt lif för ho
nom, hviikens hjärta sedan icke befinner sig i den 
-ställningen, qtt han vill utgifva sitt lif för bröderna. 
Det finnes bara ett mått, och det ligger i sakens 
natur, att det icke kan finnas flere. Vi kunna, när 
vi bedja, tacka Gud för, att Kristus gaf sitt lif för 
oss. Men vi veta verkligen icke, hvad vi tacka Gud 
för, om icke vårt hjärta står i den ställningen, att 

vi yilja gifva vårt lif för bröderna. Men människor 
vilja icke taga emot detta i sina hjärtan. De vilja 
äfven inför Guds ansikte fasthålla, att det finnes två 
mått. De besinna icke, att det, som Gud fördömde 
redan i mänskliga förhållanden, kan han omöjrgt 
gilla, när det gäller honom själf. Ett sant krist
ligt lif ser man på säsom på någonting vidunderligt 
och märkvärdigt, omöjligt för andra än just för dem, 
som lefva det. Men Herren Jesus Kristus älskade 
oss så högt, att han utgaf sitt lif för oss. Och blir denna 
kärlek genom Anden verkligen vår, kommer den att 
drifva äfven oss att gflva vårt lfl för bröderna. 

När aposteln Johannes talar om, att vi skola 
gifva värt lif för bröderna, går han genast in på 
helt alldagliga förhållanden. Om en broder, säger 
han, är nödställd, och vi icke vilja hjälpa honom, 
huru förblifver Guds kärlek i oss. Att se en bro
.ders nöd, vill han säga, och afhjälpa den, det är 
att utgifva sitt li~ för denne broder. I Rom. 16: 3, 4 
möter oss en annan framställning af detta utgifvande 
af vårt lif för bröderna. Där läsa vi följande: »Häl
sen Priskilla och Akvilas, mina medarbetare i Kristus 
Jesus, hvilka för mitt lif hafva vågat sin hals». Hade 
då Priskilla och Akvilas verkligen dött för aposteln 
Paulus? Nej. Men de hade dock liksom lagt sitt 
hllfvud på stupstocken för att frälsa hans lif. De hade 
i gemenskap ' med Kristus och fyllda af hans kärlek 
föredragit Pauli ' lif framför sitt eget. Vi få icke 
förbise dessa fakta i Guds ord. Vi böra icke blott tänka 
på ell man sådan' som Johannes och säga: , EIan 
var ett undantag». Nej, vi måste hafva Kristi kär
lek i samma grad som Priskilla och Akvilas och 
förstå, att hos dem funnos Il/ärtan, som voro be
redda att gifva t. o. m. lifvet, på det att icke Paulus 
måtte blifva skadad. 

Ännu ett annat bibelställe, som visar oss det 
mått, enligt hvilket Gud vill, att vi skola gifva, är 
Luk. 14: 26: »Om någon kommer till mig och icke 
hatar sin fader och moder och hustru och barn och brö
der och systrar och därtill äfven sitt eget lif, han kan 
icke vara min lärjunge». Låtom oss särskildt lägga 
märke till orden: »sitt egd bl». Om icke någon hatar 
sitt eget lif, kan han icke vara min lärjunge. När 
Herren Jesus Kristus dog på korset för oss, hatade 
han sitt lif för vår skull. . Och vi följa icke vår 
Mästare, om vi icke äro villiga att gifva vårt lif 
för bröderna. 

(Forts.) 

}<inakonferensen i Stockl\olm 

4-8 JV1ars. 

»Hela konferensen var säväl för de närvarande mis
sionärerna som för öfriga deltagare en enda stor hög
tid», skrifver en referent. Och äfven vi vilja uttrycka 
vär glädje öfver konferensen och hoppas, att den skall 
bära goda frukter dels uti ett varmare intresse för Kinas 
evangelisering, dels ock i ett hjärtligt brödraförhällande 
mellan. missionärerna, tillhörande dc olika Sällskapen. En 
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Pä e. m. lämnade Dr E. J. Ekman en kortfattad öfversikt ljuflig andens enhet rädde hela tiden, och den kom till 
uttryck redan vid första mötet. Sedan man på lördags öfver den protestantiska missionen i Kina, och missionärerna 

morgonen hälsat hvarandra, och den enskilda öfverlägg Tjäder och Sköld afgäfvo redogörelser för Svenska Missionens 

ningen skulle börja, föreslog en broder, att man skulle i Kina och Svenska Missionsförb:ts arbeten pä missionsfältet. 
läsa det 17:de kap. af Johannes evangelium. Sä skedde Konferensen fortsatte mändag, tisdag och onsdag enl 
ä.fven, och verserna 20-23, som handlar om de troendes programmet med föredrag af missionärerna öfver olika 
enhet, betonades särskildt. Därpä följde en stunds bön ämnen. Hvarje morgon hölls en kort bibelbetraktelse, 

om välsignelse öfver konferensen. Man kom säledes i hvarpä ett bönemöte följde, innan man gick till dagens 
rätt spår frän begynnelsen, och en god början är ju mycket förhandlingar. De ämnen, som afhand,lades kunna indelas 

värd. Det är godt, dä bröder bo tillsammans. uti 3:ne grupper, nämligen 

Deltagare Kinakonferensen. 

A. Andersson. E. Jakob !' .<>on. N. Carleson. 
Joh. Sköld. W. Hagqvist. M. Bäcklnnd. T. Sandberg. K. Helleberg. P. E. Ehn. 

F. Hallin. E. Sköld. C. H. Tj1idcr. H. Tjäder. M. Wallen. S. Sandberg. M. Helleberg. H. Ehn. 
K. Palmberg. E. J. Ekman. P. Waldenström. J. A. Kihlstedt. O. v. Feilitzen. Jo,ef Holmgren. 

E. Ek. Ch. Karlman. Anna Lindblad. 

C. II. Tjäder och T. Sandberg med frhar samt fr. F. Hallin tillhöra .Sveyska Missionen i Kina., Joh. Sköld 
med fru och M. Bäckiund Svenska Missionsförbundet, N. Carleson samt fröknarna E. Ek och Ch. Karlman Helgelse
förbundet; \V. Hagqvist den Skandinaviska Alliansmissionen, och de öfriga hafva varit fOrenade med 'The Christian 
& Missionary Alliance •. 

Pä .kvällen var välkomstmöte anordnadt för mlSSIQ I :0. MissiotU!n: dess framgäng i Kina i allmänhet, 
narerna, som dä hälsades med nitgra Guds ord af flere redogörelse för de svenska missionerna, för församlings
mjgsionsvänner. värden, evangelist-, skol- och opiumasyl-verksamhet m. m. 

Söndagen den 5:te öppnades konferensen med ett 2 :0. Folket : dess nationalkarakter, religioner, seder; 
kort inledningsföredrag af Josef Holmgren, utgäende frän bruk, hemlif och styrelsesätt. 
P -o 1 I I: 4: Stora äro EIerrens verk, eftersökta af dem, ' 3:0. Landet: dess hjälpkällor, kultur, telegrafer, järn
som hafva sin lust uti dem. - vägar, postväsen, industri och utveckling. Att lämna nägot 

Sedan följde ett föredrag af sekr. för det KristI. referat öfver de hällna föredragen, anse vi ej vara lämp
Studentvärldsförbundet, hr Joh. R. Mott, hvaruti han redo ligt, ty dels hafva de större tidningarna redan haft 
gjorde för sina intryck frän Kina, och pastor J. A. Kihl säd ana, och dels är det meningen, att konferensens fOr
stedt höll därefter uppbyggelseföredrag öfver den apostoliska handlingar skola utgifvas frän trycket. 
välsignelsen. Därmed var förmiddagens förhandlingar slut. Konferensens afslutning försiggick i Immanuelskyrkan, 
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inför en stor åhl5rareskara, som väl uppgick fil mellan 
3 el , 4,000 personer. Ämnet var: Kittas behof af evan
gelium. 

Sedan missioniirerna, hvilka vid detta tillfälle voro 
iförda kinesisk dräkt, tagit plats på orgelläktaren, inleddes 
högtidsstunden med afsjungandet af sången: »Lyft den 
högt den hvita fanan» etc. Ett kort inledningsföredrag 
hölls darpå af pastor Karl Palmberg öfver 2 Kor. 5: 18
2 I, som yttrade följande: 

Det ämne, omkring hvilket vi i afton samlas, är 
oändligt, frän hvad håll man än ser det. Ty vi hafva 
kommit tillsammans för att tala om Ki,tas bchof af evall
gelium. 

Ehvad vi se på Kinas oerhörda utsträckning och 
folkmängd, detta folks djupa andliga mörker och förhär
delse i vantro och vidskepelse, eller vi se på det lilla an
tal missionärer, som kunnat ko~ma dit ut under de många 
är, som förflutit, sedan tanken pä Kinas evangelisering 
först uppstod, så. är ämnet outtömligt. Det är, kan man 
säga, som om man skulle försöka tömma en sjö med en skeel. 

Se vi äter pä evangelium, så har Gud själf, den 
eviga visheten, icke funnit något annat eller battre än 
detta att frälsa en fallen värld med. Det är Guds eviga 
beslut, att den fallna världen skall trälsas med evangelium. 
Om detta stiger aposteln, att Gud har nedlag/hos - eller 
ordagrant i - oss försonitlgens ord. Det är icke nedlagdt 
hos apostlarne och deras efterträdare att ~f dem behållas 
utan för att skickas ut till de yttersta gränserna af vår 
värld. 

N u äro vi ' sam'lade för att få höra de bröder och 
systrar, som sjtilfva hafva varit i Kina, somliga 5~IO 
är, tala om Kina och dess behof af evangelium. 

Med dessa erinringar har jag velat öppna mötet. Må 
vi nu, dl\. vi stä , inför Kinas oändliga behof och inför den 
stora gåfvan, genom hvilken' Gud behagat frälsa en hel 
varld, anropa Gud om frälsning och hjälp för dessa arma 
millioner och 'om en andeutgjutelse öfver vårt möte. 

Härefter upptr:tdde missionärerna den ene efter den 
andre, och i korta anföranden med de mest bevekande 
ordalag sökte de förmå missionsvännerna att gifva Kina 
evangelium. En ljudlös tystnad rädde i den stora för
samlingen, och i mångas ögon syntes tårar, hvilka nog 
voro bevis pä' att Guds Ande talade till- deras hjärtan. 
Det kan ej vara möjligt, att delta upprop skall förklinga 
ohördt utan bland missionsvännerna väcka mera if\'er, 
mera bön och arbete för Kina. 

Från landsorten voro ganska mänga vänner uppresta, 
och af vära ombud hade vi glädjen att se kaptenerna 
Ramsten, l\[almö, Ivan Bratt, Göteborg, kyrkoherdarne 
Hagberg, Sanderyd och O. A. Ottander, -Österväla , kom
minister Risberg, Mörlunda och handl. M. Berg, Ödeshög. 

I ,Kina. 
»Kejserliga kanalen » d. 24/1 i 899. 

Sent pä kvallen den 17 dennes gin go vi ombord pä 
vår nya farkost, en s. k. »husbåt», och tidigt päföljande 
morgon gledo vi 1St frän Chin-Kiangs harim med hissad 
flagga, på hvilken stod skrifvet: »Svenska missionärer». 

Vi voro snart i full gång med tillrustningama ombord 
för denna nya del af resan. Herren hade i sin 
trofasthet vä~signat, Folkes ihärdiga ansträngningar; vär 
båt var ju den bästa, vi kunnat önska, hvilket vi kände 
oss så mycket mer tacksamma för dä vi visste, att den 
komme att btgöra värt hus och hem under omkring en 
mänads tid. Tvenne »krypin» förvandlades snart till 
sofrum och ett större rum till mat- och arbetsrum. Alla 
springor stoppades igen så godt sig göra lät, utslagna föns
terrutor ersattes med pappersarl~, i ett af hörnen till det 
större rummet tändes upp en liten träkolseld, en varm 
matta lades pä det drågiga golfyet,· och väggarna pryddes 
med nägra medförda bibelspräk. Vi kände oss riktigt 
inbonade och framför allt tacksamma till Herren, som 
lätit oss sä »afskildt bo». Att bätkarlarne visade alla tecken 
till vänlighet, hvilket ej alltid är fallet, betraktade vi såsom 
»en god gåfva och fullkomlig skänk». »Så. se nu Guds 
godhet mot dig!) 

Under skrik och stoj kryssade vår båt in i den 
)kejserliga kabalen» emellan en för ögat ändlös massa 
bätar. Vi voro sälunda verkligen inne i denna historiskt 
beryktade kanal, för hvars byggande ätgick sju hundra [tr, 
Arbetet pi'tbörjades pä 700- och afslutades på 1400-talet. 
Kanalen sträcker sig mellan Yang-tsefloden och Peking 
och har en langcl af nära, ett hundra sv. mil. 

På kanalens stränder ligga byar tätt intill hvarandra 
med , en idog landtbefolkning. Vär bät drages fram öm
som medelst btltshakar och ömsom med täg, när vinden 
ej Ur tjUnlig för segling, hvarför vi ha rva god tid att pro
menera på stränderna och där göra vära iakttagel er. 

I Yang-shau besökte vi den darvai-ande språkskolan 
för systrar, öfver hvilken Herrens särskilda valsignelse uppen
barligen hvilar. Vi sammanträffade ock dar med miss 
Soltau, föreståndarinnan för systrarnas uppfostringshem i 
London, som under en ärslång resa i Kina besökt en hel 
del missionsstationer. Det var högst intressant att få del 
af hennes skiftesrika erfarenheter under denna resa. Hon 
var uppfylld af tacksamhet till Herren och värmd till sitt 
sinne af det Guds verk, som hon här ute bevittnat. 

Underbart är det att kunna i lugn och ro resa ge
nom detta hedniska land, hvars folk ännu ,är i den ondes 
våld». »Den starkare)) har dock ett ständigt växande 
öfvertag genom sitt allt mer o::h mer spridda evangelium. 
Sanningerisdolda inflytande öfver äfven de mest okunniga 
sinnen är storartad att skäda. I 

Det är ju dock ej för den yttre fredens skull, soin 
evangel~um varder predikadt, utan pä det att de, som 
genom all lögnens bedrägeri äro »uppfyllda af satan i 
sina hjärtan», mä varda nya skapelser i Kristus, dem till 
frälsning och honom till Ura. . Under en promenad i dag 
pK kanalstranden vacktes vär uppmärksamhet af en gubbe, 
som stod utanför ett afgudatempel och slog på ett me
tallföremål. Folke, som visste att gubben härined, tiggde 
pengar för att kunna offra rökelse iit flodguden, en orm, 
talade till mannen' och berättade för honom om Jesus. 
Namnet Jesus sade han sig hafva hört, men tillade: »Jag 
vet ju intet om Jesus, det är endast ni utländingar, som 
känna honom)). Huru länge skall »töcknet stanna öfver 
det land, hvaröfver det .varit hopträngd t. ? 

I Yang-chau hade vi glädjen fä mottaga på vår btlt 
fröken R. v. Malmborg frän Sverige, som en tid vistats _ 
på språkskolan i nämnda stad. Hon gör oss Sällskap 
mot norr med Skandinaviska Alliansmissionsfältet som mäl. 
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Sista söndagen lägo vi stilla i staden Kao-yin. Vi, 
som känna oss slisom :tstumma dufvor i fjärran land», fingo 
en dtm skönaste hvilodag, men Folke fick en arbetsdag 
med flera möten. »Stor uppmuntran» hade vi dock alla 
tillsammans, med de i Kao-yin stationerade engelska syst
rarna och den lilla »hopen af troende,. Tvenne norska 
systrar (fröken Hattrem en af dessa) hafva arbetat pä 
detta fält i flera är, och det var en förnöjelse att se,huru 
kinesernas ögon lyste af fröjd, när vi talade om dem. 

En omvänd kines, affärsman i staden, är till stor 
hjälp i missionsarbetet. Han predikade efter Folke på 
e. m.-mötet. Vi kunde ju endast döma om honom af 
hans lyckliga utseende, men dä Folke efterlit berättade 
oss nägra tankar ur hans predikan, kunde vi med systrarna 
»prisa Gud för hans skull ». Han hade bland annat talat 
om solljusets välsignelse i andlig bemärkelse och berättade 
därvid om en man, som fick solen utestängd frän sitt 
hem genom en hög mur. Mannen satte di upp en spe
gel pä s1l. sätt, att den reflekterade ljuset in i huset, som 
sålunda uppfylldes med solljus. Vår unge kines talade 
med anledning däraf om okunnighetens mur, som ute
stänger den saliggörande kunskapen om Gud, men huru 
Guds ord blifvit oss gifvet att vara en spegel, som för 
oss återgifver Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte. 

Den lilla skaran af infödda troende i Kao-yin, be
stäende af sex män och fyra kvinnor, syntes oss säsom 
en ! strålkastare» i det omgifvande mörkret. H uru inner
ligt önskar man ej, att man kunde föra med sig hit ut 
dem ibland de troende i hemländerna,- hvilka hysa föga 
intresse för sina under syndens fördömel:se lidande med
människor, för att visa dem å ena sidan det elände, he
dendomen medför, och ä andra sidan deras glädje och 
tacksamhet, hvilka blifvit vunna it Lammet. Det är 
värdt att resa frän den ena världsdelen till den andra 
blott för att fä bevittna evangeiii undergörande kraft 
ibland ett folk, sedan ärtusenden bundet i hedendomens 
eljest oupplösliga fjättrar. 

Joh. Rinman. 

Prån missionärerna. 
Han-ch'eng den 3Ö dec. 1898. 

.Gud vore tack för hons outsägliga 
gåfva !. 

Åt~r har jag ett tillfälle alt genom »Sinims Land» 
fä sända en hälsning till de kära vänner hemma i Sverige, 
som bedja och arbeta med oss för Kinas frälsning. Denna 

. gling likväl icke frän mitt gamla T'ong-cheo eller kära 
Uei-nan utan frän vär sist öppnade station, Han-ch'eng, 
som ligger 220 Ii eller omkring 6 sv. mil frän T'ong· 
cheo och i samma provins som denna. Ännu har mis
ionen endast dessa tvä stationer öppnade i SIrensi, om 

vi ej räkna Dei-nan, som ännu besökes från T'ong-cheo, 
och hvarest en liten grupp af troende finnes, hvilken blott 
en gäng' i månaden får besök utaf någon missionär. Vi 

- hade tänkt att vid denna tid fä öppna flera stationer i 
de stora distrikten här, men på grund af att sä många 
af vära syskon hafva rest och flera stä färdiga att resa 

hem för att , hvila, mäste vi uppskjuta öppnandet af nya 
stationer tills längre fram och först se till, att de redan 
öppnade blifva försedda med arbetare. 

Här i Han-ch'eng, hvarest evangelium dagligen varit pre
dikadt under ett lirs tid, hafva icke fli hört om frälsningens 
väg. Kineserna'i Han-ch'eng och dess omnejd äro mycke/be
nägna för gudsdyrkan, de dyrka alla möjliga slags gudar utom 
den ende och sanm Guden. Mot honom äro de fient
liga. Dock tror jag, att ' om de en gäng blifva vunna 
för Kristus, skola de blifva hans trogna efterföljare. Kvin
norna äro i allmänhet rädda för oss, sä att det är mycket 
svära re att nä dem. Likväl händer det, att nyfikenheten 
drifver äfven dem hit, och sä fä vi i deras hjärtan sä 
ut det lefvande ord, som i sinom tid skall bära frukt. 

Det skall säkert intressera eder att höra om en sä
dan själ, som b'lifvit förd frän mörker till ljus. Hon heter 
Chang och är ifrän en by helt nära staden. Det var vid 
förra kinesiska nyäret, som hon första gängen kom hit. 
Hon berättar själf, att hon visst icke hade tänkt att 
komma inom vlira dörrar, men ett par af hennes v1inin
nor ville ändtligen gä och se utländingarne och bädo 
henne sä att följa med. Hon ville icke utan gjorde alla 
möjliga ursäkter, men dä de voro enträgna, lät hon slut
ligen öfvertala sig och gick. Jag var här vid tillfället och 
kommer sil. väl ihag, huru rädda de voro, Dä vi bjödo 
dem te, ville de icke dricka, emedan de fruktade, att vi 
hade lagt n§gon förförande medicin i deras koppar. Sär
skildt rädda blefvo de, dä vi för köldens skull sköto igen 
dörren - dit trodde de riktigt, att vi skulle göra dem 
nligot ondt. Men när de sligo, att intet ondt vederfors 
dem, fastän vi sutto bredvid dem och talade med dem, 
blefvo de snart litet modigare. Denna fru Chang var en 
sädan själ, som var mottaglig för frälsningen, och under 
det de andra bäda ägnade sin uppmärksamhet ät allt, 
hvad de sägo omkring sig, lyssnade hon till det glada 
blIdskapet om Guds kärlek. Det var särskild t detta språk 
ur Ebr. 13: »Jag 'skall ingalunda lämna dig, ej heller nå
gonsin öfvergifva dig», som Herren begagnade till att 
uppllita hennes hjärta. Hon kunde icke glömma detta, 
och dä hon gick hem den dagen, tänkte hon : »Om den 
store Guden i himmelen har ett sädant hjärta, hvarför 
skall dä icke jag älska honom och tro på hOllOm i stället för 
att lita pä de gudar, hvilka aldrig hulpit mig? Hon hade 
dock icke hört tillräckligt för att förstä frälsningens väg, 
men ett behof hade blifvit vackt i hennes hjärta efter att 
höra mera, och vid nästa lägliga tillfälle kommo de till
baka'. Hennes intresse växte, och hon lyssnade begärligt, 
och likt den, som är i sjönöd, sträckte hon ut sin hand 
efter räddningslinan. Sä snart hennes vänninnor märkte, 
att hon blifvit verklig/ intresserad, ville de icke längre 
besöka oss eller tilläta henne att gi hit. Det blcf nu 
hennes tur att bedja och nödga dem, ty ensam vligade 
eller ville hon ännu ej komma. Sä gingo de dä med 
henne ännu ett par g§nger. Det dröjde dock ej länge, 
innan all hennes fruktan försvann och hon kom fl re 
gänger i veckan. Hon ville höra och lära. Som hon 
hade lätt för att fatta, lärde hon sig snart nägra bibel
spräk och sänger utantill, och innan jag efter nägra veckors 
vistelse här reste hem till T'ong-cheo, hade hon börjat 
läsa katel;esen. Sedan kom hon hit och stannade nllgra 
dagar hos fru Bergling och fick dä mera undervisning. 
Hennes tro pä afgudarna ~örde nu till förgängna tider, 
och hon bad dagligen till Herren Jesus. Det var sä kärt, 
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ja, det riktigt kändes, - att hon börjat älska honom. Det 
var ett v~rk af den Helige Ande, hvilket numer ingen 
fiendskap kunde ,motstå, och dess mer hennes forna vän
ner begabbade och h1l.nade henne, dess fastare b'lef hon' 
rotad- och : grundad i Kristus. Då de slutligen nekade 
henne att bo kvar i det lilla rum, hon bebodde, och vi 
behöfde ' en: kvinna till hälp här, fick hon flytta hit. 

På stormötet i början af oktober blef hon d6pt och 
har allt sedan bevisat sig vara en trogen Jesu lärjunginna. 
Visst är hon ännu ofullkomlig i mycket och behöfver vän! 
nernas förböner, men, att hon är född af Gud, det kan 
ingen tvifta' på. 

Af de andra två, som tillsammans med fru Chang 
först kommo hit, dog den ena nyligen i sina synder. Hon 
hade gjort sitt val. 

Då vi före jul voro ute i byarne, hände det, att 
kVinnorna 'sprungo gatan fram så fort deras sma fötter 
kunde bära dem, tills de ~ommit i säkerhet inom sina 
dörrar. Det händer afven, dä vi äro pä vandringar, att vi 
ffi stenar efter oss. Häromdagen dä vi kommit lit ur byn 
och vändt hemåt, slog en riktigt stor sten ned för vära 
fötter. Den skadade dock ingen af oss. Jag är dock 
viss om, att karl ek, Guds kärlek, skall smälta många härda 
hjärtan. 

Kära vänner, bedjen innerligt för Han-ch'eng, att sä 
mänga, som äro bestämda till evigt lif, snart m1l.tte ·anam
ma tron. Vi tro, att Herren har många i denna 
stad, hvilka en gång skola blanda sina röster i den hvit
klädda skarans. LätOln oss påskynda denna dag! Vi 
längta sil efter att ffi se Guds gåfva mottagas och Frids
fursten härska i m1l.nga dyrköpta kineshjärtan. Men Gud 
vare tack, som gifver oss seger genom vår Herre Jesus 
Kristus! 

- Till sist ett innerligt tack till alla de kära vaimer, 
. som sändt oss julgäfvor! Att kärleken ' är uppfinnings
rik, buro gåf\Torna vittne om. Jag ville sä gärna skrifva 
till enhvar för att uttrycka min tacksamhet, men som 
sll. mänga gifvares namn och adresser icke äro kanda, kan 
jag endast pä detta sätt göra det. Herren känner Eder 
alla, och mätte Eder lön vara fullkommen hos honom! 
Han gifve oss att alltid vara rika och öfverflödande 
kärlek till hvarar:dra, tills dess han kommer! 

Eder i Jesus tillgifna 
Emelia Sandberg. 

Utdrag ur bref. 
Vära stationer kunna alla gladja sig ät liflig verk

samhet. Aldrig har tIet sett mera lofvande ut, pris ske Gud. 
Fröken Ragnhild Hattrem har nu kommit upp, så vi 

ffi 3 norska systrar i Uin-ch'eng och 2 i Han-ch'eng. Tro
ligen komma trenne norskor till i vär eller i maj. 

Asylen är full 'af patienter (öfver 40 hafva redan 
kommit), och deras skötsel tager tid och krafter i anspräk . . 
Om söndagarna är vårt kapell fullt, och vi hafva välsignade 
möten. Bland kvinnorna, som hittills varit hårda, förspör
jesnu en rörelse. Ja, Gud är god, god, god emot oss, 
Vi skola skörda, om vi ej tröttna! 

T'ong-cheofu d. 16 jan. 1899. . Augus/ Berg. 

* 

OpiumaSylen är mig till glädje och uppmuntran. Vi 
hafva ej lokal för den här, utan den är i ett hus uti 
staden. Jag leder morgonbönen och gifver ut medicin tre 
gånger dagligen. Annars har jag en mycket pälitlig kines 
att öfvervaka det hela. Ett par af opiumpatienterna i år 
synas harva ffttt nåd att bryta med det gamla. Det är 
en fröjd att se en människa vända sig till Gud! ' 

Uin-ch'eng d. 14 jan. 1899. 
Hugo Lindcr. 

* 
I P'ei-chong och Fau-tsuen pä andra sidån floden 

verkar Gud kraftigt. 13 personer mötas där dagligen till 
gudstjänst. Dä jag om ett par dagar, vill Gud, skall resa 
till Hotsin, ämnar jag besöka dessa platser och möjligen 
där hyra hu~. 

Härom dagen hade jag ' glädjen att emottaga bref 
från det kinesiska :tStudentförbundeh med erbjudande af 
medel till en evangelists underhäll. De troende medicine 
studerandena hafva nämligen beslutat att underhälla en 
kinesisk medhjälpare i hvar och en af Kinas provinser. 
Detta gladde mig mycket, och jag mottog naturligtvis er
bjudandet med tacksamhet. 

Han-ch'eng d. 9 dec. 1898. 
R. Bergling. 

Hemligheten till frid är bön. De som tänka, att de 
icke hafva tid att häri söka sin tillflykt frän Iifvets för
tretligheter och bekymmer, göra väl i att komma ihäg, 
huru Luther sade, att, när han hade en särskildt svär 
dag framför sig, han icke vågade möta den utan att först 
hafva tillbragt nilgra timmar i bön. Ett annat praktiskt 
sätt är att gli. igenom evangelierna, med blyertspenna i 
handen, och anteckna antalet gänger vår ' Herre och Fräl
sare drog sig undan frän folkhopen för att vara ensam 
med ,sin Fader och huru han ätervände vederkvickt och 
stärkt för de svära uppgifter, som hans sändning illade 
honom. De, som utrattat mycket för Gud, hafva alltid 
varit stora bedjare, och de hafva alltid sagt, att hemlig
heten till deras kraft legat i deras vana att bedja. Frän 
Guds nåds outtömliga källa hämta de kraft för lifvets alla 
plikter och pröfningar, och pä sä sätt kunna de lugna 
och utan att uppgifvas fylla de mänga haf, som ställas pä 
dem. Den, som skall 'arbeta väl, mäste därför ofta 
bedja; dä ~kall hans kraft vara, sll.som hans dag är. 

.:. (The Glms/ian.) 

Den gemensamma bönen. 
>Och dessa voro ständigt , tillhopa en· 

dräktiga i bön och åkalJan. . Apg. I; J 4. 

En guvernör i Surinam frägade sina negrer, hvarför 
de just ville bedja tillsammans, de kunde ju lika väl göra 
det hvar . för sig. Han stod händelsevis vid en koleld, 
och en negrinna svarade: » Käre herre, lagg dessa kol 
hvart och ett för sig, och - de skola slockna. Men 
hvilken liflig eld bl,ir det ej, om de ligga bredvid hvar-:
andra och brinna!» 

Stockholm, Svenska TryckOliholaget E,kman &: Co , 1&99. 
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4ifven för intet. 
Missionsförcdl1lg af :Mr W. B. Sloan tisdagen den 21 febrnari 1899 

I kyrkan "id Fioragalan. 

Text: lVIatt. 10: I, ], 8. 

Forts. fr. föreg. n:r. 

Jag vill nu söka tillämpa det redan sagda på 
missionssaken och därvid först och främst stanna 
för huru människor begränsa den frågan, Izvz'lka 
som skola gå ut på missionsfältet. Jag säger icke, att 
hvaryc kristen bör gå ut till hedningarna. J ag säger 
blott, att om vi lefva efter Guds mått af kärlek, är 
hvary6 kristen skyldig att, utan afseende på hv.?-d det 
kan kosta, inför Gud möta denna fråga: »Ar det 
Guds vilja, att fag skall gå ut eller icke?» I stället 
för att alla skulle uppnå denna punkt, är det jäm
förelsevis få, som komma tiH densamma. Man säger 
i allmänhet till sig själf: »Det tillhör en viss klass 
af människor att blifva missionärer. Och det är
mycket bra, att några vilja gå. Men naturligtvis 
väntar Gud ingenting sådant af mig». Hvad är 
det, som har drifvit de människor, hvilka gått ut till 
hedningarna, att gå. Jo, detta faktum, att Jesus 
Kristu,> älskade . dem så. att han. utgaf sitt lif f.~r 
dem. Hvarpå grundar du ditt evighetshopp? Ar 
det på detta samma faktum. att Jesus Kristus älskat 
dig och gifvit sitt lif ut för dig? Denna Kristi 
kärlek till dig fordrar, att du möter Guds fråga, 
att du icke uppställer några förskansningar mellan 
dig och möjligheten af en sådan hans kallelse, att 
du icke läter den atmosfär, som i världen omgifver 

_ dig, förblinda dig. 
Se här ett par exempel ur erfarenheten! År 

1880 var det en medicine studerande i England, 
som afslutade en glänsande studiebana. Under ett 
af de år, han studerade, erhöll han ett stipendium, 
uppgående till I.400 p. st. Och, när han slutade 
sina studier, var det ingen i den medicinska världen 
i E ngland, som hade större rykte än han. Han 
hade långt förut beslutat, att hans lif skulle tillhöra 
Kristus ute på missionsfältet. . Men, när hen nu gick 
ut, var det för de flesta , som kände honom, en stor 
missräkning. Det väckte oerhörd förvåning, och de 
flesta tyckte, att en sådan man som han alldeles 
kastade bort sig, då han gick ut till hedningarna. 
En slidan hjärteställning, som den jag nu sist skild
rat, står i fullkomlig motsats till Kristi kärlek. Det 
är inför sädana frågor, som vi lätt kunna pröfva 
oss, om vi förstå .Kristi kärlek eller ej. När våra 
hjärtan verkligen harmoniera med hans kärlek, då 
äro vi glada, när Herren Jesus får det bästa, han 
kan få, för att föra sitt evangelium till hedningarna. 

Jag kände för många år sedan en ung man, 
som gaf upp en mycket lysande ställning inom 
handelsvärlden för att gå ut till KIna. Men jag 

. tror icke, att det af hans kristna vanner var en på 
femtio, som gillade det steg, han tog. Och dock 
hade han i sitt eget hjärta så känt Kristi kärlek och 
Guds ledning, att han icke kunde göra något annat. 
När Guds Ande får uppenbara Kristi kärlek för ett 
hjärta, blir det, som när Paulus såg det där skenet 

från himmelen, hvilket var klarare än solens sken, och 
männen omkring honom icke kunde förstå, hvad det 
var. Jag kommer äfven ihåg en troende kvinna, 
som hade mycket kristligt arbete i England . Syn
barligen öfvertygad, sli långt hon såg, att hon borde 
stanna, där hon var, kom hon en dag att gå ut och 
gli med Hudson Taylor. Hon ville förklara för 
honom, att det hade blifvit visst för henne, att hon 
skulle stanna, där hon var. Jag är alldeles säker 
om att Hudson Taylor icke uttalade såsom sin öfver
tygelse, att hon skulle fara till Kina. men innan 
promenaden .var ' slut, hade Herren själf öfvertygat 
henne, . att hvad hon gjorde, kunde göras af andra, 
och att hon i ljuset af allt, hvad Jesus Kristus hade 
gjort för henne, måste fara till Kina. Hon har nu 
varit där öfver tio år, och jag vet, att hon icke haft 
någon' orsak att ångra det beslut, hon då fattade. 

För omkring tre år sedan reste sig på missions
mötet vid vår konferens i Keswick en troende dam 
för att på nytt lämna sig till Guds tjänst. Hon 
hade stor erfarenhet, särskildt när det gällde att 
vinna själar. Men hon var åtskilligt ?fver den ålder, 
vid hvilken missionärer vanligen gå ut. Jag visste 
icke af det steg, denna kvinna hade tagit vid Kes
wick. Men några månader efterlit - hon bodde 
då nära vårt missionshem i London -:-. hörde jag, 
att hon var ' mycket oviss om hvad hennes kom
mande arbete skulle blifva. Det var en särskild 
post i Kina, där vi önskade få en erfaren person. 
Jag visste, att denna kvinna hade de egenskaper, 
som skulle passa just för den platsen, och jag gjorde 
en _dag; hvad jag hvarken förr eller s'~nare gjort, 
gick och frågade henne, om hon ville fylla denna 
plats i Kina. Först blef hon mycket för~änad men 
bad att få tänka noga på saken och bedja däröfver. 
Några dagar därefter skref hon, att det hade blifvit 
henne fullkomligt klart, att hvad jag den dagen 
talat vid henne om var Guds svar på hvad hon hade 
bedt honom om i Keswick. Ingen af oss är så 
nödvändig hemma, att vi icke kunna gå ut till mis
siopsfältet. Och det kan hända, att Gud nar en 
plats för oss därute, om vi verkligen äro beredda 
att stanna inför den fråga, han g~r oss. 

Och nu några ord om den frågan, huruvida man 
skall låta andra gå. Det är nästan alltid en erfaren
het för de unga. hvilka vilja gå ut på missionsfältet, 
att någon vill hålla dem hemma. Från England fara 
en stor massa människor till Indien för att gå ut i 
så väl militär som civil tjänst. Och man säger ingen
ting om den unga man eller kvinna, som gär ut i 
sådant syfte, lika litet om det är för affärer eller 
för giftermål. Då är det ingen, som ställer sig hind
rande mellan dessa unga och deras framtid. Men 
vill någon gå ut för Kristz" skull och för hans evan
gelium, finnes det strax hundra orsaker, hvarför de 
icke böra gå ut. Och orsaken till detta förhällande 
ligger fullkomligt -klar. Det är den, att de flesta 
kristna icke i sina hjärtan hafva blifvit så intagna 
af Kristi kärlek, att de i lika stort mätt kunna gifi'a 
ut af denna kärlek. De vilja känna så mycket af 
Kristi kärlek, att de själfva hafva det godt och be
kvämt, men, när det kommer till uppoffring ' och 
utgifvande, då stanna de. Vi fa. icke tro, att det 
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är blott i särskilda fall dessa svårigheter förekomma. 
E ndast vid ett fall på tusen, när någon ung person 
g lir ut på missionsfältet, får man höra föräldrar eller 
vänner säga: )) Vi äro för Kristi skull glada, att du går». 
De flesta af eder hafva nog hört talas om mrs 
Stewarts, som led martyrdöden i Ku-cheng i Kina, 
r ett af sina brefberättar hon, att, när hon var hemma, 
mötte hon ofta människ;or, som med ett visst vemod 
i rösten frågade: »ll1'åste ni resa tillbaka till Kina?». 
Men en dag, sade hon, mötte jag Hudson Taylor, 
som med gladt ansikte sade: »När skall ni fara tillbaka 
till Kina?» Och hon tillade: ))Han förstod mig». 
Han förstod, därför att han förstod Guds kärlek i 
Kristus Jesus. 

Om Kristi kärlek är för oss, hvad Gud vill, att 
den skall vara, då äro våra hjärtan öppna för dessa 
frägor. Gud har kallat oss att fortsätta sitt arbete. 
Där behöfves t. ex. mycken bön. Men det är jäm
förelsevis fa kristna, som göra några uppoffringar i 
sina lif, så att de gifva sig Hd att bec(fa för JlltSSto
1'te1l. Låsom oss pröfva oss själfva angående detta! 
För för~tröelser, som äro fullkomligt oskyldiga, eller 
för sysselsättningar, som icke äro nödvändiga, men 
ändä kunna vara gagneliga, säga vi ibland, att vi 
icke hafva tillräckligt tid att bedja för arbetet i 
hednavärlden. Och ändå vet Gud, att vi hafva tid 
att göra dessa andra saker, som äro fullkomligt 
onödiga. Må ingen missförstå mig. Jag säger icke 
ett ögonblick, att sådana sysselsättningar och för~ 
ströelser äro orätta. J ag säger icke heller, att de 
böra försvinna ur våra lif. J ag säger endast, -att 
om vi säga, att vi icke hafva tid att bedja för mis
sionen men ändå hafva tid att göra allt möjligt annat, 
så är det något hos oss, som är orätt. 

Och nu blott några ord i fråga om gih/ande 
till missionen. Det är icke den summas storlek, 
som· någon kan gifva, hvilken har det mesta värdet 
i Guds ögon. Af Jesu Kristi ord se vi, att Gud 
ser mer på hvad som är kliar än pil. hvad som gifves. 
Ibland beklagas missionärerna i Kina Inlandsmissio
nen, för att de hafva så små inkomster. Men jag 
känner åtskilliga missionärer i vårt sällskaps tjänst, 
som hafvakunnat gifva 10 %af h"ad de få. Jag 
undrar huru många här, som gifva tionde af sina 
inkomster. Jag kommer ihåg en ung man, som hade 
tagit sin grad i Oxford och blifvit jurist i London, 
men som gick ut till Kina i förbindelse med missio
nen. Han hade där en mycket liten inkomst i jäm
förelse med hvad han kunnat hafva, om han varit 
hemma. Men jag minns, att han en gång sade till 
mig: »Jåg tycker att tionde är en bra liten propor
tion att gifva Herren af våra inkomster». Se, det är 
icke fräga om, huru mycket vi hafva. Frågan gäller, 
huru djupt tag Jesu Kristi kärlek fått i våra hjärtan. 
En af våra missionärer har berättat följande: Han 
och hans medarbetare yille öppna en ny utstation. 
D e hade en infödd evangelist, som var mycket in
t resserad af detta arbete. En dag gick denne man 
hem till sin hustru och sade: »Fru Chang, älskar 
du Herren Jesus?» Hon blef förvånad öfver att 
hennes man skulle göra en sådan fräga och svarade, 
att hon gjorde det. Då frågade han åter: llÄlskar 
du Herren Jesus? Hon svarade, att hon gjorde det. 

För tredje gången frågflde han detsamma och fick 
samma svar. Då sade han: »Jag har gifvit dig så 
och så många dollars i månaden till ditt hushäll. 
Älskar du Herren Jesus nog för att taga en fjärde
del mindre, än hvad du hittills fått, så skall jag 
gifva denna del at Herrens arbete». Måttet af hen
nes kärlek kunde stå det profvet, och det därför att 
hon i sanning visste, att Herren älskade henne. Och 
dessa makar gåfvo nu en fjärdedel af sina hushålls
pengar för att sända evangelium till en mycket mörk 
trakt af deras land. 

r norra delen af provinsen Shansi fanns det en 
mycket berömd man, pastor Hsi, som hade litet 
egna pengar. Och dessa pengar använde han för 
att utbreda Herrens verk. Han brukade på olika 
platser öppna opiiasyler. · En morgon hörde hans 
hustru honom bedja, att Gud skulle hjälpa honom 
att öppna en sådan i Ho-cheo: Sedan ·nägra dagar 
gått, sade hon: »Nu tycker jag, du bedt länge nog 
för Ho·cheo. Skall du icke nu gå dit och börja?» 
Han svarade: »Jag har icke mer några pengar.» 
Hon frågade, huru mycket han behöfde, och han 
nämnde summan. Fram på dagen k0m hon till honom 
med alla de juveler, hon hade, och sade: »Du sade, 
att du behöfde så och så mycket pengar. Detta är 
värdt mer. Tag det och låt Ho-cheo fä. evan
gelium!» 

Vz' hafva fått för z'1tlet, må vz' gifva för intet! 
Och Hitom oss komma ihåg, att det gifve endast 
ett mått! Det mått, vi skola erfara af Guds kär
lek, kommer att bestämmas af, med hvilket mått vi 
af denna kärlek vilja gifva åt andra. Amen. 

Orsa·k oc~ verkan. 
Arg· 6: 4, 7. 

Orsakerna äro alltid fördolda och verkningarna uppen': 
bara i deras lif, hvilka »Iefva af trob. Vi anse vanligen, 
att orsakerna härleda sig Mm de yUre förhållan den, i 
hvilkä vi lefva och röra oss. Jesus säg denna vär natnr
liga böjelse och upprepar därför med sarskild tonvikt dessa: 
ord: »i det fördolda>. Hela hans inflytande savälsom 
allt hans ord gick ut på att lära sina lärjungar att se 
efter de ting, S0m icke synas, pil det att deras lif i det 
synliga skulle gifvu anledning till att Fadren, som är i 
himmelen, blefve prisad. Själf blickade Jesus genom bö
nen i det fördolda in i Fadrens hjärta, och detta var 
orsaken till de verkningar, hvilka blefvo »uppenbara för 
hvar man». 

Bönen »i det fördolda » är orsaken till hvad Fadren 
l uppenbarligen» verkar. Att »ägna sig åt bönen» är 
den mest fruktbärande mission i lifvet. 

Är icke detta »framtid och hopp» för de kroppsligt 
klena och' sjuka, hvilka äro oförmögna att taga verksam 
del i det yttre missionsarbetet. Agna dig at bönen, du 
lidande Guds barn, och ditt utsäde skall varda förmeradt 
och dina rättfardighetsfrukter mångdubblade. 

Är icke detta sättet att varda )>rik för Gud, för 
dem, hvilka äro upptagna med jordiskt arbete. Ägnen 
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"Eder ät bönen pli edra lediga och stilla stunder, I, sonl 
flera timmar under dagen liren upptagna med idkelig tjänst, 
bedjen, och I skolen i den narvarande tiden varda ))vatt
nade~ och sedan ,lysa säsorri stjärnor i evigheters evighet». 

Mlirk den trefaldiga verkan däraf att apostlarneäg~ 
nade sig åt bönen. 

I). :t Guds ord väx/c». H vilken verkan kunde väl 
mera än denna beframja gudsriket päjorden. Blir Guds 
ord blott utbredt, sli · bevisar det sin kraft. Dar »sanning
ens ord i evangelium finnes», dar »bllr det frukt». Ge
nom bönen sändes Guds ord öfver de största vidderna 
och når de flestas öron. 

2). :t Läryimgarnes antal förökades lIIycket«. J u större 
lärjungean talet blir, desto fullare skall Guds härlighet i 
Jesu ansikte framlysa; » vlirldens Ijus~ blifva allt flere, de 
olycklige allt färre, och desto fullare skall Lammets sling 
sjungas. Trons bön vinner de flesta sjlilar. 

3). »En stor hop afprästema blefvo tnm lydaktiga,: 
Bönens verkningar sträcka sig slilunda icke blott utlit, till 
en standig utvidgning af missionsarbetet, utan ock rannsa
kande till de missionsarbetare, hemma eller ute, hvilkci 
ej själfva blifvit »tron lydaktiga», vare sig i ifråga om 
deras egen frälsning eller i fråga om deras hangifvenhet 
i Mästarens tjänst. De, som genom tvagningen i Lammets 
blod gjorts ..till präster åt Gud-, behöfva ej minst förböner, 
att de i allt mli fä nlid att vara "tron lydaktiga>. Epafras 
ägnade sig så åt bönen fÖl sina nlidesyskon, att de blefvo 
:tuppfyllda i allt, som lir Guds vilja>. Bönen ~i det för
dolda» förorsakar oberäkneliga verkningar inom obegrän
sade områden. 

* * * 
Den 3 l jan. Vi hafva de sista dagarna haft särskilda 

anledningar att J komma inför Herrens ansikte med tacksä- . 
gelse». Det gällde att komma öfver största delen af d~n 
sex sv. mil länga Hong-tse-sjön på en dag, hvilket ej 
lyckas annat än i god medvind. Ofta fä resenärer vlinta 
både åtta och fjorton dagar på tjänlig vind. Men denna 
gång »gaf Herren detta ät sina vlinner, medan desofvo» 
och inväntade morgonens inbrott. Vi tingo i rätta stun
den en fri k vind och gingo raskt framåt, så att vi på af-
t nen kommo »till den önskade hamnen», en stad, dar 
vi tryggt kunde hvila öfver natten. Sjöns stränder hafva 
~tt dåligt rykte för de sji)röfverier, som ständigt förekomma. 
Afven följande dag gaf Herren i stor näd den rätta vin
d~n , sli att vi hunno öfver den äterstäende delen af 
sjön före kväUens inbrott. Sä mycket mer påtagligt var 
Herrens direkta ingripande, som vinden mojnade af, när 
vi liter voro inne i den smala floden. 

Den II febr. Rykten om uppror och hungersnöd 
inom det distrikt, vi nu resa igenom, nä oss frlin olika 
häll. En dag voro vi beredda på att återvanda till kusten 
för att försöka en annan väg. Herren lat sir. ej heller 
då sakna utan gaf oss i rätta stunden ett tydligt ord om 
sin vilja. »Den vägen skolen I icke återvanda. ~ 

I fyra_ dagar lågo vi i staden Hwa-yuan och vän
tade dels pli tillräckligt lugn i sinnena och del;; pli. läglig 
vind. Vi tingo sedan obehindrad t fortSätta. Mandarinen 
visade oss dock den vänligheten att sanda med oss en 
eskort af tvä soldater. De kinesiska nyärshögtidligheterna 
pägä för närvarande, men vi aro af intet hindrade eller 
oroade. Herrens godhet och makt synes ofta öfverträffa 
hvarandra! 

De vidsträckta och talrikt befolkade landområden, 
vi nu under fjorton dagar genomrest, hafva ingen enda 
protestantisk mi;;sionär. De okunniges tröstlöshet är stor 
och a'fgudadyrkarnes elände hopplöst. 

.Den I4 febr. Väl anlända till Chen-Yuang-Kwan 
hafva vi här slisom vid de föregående missionsstationerna 
mottagits pli. ett slidant sätt, att vi blott känna, S)ffi vore 
vi alltför ringa till all den barmhärtighet, som vlir Fader 
slösar på oss genom sina barn. Missionsstationen här a r 
en skuggrik hviloplats i öknen. , 

Till vår stora öfverraslming ängo vi i dag ombord 
mottaga besök af mandarinen själf, som visade oss mycken 
välvilja och stort intresse. Det var högst intressant att 
be\'ittna allt det, som ett mandarinbesök har med sig. 

I morgon d. 15 bryta vi, vill Gud, upp härifrfln 
med vär Faders kärleksbaner öfver oss. 

Joh. Ritl/llan. 

. . .. 
från mIsSIonarerna. 

Bref. 
I-shi den 28 januari 1899. 

Älskade vänner! . 

Nåd och frid föröKe sig hos Eder! 
Äter är ett är tillandalupet, och vi äro redan ett 

stycke inne pil: ett nytt. Herren vare lof för all hans 
underbara godhet! Hans nåd varar evinnerligen. »Tack, 
min Gud, för hvad som varit. Tack för allt, hvad du be kär. 
Tack - för tiderna, som farit. _Tack för stund, som imte 
är!» 

Julen förflöt stilla och lugnt. Våra vänner frän när 
och fjärran kommo för att dä tillsammans med oss' b p risa 
Jesu. kärlek och besjunga hans nåd. Några komma den 
öfver 3 sv. mil länga vägen för att den dagen ffi vara 
med oss. Värt lilla kapell var sä ljust och varmt, df! vi 
kl. 5 pä morgonen samlades. Det kändes · afven varmt 
om hjärtat att se denna skara samlas för att tillbedja den 
lefvande Guden. Ej underligt, att vära hjärtan fröjdades 
vid tanken pli. dessa »bränder, ryckta ur elden», om ock 
en tyst suck uppsteg: Herre, bevara dem du! 

De voro nämligen några af dem nybörjare, just a f
vanda från opiumbegäret, hvars mängäriga slafvar de varit. 
Nu sutto de där så g'ada och nöjda, och äfven deras 
yttre bar vittne om, att de nu tjänade en annan Herre. 

Pli. nylhet hade vi den stora glädjen att hafva sysko
nen Bergs här. Br. August skulle resa till finansmötet i 
Uin-ch'eng, och dä följde Augusta, som behöfde litet 
hviJa, med och stannade här några dagar. Nyärsaftonen 
hade vi vår lilla fest för skolbarnen, dä August talade till 
dem. Mänga af våra grannar hade kommit in och vor 
sä förtjusta öfver festen. Små gåfvor hade vi ock, ta k 
vare de kära vännernas i Sverige omtanke, glädjen att ut
dela. Herren välsigne de kära gifvarne! Välsigne han 
ock i rikt mätt den kära gamla vännen fru K. och de 
kära söndagsskolbarnen i Sollefteä, som satt oss i stånd 
att börja vär lilla flickskola ~ ringa likt senapskornet i 
sin början, men som genom Guds_näd kan växa till ett 
träd, hvars grenar gifva skydd och svalka åt mänga. ~edan 
hafva vi försport välsignelse i detta värt arbete. F ll.r 
sanningen rota sig och bära frukt i dessa barns hjärtan, 
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h vem kan ber:tkna, huru längt välsignelsen sedan skall sträcka 
sig? Den flödar fram som en flod, stundom väldig i sitt 
spräng, stundom äter som en liten porlande bäck, ty den 
tora kraften är af Gud, det eviga lifvets källa. 

Vi hafva haft 7 flickor i vår skola. Den äldsta ar 
15 är och den yngsta ej ännu fyllda 7 år. Vår bibel
kvinna, som läser bra, har mtt hjälpa till med undervis
ningen, och vi hafva gifvit dem den tid, vi kunnat. Fem 
af dem äro frän troende hem, och tvä äro .af våra gran
nars bam, som vi t()go, för att de sl{ulle slippa springa 
vildt ute på gatan. De hafva varit så snälla. 12 gossar 
hafva bevistat vär goss-skola. Af dessa . hafva 6 ätit och 
bott här; de andra 6 hafva ätit och bott i sina hem. 

En af de äldste gossarne har slutat skolan för att 
söka ffi anställning. Hans föräldrar kunde ej längre un
derhälla honom i skolan. Han är troende och döpt; 
kanske vi längre fram kunna låta honom Hi hjälpa oss i evan
gelium. Hjälpen oss att bedja, att Herren mätte ffi be
vara honom; farorna för dessa ynglingar äro många. 
Herren känn!!r dem dock alla. Han är ock mäktig att 
bevara de sina. 

En annan af vära större gossar, Ch'eng-ua, är ock, 
som vi hoppas, en pä . Jesus troende. Han har förr varit 
hos Fredrika Hallin. Han är svag till kroppen och kan 
nog aldrig uthärda tyngre arbete, men, som han är rätt 
begäfvad, kanske han i en framtid, .om Gud vill,kan ffi 
hjälpa till att undervisa i skolan. Hans lille bror K'i-ua 
ar ock, som vi hoppas, ett Guds barn. Dessa tvä gossar 
äro "fader- och moderlösa och hafva blott sin gamla far
mor, ocksä hon en snäll kristen, men fattig och orkeslös. 
Så hafva vi de tvll gossarne frånUan-fs'uen. Den äldre 
af dem är kvar under fritiden och hjälper oss med hvad 
han kan. Tre af vä.ra gossar tyckas vara mera otillgäng
liga för samiingen . . Dock: vårt -hopp stä r till Herren . 
J esu kärlek skall nog" ock i sinom tid öfv'ervinna deras 
liknöjdhet. Han ar »mäktig att frälsa». Nu hafva de 
alla gätt" till sina hem. Här är nu sä tyst och stilla. 
Folket har bråd tom med förberedelserna till nyliret, som 
i är inträffar den ro febr. Vi glidja oss mycket åt herr 
och fru Rinmans besök. Herren göre deras väg lycko
sam! Välsigne han deras in- och utgllng ibland oss! 
- Vär evangelist Ueh är ännu If.var i Uan-ts'lien, där 
vi i vinter haft opiumasyl. Flera där tyckas hafva om
fattat sanningen " och vilja tro pä Jes.us. Tack för Eder 
kärlek, Edra förböner. Tröttnen ej! Hällen ut! Her
ren gifver seger. Ett innerlig! tack till alla, som äfven 
i är tänkt på oss med julgäfvor. De bereda oss stor 
glädje. Herren löne Eder för allt, hvad I gören för oss. 

Eder i Jesus 
Anlla Jallzon. 

* 
Hai-cheo den 3 I jan. 1899. 

Älskade Herren! 

Jag är Herren, din Gud, som fattar dig vid haflden, 
som säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig. Es. 4 I: 13. 

Har ofta tänkt attskrifva till Edelio men dä jag ännu 
är sä oerfaren i Kina, och d1\. I genom äldre erfarna 
missionärer alltid hören härifrån; har jag icke haft något 
nytt att beratta -- förhållandet är äfven nu sil. -'-, men 
kanske skulle det roa Eder höra, huru vi här i Hai-cheo 
firat julen. Först vill jag nämna litet om, huru jag till
bringade ett par veckor i en kinesisk by, tillhörande staden 

P'u-cheo. Jag bodde där hos en landtbrukare, som med 
hela sin familj var troende. Mannen Uang har varit om
vänd sedan flera lir. Det var mycket roligt ffi vara ibland 
dem och se dem i deras dagliga lif. Uangs brorsbarn 
(föräldralösa), som bo pä samma gård, äro äfven villiga 
att tro pä Jesus. Om aftnarna efter slutadt arbete bru
kade dessa tvä familjer samlas för att sjunga sänger, och 
jag kan ej säga, huru stor glädje det var att höra dem. 
De voro mycket vänliga emot mig. Uang ledsagade mig 
nästan dagligen till andra platser och byar, där vi vitt
nade om Herren; var vägen för läng att gil, lånade han 
mig sin häst, sil att jag fick rida. , Herren löne dem! 
Herren bevisade mig pä alla sätt stor näd och godhet 
under denna tid. 1\1ycket folk samlades alltid fÖr att höra, 
och de voro afven mycket intresserade i läran. Flera 
ville lära sig att bedja och dyrka den evige, sanne GudeQ. 
På sädana platser ville de, att jag skulle stanna hos dem 
i flera dagar, men jag kunde ej det dä. Den gamla 
kvinnan, som döptes har förra konferensen, besökte j~g 

äfven i hennes hem. J ag visste icke, att jag en dag var 
i hennes by - då hon helt plötsligt sprang i mina armar, 
dä jag gick vägen fram. Jag var glad att träffa en bekant. 
Hon förde mig till Sitt hem - dit hon snart hado in
bjudit rgmmet fullt med kvinnor,' som voro glada att ffi 
höra evangelium. Vi hade ämnat att gå till en by längre 
Dort, men dä vägen dit ej var gängbar, stannade jag i den 

19amla kvinnans hem hela elen dagen, och hade Vi där 
mycket roligt tillsammans. Hon har efter dopet Qlifvit så 
nitisk för Herrens sak, att hon gått omkring länp väga!: 
för att vittna om Jesus för andra. Vägarna här äro, som 
I väl hafven hört, förfärligt svära, och hon berättade för 
mig, huru hon en gång råkade ut för en bran t väg, som 
hon icke hade krafter att gä uppför, hvarför h on under 
bön om hjälp kröp pli knana upp. Herren gifver kraft 
ät .den trötte och stor styrka åt den maktlö'c. Herren 
har dock icke riktigt ffitt andra den gamla kvinnans lynne, 
ty hon blir sä lätt otålig. Bedjen för henne! I en by, 
där de icke mycket hade sett utländingal voro de först 
litet skygga för mig, och, dä de satte fram en stol eller" 
läng bänk för mig att sitta på, ville ingen annan taga plats 
bred vid mig. Jag erbjöd traktater till dem, som kunde läsa 
. -- men de vägrade att mottaga dem. Jag frågade, huru de 
kunde vara rädda för mig, som. var en ensam utländsk 
kvinna, dä de voro sä mänga män och kvinnor och jag 
icke var rädd för dem. Dä skrattade de. J ag sade dem, 
att de icke förstode, att jag älskade dem och kommit sä 
läng väg för att hjälpa dem lara känna den sanne Guden 
och blifva frälsta . etc. be kommo mig då närmare, och 
de, som förr vägrat emottagatraktater, bädo att få sädana. 
Mä Herren Välsigna sitt eget ord ibland dem! 

Och nu om julen. Den firade vi i år alldeles pli. 
svenskt vis. Tack vare Herren, som efter sin rikedom så 
fyllde alla våra behof, att vi kunde göra detta. , Julmor
gonen hade vi ottegudstjänst före dagningen. Ett präk
tigt julträd med ljus utgjorde belysningen jämte nägra 
lampor. _ Flickskolans lärare ledde mötet - därefter af
lade nägra af de församlade vittnesbörd om Guds kärlek; 
hvarpll Jesu födelse var det största beviset. Högmässan 
leddes af tvenne församlingsmedlemmar. På e. m. var 
fest för skolbarnen - då de fingo de smä saker, som voro 
hängda på julträdet, såsom päron, smli papperskorgar fyll
da med karameller etc., små kameler, elefanter, tuppar, 
kor och hästar etc., som vi själfva hade bakat. Barnen 
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gladde sig ,mycket därät. Pä det att glädjen skulle vara 
allmän, erhöllo de ahörare, som hade samlats, ärven hvar 
sitt kort....eller en kaka. Jag tror, att alla voro glada och 
nöjda med den lilla festen - ja, med. hela dagen. Her
ren bereder oss städse sä mycken glädje - särskildt genom 
den stora julgäfvan ,Jesus». Tacken honom, ty hans god
het varar evinnerligen. 

Efter julen ha Frida Pryt7. och jag tillsammans gjort 
några resor. Pä de flesta platser, vi besökte, sade de sig 
icke förr hafva sett utländingar. Mycket folk samlades 
nyfiket omkring oss, intresserade att höra. ' En afton', dä 
vi anlände till ett värdshus i Si-iao (en by), blef gärden 
i ett nu full af folk. Nästa morgon, dä vi gingo dai-ifrfm 
för att gä ut pli. en öppen gata och sätta oss ned i sol
skenet bland kvinnorna, var gatan efter oss alldeles full af 
folk. Vi stannade där hela den dagen och talade Guds 
ord pä olika gator. l denna by finnas öfver 300 familjer. 
Under solskensdagar kan man alltid finna kvinnor ute i 
solskenet , med sina handarbeten, hvarför det gifves till
fälle att nä dem, afven om de icke känna oss och bjuda 
oss in i sina hem. Det är roligt att se, huru, dä man ' 
stannar utanför en dörr, kvinnor frän alla hus komma dit. 
De M.mta en stol eller bänk, bjuda oss att sitta ned, och 
snart är samtalet i gäng. Under dessa resor, dä vi farit 
frän by till by, hafva vi haft tillfälle att för massor af folk 
förkunna frälsningens evangelium. Må Herren välsigna det 
till många själars frälsning! 

Frida Prytz ber om sin hjärtliga hälsning. ' 
Herren Gud är en evig klippa. 

l Herren eder förenade 
Ag1ltS Forssber!,'. 

(Utdrag ur bref.) 

Sil. väl pli. bortresan till Uin-ch'eng som pä hemresan 
därifrän hälsade jag pä våra troende i Fan-tsuen och 
Pei-chuang. Det var kärt som vanligt att tr'd.tfa dem. 
Herren verkar kraftigt där. Jag antecknade I.s 'män, som 
de döpta uppgäfvo säsom verkliga sanningssökare, hvilka 
alla rensat sina hem frän afgudar, för att sedan pä det 
kinesiska nyäret inbjuda dem hit tillsammans med de döpta 
pli. en bibelkurs pä tre 'veckor eller en mänad. 

l Pei-chuang har jag nu äfven hyrt ett hus, som 
lämpar sig till skola och tillfällig bostad ät mig eller syst
rarna, dä vi önska resa öfver dit. Hyran !:Jetingar blott 
15000 cash (omkr. 33 kr.) pä fem är. Om Gud vill, skola 
vi öppna skola där strax pä det kinesiska nyäret. 

Här i staden har jag också fätt ett billigt och präk
tigt litet hus till, sä vi kunna nu taga emot sä väl kvinnliga 
som manliga opiumpatienter. Vägbrytaren gär framför oss. 

Han-ch'eng d. 17 jan. 1899. 
Robert Bergti11g. 

Frän syskonen kan jag hälsa. Herren har- hjälpt 
oss igenom nyärsbestyren i frid. Vi fä röna mänga bevis 
pä välvilja ifrän kineserna. Anna Hahne blef i dag med 
vagn hämtad till fest hos en f. d. opiumpatient - lärare
familj - som tror pä Gud. l morgon äro hon och jag 
bjudna till en familj här i staden. Anna afvande frun 
och jag hennes man ifrän opium, och nu vilja de visa sin 
erkänsla. Särskildt frun är mycket bestämd i sitt beslut 
att omvända sig. Det skall bli roligt att fä kQmma in i 
denna familj: 

En annan bättre familj har Anna Hahne gjort bekant
skap med. För en tid sedan blef herrn sjuk. Jag besökte 
honom och gaf honom medicin. Omsider ble!'han mycket 
bättre, och hitsände i glädjen en god middag pli en bricka. 
Genom nägra kristna vänner, som mycket umgingos där, lärde 
den gamle herrn bedja, hvilket han gjorde hvarje dag och 
vid hvarje måltid. Helt plötsligt fingo vi höra, att han dött. 
Vi tro, alt han är frälst. Det gjorde sil. godt intryck att 
tala med honom om Jesus. Han hade fattat ej sft litet 
af sanningen. 

Uin-ch'eng d. 13 februari 1899. 
Hugo Linder. 

* 

Vära söndagsmöten ha på senare tiden varit talrikt 
besökta ~fven af kvinnor. Nägra komma , regelbundet. 
En af dem är fru len, änka med 3 barn. Hon var förr 
vegetariallJ och ifrig afgudadyrkare. Hon , var nära granne 
med Sandbergs, när de bodde här i T'ong-cheo, och um
gicks flitigt med dem. Sä smäningom blef hon fattad af 
sanningen och bröt sitt löfte att icke äta kött. Dock var 
hon mycket bunden af mtl'nniskofruktan. Hennes hus
värdinna, som hon förr var ett hjärta med i reli
giösa ting, började ana oräd och hälla efter henne för 
försumlighet i sin gudsdyrkan; och för att göra sin värdinna 
till viljes, offrade hon ibland till gudarna. Men efter hand 
tog hon ~ort dessa yr sitt hem. ' När fru Sandberg reste, 
fick hon visst en eller tvä- af de värdefullaste. Om hOll 
sedan de s varit fri och ej tillbed t beläten, vägar jag inte 
saga, me~ för en tid sedan, då jag kom till henne, sade 
hon: »Viet ni, nu har värdinnan llppgifvit allt hopp om 
att få mig tillbaka. Hon sade i gär, att, om jag skall 
tjäna utländingarnas Gud, sft bör jag göra det af helt 
hjärta, en hon ville af medlidande med min själ ändock 
offra till gudarna för mig. Om jag nu inte brukar min 
frihet, säl blir ju min synd ännu större.» 

En Iannan svärighet ar, att hennes äldsta son, om 
hon är mycket beroende af, helt uch hället föraktar evan
gelium och ogärna ser, alt hans mor går till oss. Vi tro 
likval, att gumni.an är en uppriktig själ. Hon har lart 
rätt mänga säng er och beder till Gud. Mä han mer och 
mer få föra henne ut ur mörkret in i sitt ljus! 

En annan kvinna är fru Mang. Hon kom hit förra 
våren och sade, att hon ville bli undervisad i denna läran. 
Vi frågade, hva~fÖr hon ville det och gjorde klart för 
henne, att om det var i afsikt att vinna timliga fördelar, 
sä kunna vi icke lofva henne nägra direkta sädana. Hon 
svarade, aH hon kommit för att få veta, hvad hon skulle 
göra för att få sina synder förlätna, och dä voro vi ju 
strax ense. Hon är mycket inätvänd. Alt börja med 
visste vi ej, hvad vi skulle tro om henne. Men hon har 
htlllit ut or.h kommit hit mycket flitigt. Flera gånger har 
hon bytt om bostad, emedan hon blifvit förbjuden att lyssna 
till Guds ord. Hon är ocksä änka och har bara en gosse. 
Hos det folk, hon nu bor, fär hon uppbära mycket hän 
och spe, men de hindra henne icke att gä sin egen väg. 
Hon är af naturen motsatsen till fru len, frimodig Qch 
trygg. H vad som än händer, vill hon icke Hl.mna Herren, 
säger hon. _Den som är fast i sitt sinne, lit honom be
varar du frid. .. Mil. denna frid i allt rikare mätt upp
fylla hennes själ! 

Sä ha vi vär lärares fru och doktor Liangs mor och 
hustru samt 2 fruar Sh'ih. Med all sin okunnighet och 

http:gumni.an


SINIMS LAND. 


brist vilja. de nog ändå lro pll Gud. Flera kunde nämnas, 
men det blir alltför långtrådigt. Dc hinnliga medlem
marna af Kaos familj göra oss fortfarande stor glädje. 
Hans hu tru och . svägerska hafva tagit · bort sina fotban
dage, och nu ämna mor och svarmor göra detsamma. Gud 
ske pris för hvarje steg framit de taga på rättfärdighetens vag! 
Det är underbart att se, hur Herren utjämnar vägen för 
de siDa. Kaos svärmor har, sedan hon kom tiII tro på 
Herren, varit nastan utesluten frän sina släktingars krets. 
Alla ha hållit henne för att vara från sina sinnen. Hon 
har icke heller trängt sig på dem utan framlagt dem för 
Herren. Nu hafva flera af hennes släktingar ändrat tankar 
om henne. Här om dagen kom en hennes bror hit för 
att träffa henne. De hade icke sett hvarandra på ett par 
är, fastän deras hem ej äro långt skilda. N u kom han 
emellertid och sade: »Syster, hur kommer det sig, att du 
aldrig besöker oss nu? Vill du inte komma och hälsa på 
oss vid . nyåret.? »Jo», svarade hon, »när jag fär lof att 
komma till ditt hem, vill jag gärna göra det». Följande 
sönda!t. kom brodern till gudstjansten här, så jag hoppas, 
att isen är bruten, som höll honom tillbaka. 

T'ong-cheo fil 17 febr. - 1899 
A1Z11a Eriksson. 

Mandsch\1riets blinde apostel. 
I septembernumret af Sinims land för 1898 läste 

vi om mr Murray och den af honom uppfunna blind
skriften. Den af hr Murrays lärjungar, som väckt det 
.största intresset, är Chang, en vegetarian från Mandschu
riet. Denne man var en sanningssökare och väl hemma
stadd i Konfucii och Buddha~ lärosystem, men intet af 
dessa hade kunnat tillfredsställa hans hjärta eller utöfva 
något förädlande inflytande pi\. hans lif, och han hade 

·sä blifvit en passionerad spelare. År 1886, då han var 
37 är gammal, började hans syn aftaga. I den 
afl:tgsna bergsbyn, där han bodde, hörde han omtalas 

.underbara kurer från läkaremissionen i Moukclen. I hopp 
att återffi. sin syn trefvade han sig dit den femton mil 
långa vägen. Under vistelsen pä sjukhuset blef hans syn 
något bättre, men kort därefter försökte en kinesisk vän 
utföra en operation, som gjorde honom för alltid blind. 

Den unden~isning i kristendomen Chang fått pä sjuk
hu s t slog djupa rötter i hans hjärta, och inom en månad 
bad han att ffi. blifva döpt. Hans lärare föreslog honom 
en pröfvotid, men den blinde mannen svarade: "1>bzgen af 
mill folk har ännu hört namnet Jmts, eller alt Jlan så
som en fri gåfva erbjuder oss det eviga lifilet. Tror 1/t' 

dd, att jag ka1l behålla detta längre för mig själfJ Jag 
skulle gärna. vilja blifva döpt, men jag kan ej längre dröja, 

.jag måste strax återvända. 
Blinde . Chang fick gå hem utan att ha emottagit 

dopet såsom insegel på sin nya tro, men hans lärare och 
vän, mr Webster, lofvade att med 'första följa efter och 
uppsöka honom i hans bergsby. Endast tre missionärer 

. fnonos vid den tiden i lVIoukden, och sex månader för
' fiöto, innan mr Webster kunde infria sitt gifna löfte. När 
han slutligen ankom till byn, blef han hjärtligt välkomnad 

·af skolmastaren, som berättade, att Chang gick frän by 

till by, öfver sumpiga träsk och branta bergstigar, för att 
tala med folket om »Jesus-religioneJlt. Om aft
narna brukade han i trädens skugga samla hundratals 
åhörare; och i de hus, dar han blel mottagen, hade han 
afven smärre skaror, som begärligt lyssnade till hans ord. 
I början skrattade man åt honom och beklagade honom 
men den blinde mannen tröttnade ej att sjunga den enda 
säng han kunde: 'IIJ esus älskar mig», eller a tt berätta för 
aHa, som ville· lyssna, nyheten om eviga lilvets gäfva. 

Dagen efter mr Websters ankomst blefvo nio perso
ner jamte deras lärare, den blinde Chang, döpta. Flera 
andra väntade pä undervisning. 

Mr Webster skrifver: »Blinde Chang har med sin 
ringa kunskap men med ett hjärta genomträngdt af san
ningen under dessa mänader utträttat mer än ett halft 
dussin utländska missionärer pä lika mänga år.» 

När Chang omtalade för mr Webster, att han i en 
dröm sett Frälsaren, som gal honom en bok, fick han 
höra, att drömmen kunde blifva verklighet, ty nu kunde " 
de blinda m lära läsa bibeln. . Mr Webster uppmanade 
honom .att resa till Peking för att lära sig läsa, och huru 

. otroligt detta än syntes för Chang, företog han pä mr 
Websters räd den långa, besvärliga färden, åtföljd af en 
blind gosse, hvars vänner önskade, att äfven han skulle 
förvärfva den underbara kunskapen .. 

Chang blef varmt välkomnad af mr Murray, "och till 
sin egen stora lifverraskning hade han inom tre mä
nader lärt sig läsa och skrifva, säväl skrift som noter, sä 
fullständigt, att han. kunde bibringa en annan samma 
konstfärdighet. 

Mr Murray hade gärna behällit honom ännu en tid 
för att vidare m undervisa honom, men Chang sade: 
»Mina landsmän äro alla hedningar, jag mäste gä och 
omtala, hvad Herren gjort för mig och predika hans välsig
nade evangelium för dem». Försedd med delar af bibeln äter
vände han till sin hemort, där nu stora skaror samlade!; 
·omkring honom för att lä se en blirid man läsa med ting
erspetsa~ne. Han vandrade omkring i olika delar al 
Mandschuriel~ bergstrakter, och hela samhällen hafvå be
gärt fä undervisning i de sanningar, som de först hört 
af Chang. En sökare sade: »Hade ej Chang blifvit blind, 
hade inga kristria funnits här. ~ 

Är 1-891 besökte mr Webster åter distriktet och skref 
därom: »Då vi för sex år sed an betraktade dessa vid
sträckta landtområden, fanns där ej en ehda troende, och 
nu räkna vi på samma trakt omkring 150 döpta kristna 
och lika mänga troende, hvilka vi hoppas med första 
skola öppet bekänna sig till Kristus. Evangelii Ijus~trälar 
hafva dessutom härifrän triingt fram tilt många andra byar. 
lVIånga brister finnas hos de " omvända, och de ~Iro i 'tort 
behof af undervisning, men Gud har underbart bekänt 
sig till deras vittnesbörd. 

Sommaren 1897 skrifver mr Webster vidare : »För
samlingen i J\lIai-mai-gai har näst Gud blinde Chang att 
tacka för sin tillvaro. För flera år sedan gick han näm
ligen 200 .eng. mil österut och började där ett evangeliskt 
arbete med den päföljd, ,att vi nu pä samma plats hafva
en af våra mest löftesrika stationer. Hundraden äro i 
Mandschllriet en dir.ek.t frukt af hans arbete, och lika 
många hafva indirekt kommit till tro på Gud genom det 
säde, han .mtt nåd att utsä.» Vi anse oss därför berät
tigade att kalla . honom »1\landschuriet:> blinde apostel ~. 

~luckh()hn, S"ellska '.rr'yl~~wl'iholaget Ekm;-m &: (;(1 , lb99. 


