
inims Lan 
Mssionsblad for Svenska Mi5si~nen i Kina. 

"Si, dessa skola komma fjärran från, och si, några ifrån norr och ifrån hafvel 
andra ifrån Sinims land ()\ina)." €s. 49: 12. 
"Slora äro Flerrens verk, värda alt begrundas af alla, som hafva lust i dem". 

ps. 111: 2. 

' Svenska Missionen i Kina>, Stockholm, Lästmakaregatan 30.4 tro 
Allm. Telefon S I 56. 
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1\ommitteen fött "Svenska Missionen 1\ina" . 

I r. 
]r. 
U. 

BERG, dokior, ort/jurande, 
DII.I.:'<F.R, katten, ,:>ia' on /ldrande, 
\'. Ft::ILlT2~:'<, /'Olll lllo,dJr J:apl,;n, 

T. v. HOLST, kalllllwr /uF N , 
·CH. T OTTIE, kap tm, 
E. KJELLBERG, kassaforva/tan , 

J OSEF H OI.MG REK, sekrdcrare. 

i11issiOlluxP?ditiOJl: L;"i. ST~IAKAREGATAN 30, 4 TR. 

A/! p NI adrcsseras til! KO~I\IITTI~ E:\ FÖ R . SVENSKA MI SS IO:-.iE:-.i l KI:--Io\ " STOCKIlOUI. 

Redovisn ing 
för influtna medel till "Svenska Missionen Kina" 

under juni 1896. 
~ :O Kr. ö . 
446 . Frri n en kaffefest i Södra Linkulla, Torpa , gen . P. A J. 10: 
447· A. S. , SLo:kholm ........................................... . 10: 
448 . S. L., gen. Red. af Svt. ( Bokfonden) ................ .. l' 80 

449· 5°A. M. C. Kebr., .-\mcrib, gen. dito .. .................. . 2 I: 


450. Fran aflidne E. A"dersson frå n Sörby, IIalI sberg 
gen. d ito .... 0. 0 25:• ••••• 0'0 ••••••••••••••• •• 0 .0 •••••••••••••••••• 

451. :\. D. A. Egehy, St. :\Iellösa .................... .. .... . 25: 

45 2 . För öfvcrb lifna syförening:s saker gen. E. T 10:0 .0 .. . ,', o-o 

S. P. Sto ~kholm ....... .. .................................. . 2' 


454· l'r en sparböss'l ......... ...... .................... ... ...... . l: 50 

455· J. J, Ö re bro ............... . ............ .. .... .. ........... . 15: 


453· 

45 6 . Gen. A. B., Stockholm '" ........................ .. . . .... . 580: 

457· Kollektmedel fr ån H örsta gen. P. L . ............ . .... . 15: 

458. HörsIa Ynglinga· oc h jllngfrllföreningar .............. . 10: 

45<) · Ilärberga mission.;; fÖrening gen. D. A .. , . . . , ........ . 15: 

460. Th. L, Söderfors ... ' .. ....... " ............... . ... .... .. . 10: 

461. J:s sparlJöss:l Holsby gen . P. E. r., Hvethnda . . . .. . 12: 

462 . från okänd gen. dito ..... . " .. . . ............. . . " . 10: 

4 63. S. 11'1. L. gen. dito .......... . .... .. ............... . 3°; 

464. Kollekt i Hl'etbnda den ' /a gen. d ito .... . ... . I l ' 0<) 

465. Frrln en vän gea . dito .. 5:o ............. o . ... . .... . 


466. BlIltsbols llickförening gen. E. B., Ödeshög ........ . 4°: 

46 7. O. G. K., Lid., Bjurbäck ...... . .... " ........... ........ . S: 

4 68. Svenska folksk olebarn till flickskolan i Uin,ch 'eng .. . 20; 

469, r. Th. , Camleby ....... " ....... ... .................... .. .. . 25: 

470. S,t. Me~l?sa~mfg~gen. A. S. . . . ......... " ......... . ICO: 


471. h .. 13., l ranas .................... . .................. " . . . . . . 5°: 

4i 2 . J. J. d ito gen. K. B.... .. .......... '" ............ .. . .. . . . . 25: 


473, P . J " Rya, Lindesberg ...................... . ........... .. 5: 

474, E . &: iII. J., Skedvi prästgård ." ... . ....... , ........... . 15: 

475· Jungfruföreningen ,i\-fyran) gen. A. ,\., Torshy ..... . t 5: 
47 6. 1<:. I). gen. dito . . . . .... •••• ,. o , •• , • •• •••••••••• , •• , •• "0 • • 2'
0 • 

A. A........................... . .... .. . ... ...... .. .. . . .. ..... . 8:
477· 
47 8. G. J. V. Vireda, Lekerycl ........... .. ........ .. .... " ... . 25: 

479· Vesta mfg gen. P. U., Granb)' ... '" .......... .. lO; 


480. A. H., Karlstad ......... . ... . ................. .. ....... . . . . . 15: 

48 1. Vid en bönestund i Ljusdal genom L. ,\ . . . ......... . I: 47 

482 . Koll~kt i Sltn~,;;\'all gen . G. 1<. '" ........ , .... .. ... . .... . 16: 40 

483. Af vanner l Gangvlken ...... . ............................ . 2: 50 

484· K ollekt i Hcrnö,and gen. J. K .... . . ' " .. . . .......... . 10; 45 

485. C. T. H., Spränsgviken .......... ... . . ... . ......... . ...... . 10: 


0'),486. FrRn vänner i Bolls ta bruk gen. A. 1,. . ..... " .. " .. . 05 
487. O. O.,?\yl~nd .. ........ " ........ . ................. . 10: 

488 . O. ?oJ" Sollefteå .............................. . .... ... .... . . . 5 : 

48<). :\Ilkan E., Sollefteå ... . .. .. ................. ...... ... .... . 10: 

490 . Skärfsta tioöresförening ge n. E. G ........ . . . .... . ..... . 4°: 

491. E. G . ... . ............. ... ....... " .......................... . 

49 2 . Vid en bönestund i Ös tersund gen. O ..... . ...... . .. . 
493· ,Från O. i ~., ......................... .... . . . . . .. ... . .... . 100: 

494- 3°:L. S., Sollefteå .. . ................... . .. ...... . . .. . . .... . .. .. 

495 , Onämnd, Tranås gen. K. B................... . .. . ....... . 20: 


496, S,-~ gen. P" .\. B., Varnanäs . . , ............ . 10: 


4 9 7· ]<..ann gen. (l1to .............. ..... ............... .. . .. .... .. 10: 

498 . Auktionsinrop och insamladt "id syföreningen .... . , .. . 3°: 
499· Vid en bibelförklaring i Unllnge gen. P. R . .. . ..... . I: 86 

N:o Kr. ö. 
500. IIiida gen. C. O. K., Lin köping .... . ........ " ... .. . ... 10: 


501. G. O K., di to ............... . .. " ..... " .......... " . .. ...... 30: 

502. Insamlad t å Kinakort gen. ,\ . . K.......... ...... ...... .. . 3: 

503. C - d . . ......... "." ........................... .. ............. 10: 

504· Sön(bgsskolbarnen i Usta gen. J. S. .... . ............. 7: 

505. Kollekt i Bårnäs gen. :\, L, Ofverum. .. . .. ... ... ...... I : 55 

Sltmma Kronor 1,558: 27 

[\fcd hjärtligt tack till gifl'arne. 

7jt A'-r isli kär/d: IrillS'ar oss, som I/,f/la sii f öre, all 
I'Il Iwr dijjl för rl f/aJ "d/ rIdl/ijr ha/r'rl 'l//a JÖII. Odl 
IWII Iwr dd/t .Iiir Il//a, p<2 rid (/11 rIc :'"1'1/1 /l/va id.:,' //lera 
//Id !tfr a f ör .1'/::; sid/ft 'a .. ut/lit jijr 1/(1 1/0//1 , som för dem Illlr 
diilt (ldt tippsl /{II. 2 Kor. 5: 14 - I 5. 

TI//I':O//lllrl o//l/,//d: 

Folks l<oll iirarcn P. j~l. l :[jc///Ifj1'isl, Torpa. , Ra.lll fall. 
KOtlllllinis tern Axd J Il({I!>SSOIl .. Oppcll)'. 
La ndt brukarcn C;lIsl,~/ J{}hll/lSSO/l, Lilla Smedstorp, 

Ödeshög. 
folkskollära.rcn O. ; 1I':( SSOIl , Öf\'Crulll. 

Systmrna A/II/(/ F,}rs!>(I ~r; och "Jfr/ria Pt:llerSS(7Jl an, 
liindc eftcr cn lycklig rcsa till London den 13 juni , oc h 
E//Iilia U(// :trrcser dit i medio af dcnn:t månne!. 

De båda sjukc Ilriielema E. JJiörkcba/l/ll och A . .llif
slril/u! Iwfl'u a nliindt till Ilcmla.ndet. Dcras hälsotills tå nd 
har under rcsan mycket rörbiltlra.ts. 

.lII/(/S(/1t T'Zr!o/' med fru har efter tre års \' istclse 
Kina i slutet af juni återkommit till England. 

• 

Från elen E jllli till dnts S/III erhålles 

"Sinims Land" 
hos reda.l,tioncn för 5O öre per cx., d,l 5 ex. tagas, lwar· 
jiimte ett friexemplar lämnas. 

På posten kan ej prenumereras på kortarc tid än år. 

http:r�rbiltlra.ts
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pj&IallS uppsöl\ande. 
Själar åro värda 'att uppsökas. Så tänker Gud; 

han utgaf sin Son. Så tänker Herren Jesus; han l'äm
nacle sin eviga härlighet och kom till denna öken att 
fräl sa dem. Så tänker dcn Helige Ande; han öfvcr
bevisar dem stänc1igt om synd och söker att återvinna 
dem åt Gud. Ack, alt '( i i alla tänkte sål I-Ivern kan 
uppskatta cleras omätlig'a värde? Från Guds och evig
hetens synpunkt är en enda själ af större värde än 
hela den yttre världen. »Ty hvad skall det hjälpa 
en människa, om hon vinner hela världen , men för
lorar sin själ? » 

Ty värr träffa vi ej så sällan på kri stna, som icke 
göra det allra minsta för medmänniskors frälsning. 
Men man måste då tro, att det ej ännu genom Guds 
a.nde blifvit lefvandegjordt för deras hjärtan, hvilket 
stort värde själar hafva, ty annars kunde det ej så 
vara. Hvarför brinner icke i oss alla en eld, som kan 
förtära all denna brottsliga liknöjdhet och syndiga 
overksamhet? O, att vi alla hade en helig entusiasm 
för själar! Om vi kunde likna den där missionären, 
som, då det påpekacles, att han..blott lyckats omvända 
en själ på tjugo år, sade: »Ar det en sanning, att 
jag vunnit en själ för Kristus under dessa tjugo å r> 
Då skall jag, om jag får lefva, tjäna i ytterligare tjugo 
år för att vinna en t iII. » Han visste det värde hans 
Herre satte på själar. Han förstod, att de äro dyrt 
köpta . 

Själar äro i sanning värda att uppsökas. Men så 
behöfva de också uppsökas. De äro förlorade och i 
stor fara. Snärjda i syndens labyrint sucka de efter 
Ij uset, men idel mörker omgifver dem, och de känna 
icke vägen. Vi erinra oss profeten Hesekiels ord: »Så 
säger Herren, Herren: Si, jag vill själf uppsöka mina 
Iar och hafva tillsyn öfver dem.» Och Gud kallar de 
troende öfver allt att hafva gemenskap med honom i 
uppsökande och återförande af dessa förlorade ur deras 
gömslen och på deras villostigar. 

De äro värda att uppsökas, de behöfva uppsökas, 
men, hvad ännu mera är, de måste sökas. »l-Ivi/ken är 
den man ibland eder, som, om han har hundra får och 
han förlorar ett af dem, icke lämnar de nio och nittio 
i öknen och går efter det förlorade. » Vi äro frälsta för 
att frälsa, räddade för att rädda, välsignade för att 
välsigna. Den som icke förverkligar detta måste hafva 
ett mycket outveckladt begrepp om Guds frälsning. 
Han måste då lära sig de första g runderna af Kristi 
evangelium. Den har ej till hälften vaknat öfver det 
eviga lifvets så väl hemlighet som majestät, som ej 
förenat sig med den heliga människoskara, som är i 
världen för att uppsöka och rädda det förlorade. En 
frälst själs uppgift är att förhärliga Gud genom att 
arbeta för andras frälsning. Såsom syndare, frälsta 
af nåd, äro vi alla ofrälsta syndares gäldenärer, skyl
diga att meddela dem det glada budskapet om Fräl
sarens kärlek. 

Må vi därför pröfva oss själfva . Hafva vi under 
vårt förflutna kristliga lif haft en stark och innerlig 
önskan att skapa glädje i Jesu hjärta genom att föra 
några förlorade från dödens vägar? Ar det vårt för· 
nämsta arbete att uppsöka dessa och föra dem till 
Gud och till ett heligt lif? Är det vår dagliga syssel-

L A j \1 D . 	 6r 

sättning att uppsöka dem, om hvilka Jesus säg.er: 
»Jag har ock andra får, som icke äro a f detta fåra
hus; dem måste jag ock föra härti ll. » Dessa själar 
äro i öknen. T usende hålla på att förgås; tusende 
äro döende. Döden har i sanning brådtom , och Her
rens tillkommelse är nära. 

Fruktar du en släktings, en väns död? Om Gud 
är verklig, om bibeln är sann , om evigheten icke är 
en myt, bör du då icke tio tusen gånger mer frukta 
för hans själs eviga död ! Du är färdig att göra hvad 
som helst för att rädda honom undan timlig' skada 
och förlu st huru mycket mer bör du ej vara villig 
att gifva dig sjä/f, ditt allt Oell att arbeta som en 
slaf för att rädda honom undan evig undergång och 
förtviflan) 

Och dock kommer till dig rösten: »S åsom Fadren 
har sändt mig, så sänder jag ock dig. Gå.» Stå 
emot, och du skall förlora däruppå. Var lydig, och 
du skall göra den glada upptäckten, att Guds löften 
och Guds afsikter och Guds kraft äro alla på deras 
sida, som, med af Gud fyllda hjärtan, hungra efter 
att rädda och som räcka ut s ina händer för att hjälpa 
Kri sti förskingrade får. Genom sjukdom och annat 
kan du vara beröfvad glädjen af att själf uppsöka de 
förlorade, men du kan hjälpa till genom att upp räcka 
bedjande armar och genom kärleksfulla gåfvor till 
dem, som offra sina lif i arbetet. 

Nöden är stor. Ropet på hjälp ä r verkligt, in
nerligt, ihärdig t, väckande. Hvem vill gå ? Må nu 
svaret genljuda: »Här är jag, sänd mig. " 

W . !11om'o Collings. 

Då i dessa sena tider det ser ut, S0111 0111 pro 
fetian skulle snart nog gå i uppfyllelse, att )) kärleken 
skall förkolna hos de flesta », må Guds barn påminna 
sig den ställning, vi enligt vår Guds ord hafva till 
hvara7ldra, då det säges, att vi lwar för sig äro Itva/,
andr as lemmar. Rom . 12: 5. Med anslutning hä r
till ä.~ det godt att erinra sig följande skriftställen: 

A lsken hvarandra. Joh . 13: 34 (upprepas på många 
ställen). 

Hållen frid inbördes. iVlark. 9: 50. 
Varen mot hvarandra godhjärtade, barmhärtige, 

förlåtande hvarandra. Ef. 4 : 32. 
Varen ömhjärtade mot hvarandra. Rom. 12: ro. 
Akten den ene elen andre högre än sig själf. 

Fil. 	 2 : 3. 
Fördragen hvarandra i kärlek. Ef. 4: 2; Kol. 3: 13. 
Genom kärleken tjänen elen ene elen andre. Gal. 

5: 	13 · 
Varen ens till sinnes med hvarandra. Rom. 12 : 

16; 	 15: 5. 
Varen undergifna hvarandra. Ef. j: 2 I; I Petr. 5: 5. 
Förekommen hvarandra med hedersbevisning. 

Rom. 	 1 2 : 10 . 

Hafven samma ol1lsorg om hvarandra. I Kor. 
12: 	 25. 

Antagen eeler den ene den andre . ROl1l. IS : 7. 
Bären hvarandras bördor. Gal. 6 : 2. 
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Tvån hvarandras fötter. Joh . 13: 14. 

Låtom oss akta på hvarandra. Ebr. 10: 24. 

Trösten hvarandra. 1 Tess. 4 : 18; 5: I l. 


Bekännen för hvarandra edra öfverträdelser. Jak. 

5: 	 16. 

Bedjen för hvarandra. Jak. 5: 16. 
Uppbyggen elen ene elen andre. Rom. 14: 19; 

Tess. 5: 1 r. 
Förmanen hvarandra. Rom. IS: 14 ; Ebr.3:13· 
Varen gästfria mot hvarandra. I Pet. 4: 9. 
Varen endräktige, . medlidsamma, broderligt sin· 

nade, barmhärtige o. s. V. 1 Pet. 3: 8. 
Ja, älskade missionsvänner, låtom oss älska hvar· 

andra; ty kärleken är af Gud, och Iwar Dc/t en som 
älskar, Itau är f ödd af Gud oclt källuer Gud. 1 

Joh. 4: 7. C T. 

FFåIl. missionsfältet 
• En bönhörelse. 

Hai-cheo mars 1896. 

Dyra missionsd inner ! 

U nder mer än tre år har j ag vid nådens tron åberopat 
vår 	 trofaste Faders löften och bedit om en verkligen frälst 
infödd medarbeta re i evangel ium . Sådana ä ro sär-ieles tunn
sådda i Kina. 

fo'ör fyra år sedan gjorde jag en resa omkring i denna 
provins och besökte då de flesta missionsstationer med sy fte 
a tt erh ålla någon sniill troende man , lämplig såsom med
hjälpare, men ingen fanns, som kunde komma. En mis 
sionär sade till mig: »I unge män äre n just de riitta pcr
so nerna att själfva fostra evangelis ter åt cder. » ~ilvä l , det 
ä r sant, och från dcnna ti el började jag bedja Gud gifl-a 
mig en evangelist på hvad sätt han fann för goel t. Och 
nu har de n trofas tc Herren besvarat denna bön, hvarom 
j ag nu skall berätta . Efter att ha de ltagit i vår å rskon 
ferens i dec. 1895 - den var rik på välsignelse och and
lig uppfriskning - res te jag norr ut till s til tionen K'li-o 
(Tju-o) för a tt träffa bro K. oeh genom hans erfarenhet 
vi nna insikt i räddningsarbetet bland opierökn re. Jag ä fver · 
na ttade i köpi nge n Heo-ma hos broder [fall/f, som förut 
tlera gå ngcr fått kom ma ner till l'årt dis trikt och hj ii lpa 
oss att predika_ 

Denne käre vän har undcr de sistn årcn I'nrit anställd 
som 	 evangclis t hos den skotske missionären K. i ]('(i-o. Han 
hcmkom från denna stad samma afton jag anlände. \ ' i 
träffades på gatan utanför hans hem. Efter en stunds sam
språk i hans hcm meddelade jag min afsikt att följnnde 
morgon rida vidarc in ti ll s taden . Till det ta svarade br. 
Uang: »Nej, stanna här i morgon, ty v i ha något viktigt 
att rådgöra 0 111 . ') På min fråga Iwad dctta månde I'a ra , 
berättade hnn att missionär K , samma dag meddelat honom, 
att 	 han ej längre erhöa mcdel till Uangs u nderh åll , och 
vidare bedt honom ber(ia .fIcrrClt allvh'a SI/{ 1/(~r;01l amlml 
plats. 

Ku troddc han, att eftersom vi förut sida vid sida 
kiimpat Herrens strider , Gud i fortsättningen kanske I' ille 
hlta· oss tillsammans \'erka hans I'crk . Jag s tnnn ade alltså 
en dag, hvilken tillbragtes under fasta och bön om Herrens 
ledn ing. Näs(a morgon red j ag tidig t in till staden och 

träffade missioniiI' K. I31ef Sll ombedd att lcda mötet kl. 
11 och predikade för riitt många troende. Kort efterå t I'ar 
middag, och vid bordet till frågades jag af broder K, om 
l:ang i Heo-ma hade niimnt någon särskild sak till mig. 
Jag berät tnde då hvad han föreslagit och hvad vi bcd it 
om och frågndc, i fall brode r K •. hade någonting emot, att 
han med fa milj ny ttadc till oss j Hni-cheo för att blifl'a 
vå r evangelist. 

Uang. 

iVlissionär K. hade intet däremot. Han hade till och 
med tänkt skrifl-a och crbjuda honom å t mig som me,l
hjälpare. 

Påföljande dag kom broder L"ang till mig, då vi upp
gjorde om lönevillkoren, oc h nu bOl' den käre viinncn i vår 
stad och ä r cn ovä rdcrlig med hjälp:lre, hell/j/ir/ar!, ojijrsl.-nlrkl, 
mt7n om JI'SII ti'nl och brinn ande af nit fö r sy ndares friiIsni ng, 

Tacken mcd oss Herrcn för hnns godhet i att uppfylla 
sina barns böncr ! För närva rande iiro lJ ang och br. Hugo 
Linder ute på en predikoresa till P·u-cheo-fu. :-IU farväl' 
13edjcn för oss! Här en pilgl'im. diir o fvan cn medbo rgare, 
förblifl'cr jag allas eder tillg ifne 

C. H Tj'äder. 

Ögonblicksfotografier från Kina. 

J. 

Långt bort i norra Kina, i Shcn-si provinscn. i T ong
cheo-fuclistriktet , ligger en liten by. C!tI/al/.~,·- It!(J killlas den 
i daglig t ta l. Triid , som kunna räkna ett par hundrn ii I' i 
å lder, äro plantcrnde på ömse sidor om bygatornn. Hu sen, 
fordom vackra, förete nu för det mesta en sorglig a nblick. 
Då muhamedanerna för något öfver 30 år tillbaka gjorde 
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uppror, skonade de hvarken lif eller egendom. Hvad som 
ej föll för hand förtärdes af elden , och därför ser man, 
där som annorstädes, många ruiner. De förete en dyster 
anblick, dessa halfstympade grå jordmurar, nu här och diir 
försedda med litet grönska på toppen. Den ena tegelstenen 
efter den andra lossnar, regnet bortsköljer jorden och innan
för, där husen förut stodo, växer vild törnet i kapp med 
ogriiset upp mellan grushögarna. Vanligtvis finnas dock 
några boningsrum bevarade, i synnerhet då de, som för
hållandet är här, ofta utgöres af murade jordgrottor, nästan 
oförstörbara för alla element. 

I ett af de bättre husen, ehuru äfven det illa till
tygadt, bor vår lärare Fann. Det råder sorg i familjen i 
dag. Hans sonhustru ligger illa sjuk. Moder till tvenne 
barn, väntar hon , att hon om några månader skall blifva 
det till ännu ett. Öfriga medlemmar af familjen äro, för
utom hennes man, hennes mans farbror och dennes hustru. 
Den senare, en äldre kvinna, ligger ock sjuk. Hennes svär
far och svärmor äro hos oss nere i staden . Och så be
slöts det att sända bud efter dem. Midt i natten sadlades 
en åsna, och t\:enne raska bonddrängar, vägledda af mån
skenet, begifva sig åstad. Den tre mil långa vägen till
ryggalägga de fort nog, och stadsportarne i T'ong-cheo-fu 
hafva ej varit öppna länge, förrän de knacka på vår dörr . 
Tiden för morgonbönen var inne. Det var läraren, som 
skulle leda den i dag, men allt var så tyst. Jag skiekade 
bud ut att tiden var inne, men nek det svaret, att »i dag 
får hvar och en hafva bön för sig själ!'» . Hvad Iwnde 
orsaken vara? Detta var så olikt den plikttrogne gamle 
Fann. Jag går ut och ställer mig i porten och ser då, 
att deras svarta åsna står uppbunden utanför densamma. 
Så kommer gubben , litet blekare än vanligt, och säger: 
»De ha skickat bud efter oss. King'rl<s' mor är sjuk. 
Jag har sändt bud ut att hyra vagn. »" Nu förstod jag 
Iwarför gubben ej kunde leda morgonbönen . Då jag går 
in, kommer gumman Fann in till mig och omtalar det
samma. Hon tillägger, att deras son bedt dem köp a en 
kjortel, »men », säger hon, »det behöfva vi ej. Jag har.» 
Stackars de gamle! Jag förstod hvad de tänkte . Kjorteln 
skulle vara till begrafningskläderna, ty i Kina begrafvas alla 
iklädda sina bästa kläder. Så kom vagnen. Jag erbjöd 
mig att följa med, i den händelsen jag Imnde vara till 
någon nytta. »Nej, nej t De ha ju bedt oss köpa kjortel. 
Det är nog allaredan slut.» r,[en jag följde dock med, 
d. \-. s. de reste i förviig, och jag, i sällskap med de två 
gossarne, red efteråt. Solen gick ned , och ännu voro vi 
ej framme, men hundskall från byn bådar, att vi ej äro 
långt från vårt mål. Och så kommo vi in. Vi kommo 
före vagnen. På »Kången » (Ierbiidden) i den stora, rymliga, 
murade grottan sittf }' den sjuka. (Kineserna låta nästan 
alltid sina sjuka sitta och en eller flere personer stödja dem 
i ryggen). 

»Hur står det till l» frågar jag. »Åh, det är klent med 
mig. » »Må frun och den lille bra l» frågar hon mig. 
»Hälsa på din farbror » säger hon så till sin lilla flicka, 
»Ngän ·ni.ih'r » (nådebarnet) . Så komma fadern och sonen 
in och häls:\ och dessutom halfva byns befolkning. Dörren 

* ~-amme t pR hans sonson, 

~" Obs ! En man, ,lå ban talar om eller till , in h"strlt, kallar 
henne allrig vid namn. Hu, trull likaledes om sin man. Med , Hans 
far, t. ex . menas hennes man, med ,hans mor) menas hans hustru 
o. s. v. 

till gården på vid gafvel, rummet fullt af folk, som alla 
prata, i hörnet på lerbädden den sjuka - en väster
ländsk läkare skulle blifvit förtviflad, men här tänker ingen 
på något annat. Så kommer vagnen med cle gamle. Huru 
glada blefvo de ej, då de funne den sj uka vid lif och 
ögonskenligen utan fara! Men det visa de ej. Efteråt, clå 
alla gått, hör man dem upprepa: »Kan-sie Shang-ti », Kan
sie Shang-ti (tack Gud! tack Gud l) . Så behandlades den sjuka 
med lämpliga medel och fick därpå kviillsmat. Men låtom 
oss kasta en blick omkring oss i rummet ~ Grottan är lång, 
försedd med hvälfdt tak, som är muradt, den har tegelstens
golf, fönster och dörr. I midten af densamma stå tvenne 
skåp , ett på hvardera sidan, delande grottan i tvenne hälf
ter. Bakre hälften tjänar till upplag för spannmål, förvnrings
rum för kol, grönsaker m. m. På andra sidan finnes, för
utom lerbädden, ett bord , några stolar och flera aflånga t!'ii
skrin, i hvilka kläder förvaras. Väggarne är fullklistrade 
af kopparstick, hvaribland ock några utländska, såsom varu
märken eller dylikt, som naturligtvis är helt märkvärdigt. 
På en röd pappersremsa står med stor:\ skriftecken teeknad 
början till kören af en sång, som vi mycket sjunga: »Jesus, 
I'rä lsaren, älskar mig.» Det sattes upp förra året. I år 
har ingen rökelse bränts, inga pappersgudar uppklistrats , 
inga raketer uppsändts. Till sist sade vi hvarandra god natt. 
Gubben och jag gingo till grannens och lade oss . \-i 
fingo ej rum alla i deras eget hem. 

Påföljande dag var söndag. I byns skolhus predikade 
läraren och jag för omkring 30 män. Läraren , som fn't n 
barndomen vuxit upp bland dem och så viii kände till alla 
deras sedel' oeh bruk, kunde ju bättre än någon annan 
göra begripligt för dem det falska och barnsliga i heden
domen. 

Han sparade ej heller på sina ord. Ibland, då han 
vände ut oeh in på ögonen, som en del afgudar äro af
bildade göra, eller då han framdrog hvad som allmänt säges 
bland folket, att den stora missväxten och hungersnöden 
under kejsarens tredje regeringsår hade sin grund i att 
~ drakguden » , som framkallar regn, ej visste om att det var 
torka - han satt inne i sitt tempel oeh gick ej ut - då 
skrattade alla och förstodo satiren. Det dyrbaraste af allt 
var likväl att höra huru ofta han framdrog sig själf som 
ett exempel på hvad Gud förmår göra. 

»Om gudarne skulle straffa någon här i byn, vore det 
väl mig, då jag nu ej bryr mig om dem ~ » Så kom det bud, 
att jag skulle gå till en gumma, som var sjuk. Hon satt 
på den varma lerbädden och hade sin unga sonhustru bred
vid sig. Förlidet år, just under det hon satt och \'äfde, 
fick hon slag i högra sidan. Arm och ben nekade nu 
göra sin tjänst. Svårt nog för hvem som helst att hela. 
Men en smula terpentin kan aldrig göra henne skada, och 
så ger det henne litet hopp. PÖl' hennes sömnlöshet var det 
ju ock lätt finna något som kunde hjälpa. 

,Hl1l' mår frun?» frågar hon mig. Jaså, hon kände 
oss. »Jo, jag träffade er i Peng-poh förra året, och jag 
har inte glömt h\fad frun lärde mig. Hon lärde mig bedja 
så här: »Hen'e, förändra mitt hjärta! Herre Jesus, förbarma 
dig öfver mig! Bevara hela mitt hus och gif oss frid!, 
»Var det inte så ?" frågade hon. »J ag beder dessa ord 
hvarje dag », sade hon, »och i år ha' vi inte bränt någon 
rökelse ». Ett bröd, kastadt på vaitnet oeh återfunnet! S;l 
skulle jag ha te och kakor kvar sedan nyår. »Tyck inte 
illa vara! Vi äro bara simpelt landtfolk! » 

Gamle Fann kom efter mig, och tillsammans gingo vi 
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hem. »~u ha' vi sått siiden», sade han. »Gud skall gifva 
växten. » »Det är två familjer hiir i byn, som iiro arga på 
mig. De vilja \'i skola reparera templen, men jag sätter 
mig emot det. » 

Hemma sitter gumman fann och talar med de In'innor 
som komma om Iwad hon \·et. På kvällen ha' \'i sång
möte. )} Låt oss sjunga om då Jesus skall komma tillbaka 
och skilja getterna från fåren ~ säger gumman ! »la , den 
ska' vi ha' », säger gubben, och så småler han. 

Dc veta ej, huru väl de vilja mig, de gamle! Inte 
nog med att jag sk8ll ha' socker till teet, äfven till det 
kalla vattnet skall jag ha det. För deras viiIviljas skull 
föredrager jag det. Aggen koka de lösa, S0111 de veta vi 
tycka om dem, Sjiilfva \'ilja de ha' dem hårda. Små kär· 
leksbevis, som göra så godt! 

På mtll1dagen reser jag hem igen. De gamle dröja 
ännu några dagar. »Adjö, adjö! Gå sakta, gå sakta! frid 
hela vägen! Hiiisa frun och fröken Eriksson oeh lille »Ngan
oäi » (Henrik.). \'i tänka på Er dagligen !>: 

~ågra flera bugningar och så upp på åsnan, som 
snart för mig tillbaka till de mina. 

AII/{llst B erg. 

Oin-ch'eng d. 13 mars 18 96. 

Dyra missionsviinner ! 

~ srl är Guds rike) såsom när en m:\n kastar säden i jorden 
och sofver och står tipp, n"tt och dag; och säden skjuter upp och 
växer. Utan att han vet däraf fmmbringnr jorden sin frukt nf sig 
sj ii\[: först strå, sedan ax, sedan fullt hvete i axet. Men när fruk
ten tillstädjer, strax 18.ter Ilan lien gå, ty skörden är för handen.' 
Mark. 4: 26-29. ( ~lyrb. öfvers.) 

Det är dyrbart att veta, det Guds ord har en sådan 
mäktig inneboende kraft, hvadan resultatet af såendet är 
oberoende af det sl'aga redskapet - såningsmannen. 

linder det man arbetar [ör Herren , kan man icke 
undgå att se prof på hans ords kraft, ehuru stundom, då 
man otåligt väntar frukt, den skenbarligen uteblifver, Att 
söndag efter söndag stå och predika och söka lägga sina 
ord sil, att de bäst skola göra sanningen klar för åhörarne, 
och vid efterfrågan på kvällen samma dag finna, att de 
flesta icke minnas hvarken text eller innehåll, är mycket 
nedslående, lIIen jag brukar då komma ihilg berättelsen 
om gumman, som blekte väL Hon hade också ett dåligt 
minne och \"ar ofta ur sUlnd att återgifva ens texten af 
elen predikan hon hört. ?vlen såsom vattnet, som hon 
sti1nkte på väfl'en, väl strax torkade bort, men dock gjorde 
väfven hvitare i någon mån, så hade också, sade hon, det 
ord hon hört inträngt i hjärtat och där utöfvat ett helgande 
inflytande. Så \"ill jag också tro, att det är med många, 
som här höra ordet. 

I tin-ch 'engs församling ha vi nu 34 medlemmar. 
Dessutom är det flera sökande, om hvilka vi ha det hoppet, 
att de uppriktigt vilja höra Herren till . Några torde bli 
döpta vid vårt nästa stormöte d , 10 maj. 

Bland dem som i somras mottogo dopet iiI' den gamle 
Uang-teng-iong särdeles intressant. Somliga af vännerna 
hemma ha säkert hört hans histor ia, huru han först köpte 
ett Nytt Testamente af en kolportör, men missmodig lade 
det åsido, ty han förstod det icke; icke heller andra bok
lärda män, till lwilka han vände .sig, begrep o denna bok. 

Därför fick den ligga ol iis t i många år, tills han slutligen 
en dag, då han var inne i staden - hans hem iiI' beliiget 
+0 Ii = 2 mil härifrån - lick se en af de kristna här 
läsa Nya Testamentet. »A , det där är samma bok, som 
jag har där hemma» , sade ha n, »Iwar har ni fått den ifrån' ,) 
Han blef nu visad till bl' . Folke, !'lek af hOllOl11 låna böcker, 
In-ilka han begiirligt Iiis te, och så fördes han småningom 
att fatta sanningen. 

Då Folke år 1892 res te hem till Sverige, anbefallde 
han särskildt åt min vård den ne gamle man. Jag minns 
så väl, huru besyn nerlig han föreföll mig då med sitt , som 
jag tyckte, uttrycks lösa ansikte och sitt ständiga » tsin-slfi, 
tsin-shi» (= just så , just så) till allt hvad man sade. pp
riktigt sagdt hade jag icke alls höga tankar om honom. 
Det skulle icke förvåna mig, om hans tankar om mig ej 
heller varit så höga , och troligen fann han också mig be
synnerlig. lIlen det visa r, lwilken makt sanningen fått med 
hans hjärta, att han, trots alla mina ofullkomligh eter 
i btlde språk och seder, dock höll i med att »studera 
lä ran ». En ri ktig bok\'llrm är gubben; jag vet icke, 
huru många böcker jag plockat fram åt honom, det är 
\'äl knappt någon af alla de böcker och traktater, vi 
ha här, som han icke läst. ender tiden sedan dess har 
han mycket tillväxt i sanningen , men el! bok är ännu sv:lr 
för honom att riktigt fatta , och det iiI' bibeln, d . v. s. e1å han på 
egen hand skall läsa den , kommer han ej lång t med den . 
En mycket vanli g sak i1r, att dc kinesiska troende anse de t 
mesta af bibelns innehåll för liknelser. Så frågade mig en 
gång en ,fllll/l1Ml kristm, hvad liknelsen i Matt. I i : 2 i 
betydde. f-h'ad betydde det att öppna fiskms mlln.~ Han 
trodde, att detta var någon djup, hemlighetsfull lärdom höljd 
i allegorisk dräkt. Exempel af motsatt slag saknas ju icke 
heller, då liknelserlla tagas bokstafligt, Så kom syster Fred
rika en gång till en af våra kv"innliga församlingsmedlemmar 
och frågade henne, huru hon nu beredde sig, under det 
hon viintade Herrens återkomst, »3\ jo, jag h!Uler min 
lampa färdig och dessutom olja i kärilet,), var sl'aret. Fred
ri ka önskade en närmare förklaring häröfver. »Jo, för 
hvarje ln'äll när jag lägger mig, ser jag till, att veken är 
i ordning, och att olj an räcker till. » Det blef snart tydligt 
för Fredrika , a tt det var den närstående lilla kinesiska iam
pan kvinnun menade. 

Den 12 jan. reste Blom och jag till lJang-teng-iongs 
hem. Vi :ltföljdes dessutom af Chao, evangelisten, äf\"cn 
kallad »c\oktorn », på grund af hans skicklighet i " nåI
metoden » , den kinesiska radikalkuren mot de flesta sjuk
domar. Det skulle bli marknad i Uangs by, därför voro 
vi så munstarka. Dessutom var det turen för pred il{an hos 
Cang - den 2:dra söndagen lwarannan månad (kinesisk 
riikning) är det predikan i hans hem. På marknaden giek 
det tämligen klent. Nog lyssNade man någorlunda till pre
dikan, men något djupare intresse förmärktes icke. \"åra 
böcker ville de icke ha annat än till skänks, och i allmän
het bör nian icke offentligt skänka bort »goda böcker » 
de bli därigenom blott ringaktade oeh vanligen icke alls 
lästa. Därför sälja vi dem, fastän till mycket billigt pris, 
så billig t , att hvar och en förstår, att det är »hälften skänka, 
hälften sälja », 

Våra gemensamma bemödanden inbragte oss under da
gen en summa s tor 5 ') kash = I S öre. 

På k\'illlen ledde Cang själf husandakten på mill upp
maning. Han talade särdeles godt till en mängd poj kar, 
som kOJ11mo in, riktigt trefliga gossar, en del af dem. De 
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ville gärna komma och höra läran af gamle Uang, sade de. 
Det skulle där vara ett utmärkt fält rör en söndagssJwla. 

En annan Uang, med tillnamnet »SI/e(J'"l{c!l» (= den 
som mottagit nåd), bor inom samma härad som Uang-teng
iong, men längre bort, 70 Ii (= 3 112 mil) härifrån. "~\.fven 
han är en af dem, som döptes i somras . Hos honom ser 
man nådens verk mycket klart, ty han är ett brinnande 
och skinande ljus för sin familj, sina grannar och alla som 
känna honom. Han mottog dct första intrycket af sannin
gen vintern 1892 - 93 genom vår dåvarande medhjälpare 
Uang-uang-shui. Han hörde denne predika och fick sedan 
af honom en traktat med några bibelspråk på, af hvilka 
ett: »Jag är den förste och den si; te» särskild t slog an på 
honom. En sådan Gud tyckte han om, som l-ar el'ig och 
allsmäktig. En kines, hvilken han vände sig till för att få 
upplysning om åtskilligt i traktaten, som han icke förstod, 
varnade honom för densamma, ty den kom från utländin
garna, och dessa ville blott göra folk illa. ?-Ien detta kunde 
dr man icke tro, utan tidigt följande morgon uppsökte han 
Uang-uang-shui, fick af honom ett par andra skrifter och 
vände glad till sitt hem igen. 

En kort tid därefter var det jag träffade honom för 
första gången . Jag kom då f1yttande från I-sh'i, dit Anna 
Janzon _reste ror att arbeta. Stackars man , då var han i 
svårigheter. Han häftade för oguldna utskylder för sin jord; 
so m det nu var i tolfte månaden och alla fordringar då 
måste indrifvas, l-ar för stackars Uang, som inga pengar 
hade att betala med, ingen annan utsikt än att få tillbringa 
ny året i fängelset, ty dom utan barmhärtighet drabbar i 
sådana fall. Därför l"ågade han icke gå till sitt hem, utan 
bad att få stanna hos oss, så att polisen icke skulle våga 
antasta honom. Detta kundc vi naturligtvis ickc tillåta, och 
jag var i stor villrådighet , huru jag skulle göra; att låna 
hOl1om den summa han behöfde att betala med, kunde ju 
varit det liittaste, mcn det är oekså mycJ<et svårt, ty lånar 
man till (1/ person , så komma ti(J andra lika b~höCvande 
oeh fordra att ocl<så bli hjälpta. Det är vanligen biist att 
följa Spurgeons råd: Om en perso n vill lålla 10 pund af 
dig, så skällk honom hellre l pund, Sfl gör du en god affär. 
Anmärkas bör, att jag försökt metoden här i Kina, men 
den slår förstås icke alls an på kineserna, ty de hålla myc
ket på lån metoden. 

Emellertid rådde oss en af våra vänner att ge Uang 
litet pengar för att uppchåIla sig de närmaste dagarna och 
så låta hOI1')m gå l1\'art han ville. Detta var en kompro
miss, som syntes mig antaglig; jag gaf honom aUtså tiU
riickligt att lefva af en ,-eeka, hvarefter han begaf sig på 
vandring, som jag sedan fick höra, till Cang-uang-shui, som 
då lämnat oss oeh bodde i Kli-o. Under de år som gått 
sedan dess har han stadigt hållit sig till Guds nåd och till
I-äxt mycket i andlig kunskap, fastän vi icke förrän i som
ras upptogo honom i församlingen. Han har td hustrur, 
och l-i hade att börja med ieke fullt klart för oss, huru vi 
borde handla i sådant fall. Men då dct i sjrilfva vcrket 
icke i bibeln fi nncs någonting som bjuder en kristen, lwil
ken i sitt hedniska tillstånd tagit två hustrur, att efter sin 
onwändelse sända den ena ifrån sig och bchålla blott en, 
så ansågo vi slutligen, att vi kunde ingenting göra vid den 
saken, utan då han i öfrigt lcfde ett kristligt lif, upptogo 
vi honom i församlingen . Den andra hustrun i ordningen 
är hans barns moder, och det synes hårdt att tvinga honom 
att sända henne från sig. Ett ege ndomligt drag är det 
också, att dessa två kvinnor lefva i den största frid och 
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endräkt; en Ijuf1ig fridens ande synes råda i hemmet, hvil
ket gör, att man känner det så godt där. Våra syskon 
här bruka kalla dessa båda kvinnor i Jd'llrta och jJfaria, ty 
den ena af dem är mycket praktisk - det är den första 
oeh hon förestår huset; den andra är mera kontemplativ, 
såsom ock mera intelligent, och förstår ordet så väl 
hon läser rätt bra. 

Den 25 jan. reste jag och hälsade på honom , åtföljd 
af Chao. Då vi sent på kviiJlen kommo dit, var familjen 
just samlad till aftonbön. De liiste Ebr. 6, en tämligen 
stadig mat för dem. 

Påföljande dag, söndag, hade vi morgonbön och »hög
mässa » och därefter predikan på gatan i hans by - Uang 
bor ett stycl{c ifrån byn, i en grotta bland Iwllarna. På 
grund af att hans hem är så af1ägset från byn och få eller 
inga åhörare komma till gudstjänsterna, önskar Cang nu 
få ett hus eller rum hyrdt i byn för att där predika. Själ!" 
föreslog han teatern, lwilket jag afstyrkte, ty på båda sidor 
om den voro tempel, hvilkas grinande afgudabilder syntes 
mig föga inspirerande. Men någon predikolokal böra vi ha 
där; Uang är så nitisk, och, fastän icke just utrustad med 
stora predikogåfvor, dock i stånd att i enfald bjuda syn
dare till Jesus och tala om för dem hvad han själf funnit 
i honom. 

Det bestämdes på vårt senaste kinesiska större möte, 
att l-i på nyåret skulle ha en bibelkl ass . Jag hade hoppats, 
att det i år skulle lyckas bättre än i fjol, då jag erhöll m 
deltagare. I år blef det .lel/l. Ökas det i samma propor
tion till nästa gång, få vi då 25 - väll<ommen den dagen! 
Det är roligt att se, det somliga af de kristna likväl flitigt 
studera sin bibel. Särskildt är detta faLlet med evangelistcn 
Chao. Han är ganska hemmastadd i l\ya T estamentet, och 
de viktigaste hänclclserna i Gamla kiilmer han också. Han 
är \"isscr:igen i sin predikan något för stor vän af likmlser, 
ofta litet dunkla, och det dröjer vanligen en s tund, innan 
han kommer till hufl'lldpunkten i det ämne han fö rehar, 
men han är i stånd att hålla en åhörareskara \"id vaket in
U·esse. Själf har han varit nere i syndens djup; ibland 
tar han af sig mössan och l"isar ett stort ärr i pannan. 
»Se, ln-ilken stor syndare jag har I'arit», siiger han. Han 
har varit opiumrökare oeh en d[tlig man på alla sätt, men 
nu är han frälst. Det märkc han har i hufVLldet är minne 
af ett slagsmål. 

Ja, nog finns det ädelstenar äfl-cn hiir , ädelstenar, som 
skola bli prydnader i Herrcn Jesu krona. Men många af 
dem ligga ännu nere i smutsen. Gifve Herrcn oss nåd att 
söka flitigt eftcr dem och jim/a d~m! 

På sista tiden har det I-arit mycket sjukligt hiir, både 
utIändingar och kineser ha haft influensa. Först var min 
Anna sjuk, diirefter jag och på samma gång Hugo. Karl 
har också varit sjuk -- ja, litet lwar har haft slängar af 
förl{ylning . En vän till oss gaf mig anvisning på en radi
kalkur mot förkylning . Så här lyder den: Ett päron lägges 
i en skål med honung, sedan man först uti detsamma stuc
kit 7 hål och inlagt ett pepparkorn i In-art hål; alltsam
mans ångkokas och ätes d~irefter. De 7 pepparkornen 
dl'ifl-a ut förkylningen gel10m l de 7 dörrarna »: mun, näsa, 
ögon och öron, honunge n verkar lenande, OCll päronet 
det sura - stärker benbyggnaden i kroppen. Jag har icke 
profvat metoden , så att jag vet ej af erfarenhet, huru den 
verkar. Utom denna korta tid af opasslighet ha vi fått 
vara så underbart friska. Herrcn har hållit sin hand öfver 
oss till godt. l frid oeh lugn få vi också bo och äga 
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allmänhet ynnest hos foll{et, som lyssnar till predikan och 
vanligen visar sig vänligt. Bedjen mycket för Herrens verk 
här, särskild t för de infödda kristna, ty de ha att kämpa 
med många svilrigheter och äro ofta i stor fara att falla 
bort från Herren genom snaror, som vi västerländingar ej 
mycket förstå eller känna makten af. Infödda evangelister 
är ett stort behof, och jag önskar, att de kristna hemma 
ville behjiirta detta och irrigt bedja Herren sända sådana 
i sin myckna skörd härute. lVlå han iifvcn sända af de 
många, som han väl ännu har där hemma, och siinda dem 
Sl/tlrt, ty fältet ln'itnar till skörd. 

7({l1II, åtlydande Herrens maning, kom öfver och 
hjälp oss! 
Eder i Herren, med eder för gemensamt mål arbetande broder 

Axel .fIa/mc. 

I-sh'j den l april 1896. 

"Såsom en morgonrodnad är bans upp· 
gång viss, och han skall komma såsom ett 
regn till oss, såsom ett serlaregn, som 
fuktar jortlen. » . 

Vi äro alla tre, min hustru, min syster och jag, friska 
oeh kr.ya och hal\'a det· myeket godt och välsignadt på 
vår lilla station. Herren bor ibland oss och öfvergjuter 
oss med nåd såsom med en ström. »Det är en ström, 
hvars bäckar fröjda Guds stad, den Högstes heliga boning. 
Gud bor därinne, den vaeklar icke. Gud skyddar den 
lwarje morgon som gryr». 

Vi haf\ra i vinter och i vår haft ganska många be
sökande här i I-sh'j, och fastän platsen är mycket liten, hafva 
vi dock kommit i beröring med mycket folk. Särskildt 1'01'0 

de besökande många efter kinesernas nyår, då de haf\'a 
godt om tid. Den 15, 16, l 7, 18 i första månaden ström
made män och kvinnor in på \·år gård från morgon till 
b,äll. Dc kommo naturligtvis nästan utan undantag af ny
fikenhet , för att fil se, och emedan kvinnorna under dessa 
dagar enligt seden här få gå ut och gå hvart de vilja. Vi 
fingo då tillfälle att tala med dem om den sanne Guden, 
och några af dem, som då kommo fÖt· första gången, hafva 
sedan ofta besökt oss och fått höra om Herren. O, måtte 
det blil\ra någon frukt för Guds rike! 

Några finnas äfven här, som bckiinna sig tro på Gud, 
och lwilka, sEt långt vi kunna förstå, äro uppriktiga. En 
man vid namn Huang \' ill med hela sitt hus frukta Gud, 
och har lidit ej så litet hån härför af sina grannar. -

Ringe brodern 
'.J. T. Sandberg . 

.. 

Fröken Ebba 8mil! skrifver från Cin·ch'eng i början 
af mars till en vän här: 

»l lördags kommo några kvinnor hit för att hälsa på 
Folke. En af dem, en gammal troende gumma, bad mig 
komma till sitt hem följande dag. S0111 det var helt niira 
gick jag dit efter middagen. Anna Janzon, som skulle 
hålla bibclklass diir, kom oekså, och efter som det \'ar det 
kinesisi,a nyåret, blefvo vi först bjudna på te, valnötter, elt 
slags fikon oeh andra idnesiska rariteter. De voro så vän
liga oeh snälla. När jag skulle gå hem, fick jag ar en 
annan snäll troende k\' inna ett helt pa!,et, innehållande goda 
saker, som jag skulle taga med mig till Meiti-kiai. Därefter 

hölls bibel klassen ; först sjöngo vi och läste sedan tillsam
mans l Joh. 2: 28- 29. Du skulle hafva hört dem, när 
de omtalade, hvad de ihågkommo från förmiddagen och 
huru de förstodo, hvad de nyss lärt; det var riktigt roligt. 
Vår kära värdinna skulle förklara, hvad det vill såga att 
förblil\'a i Jesus och sade: »Dct är att Jesus och jag ej 
kunna skiljas åL>. Och är det ej just så! Hvad skall skilja 
oss från Jesu kärlek? Rom. S: 33-39. 

Jag tän!{er att du hört talas om en infödd pastor här 
i Shansi, vid namn Hsi . Han är nu död . Han var en 
mycket framstående man, som utöfvade en vidsträckt verk
samhet och hade upprättat en mängd opium-asyler, som 
stodo under hans ledning. Nu är hans \'erk slut och hans 
gärningar följa honom efter. - Vi haf\'a i dessa dagar haft 
besök af en troende man från Ping-iang-fu, cn klar lef
vande kristen som var mycket snäll. Det finnes så många 
snälla kineser. ,- - 

Från andra missioner. 

S'!/c/tska kplml!s Zulamiss/o1/. arbetar på 5 stationer 
och äger 5 manliga oeh 6 I,vinnliga missionärer, 16 in
födde medhjälpare, 363 församlingsmedlemmar, hvaraf 178 
äro nattvardsberätligade, 203 skolbarn, 83 barnhemsbarn 
oeh 7Okatekumener. 

Sv'enska kyrkan bedrifver äfven mission Indien. 

EZ'llllgeliska Fostcrlandj'stiftdsCII utöfvar utländsk mis
sion på 2:ne fält, nämligen i Ostafrika och .fi/li/i:lI. 

I Ostaji'i/w äger Sti rtelsen 7 missionsstationer, 12 man
liga (hvaraf 7 ordinerade) och 7 k\·innliga missioniirer, 
21 inföddc medhjälpare (4 ordinerade) , 288 församlings
medlemmar, diiraf 126 äro nattvardsberättigade, och 7 skolor 
mcd 88 lärjungar. l S 9 5 döptes 33 personer p;l detta fält. 

I Indim har nämnda sällskap likaledes 7 stationer, 13 
manliga (Iwaraf 12 ordinerade) och 14 kvinnliga missio
närer, 28 in födde medhjälpare, l 69 församlingsmedlemmar, 
hvaraf 68 äro nattvarclsberättigade, 7 Iwardagsskolor med 
tillsammans 210 gossar och 98' nickor samt 10 söndags
skolor med 31 S lärjungar. Under år 189 S döptes på detta 
fält 20 personer. 

Ev. Fosterlandsstiftclsen bedrifver sJomansmlsslOn i 
IlaIIlbltr,t;, Liibtck, Livt'rpool, Grimsb)'., l itarscillc och Boston, 
på hvilka platser nio missionärer arbeta, Af dessa äro 7 
ordinerade . 

Sr'eJ/ska l~fiss/ill/ .ifijr!l/llldd har 4 stationer och l i ut
stationcr i KtJ1t,r;o, 8 manliga och 8 kvinnliga missionärer, 
2 i inrödde medhjälpare, 309 församlingsmedlemmar och! l 
skolor med 423 lärjungar. 

I 7(illtl har nämnda sällskap 2 stationer, 8 missio
n:irer, hvaraf 4 äro gifta, 22 församlingsmedlemmar och 4 
skolot' med tillsammans 174 lärjungar. 

Svenska il'Iissionsförbundet bedrifver dessutom mission 
i AI...f{cr, Rysj-!l7I/{! och Kasd",'m" samt sjömansmission i 
Krollstadt och LOlldo/l. Inalles uppgår missionärernas antal 
till 2 O gi fta och :2 1 ogifta. 

Stockholm, P. Palmquisl,; Aktiebolags Boktryckeri, r896. 
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"Si, dessa skola komma fjärran från, och si, några ifrå n norr och ifrån hafvet 
andra ifrån Sinims land (J\ina)." €s. 49: i2. 
"SIara äro F)errens verk, värda aH beg rundas af ana, som hafva lust i dem". 

ps. 111 : 2 . 

• Svenska Missionen i Kina>, Stockholm., Lästm.akal'egatan 30.4 tr. 
Allm. Telefon S I 56. 
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1\ommittE~en fött "Svenska fv1issionen 1\ina". 

H. BERG, doktor, ord/dral/de, 	 J. v. HOLST, kallllllarlter,-,:, 
H. DIl.L.·liR, kapten , {,iu ord/önlJ"I" 	 CH. TOTTIE, kapten, 
O. 	 '. FEIUTZI-:N, !;oIl/IIIClldör!.-aptm, E. KJ "-U.BERG, l,assaJörvaltare, 

JUSEF H OLMGREN, sekrdera1"e. 

1I1issiomo:j,ditiol/: L;\ST~!AKARECATAN 30, 4 T IL 


All post a,/reNeras till KO~I~I[TTEI';N FÖR , SvE:-ISKA MIS S IONEN l KINA ' , STO C Kll OLM. 


Redovisning 
för influtna medel till "Svenska Missio nen Kina" 


under juli 1896. 

1\:0 Kr. Ö. 


50 6. FrKn Ölstadskre tsen af Risinge mfg gen. K. O. i\ ... . 25: 
507· T. D., Bossg8.rd, \\'iinerstnd gen. A. J..... .......... . 25; 
5°8. F'rftn småskolebarn i Kum la gen. I-I. G....... . .. ... ' , . j: 20 

S. R·,; spa rbössa gen. K. S., Flisby ................... ,. 6')
5°9· 
o · 510. 	 B. P. J Ett löfle ljerrcn > gen. dito . ... ..... ... ... .. ... . 

5 I !. 	 Ett löfte och tack lill IIerren för bjiil p i "öden,; lid 
gen. dil0 .. . ...... . ................ . .............. , .. .... .. . .. . 5: 

512 . 	 Oniimnel gen . C. O. K., Li nköping .. . .. ....... . .... . . . . 5: 

51 3. Fr. Rystad s mfg ge nom G... . ................ . ......... . 50: 

514· N . L., Vassbacb., Hjälteby ..... , ... '" . . .. •• ... . .. . , ... , 3°: 
5 r 5· Mfg vid Korsvägen gen. A. W. W . ....... . ... .. . ...... . 10: 


5 r6 C. M. K. , Wrigstad ..... ... ... .... ....... ..... .. ......... , 10: 


51 7. 	 Vid barngudstj;'ins t i Giresla g en. P. L. J. .......... .. 3: 51 

518. : Edra ön."kn ingar vare kunniga inför Gud i all t,. . .. 4°0: 
51 'J . Onämnd Hern<e : Försil ida gll ldörhängen gell. K. B. 4: 
520 . 	 Kollekt i Lindesberg elen " ' , gen. C. C. ........... . 45: 

52 1. Frfm missiunsvänner i Vad stena gen. P. \V .. ... , ... . 2 : 7S 
522 .\ . P . Sll nnankärr, Lindesberg .. . .... .... . '" .. . . . .. . . . . . S: 

~rllll sjij arbelsföreni ng gen. C . L. ... ... .... .. .. . 52 3. 
. 	

4°: 
()nämnLl gen . dito . ..... . . .. ,... '" . . .... . ..... . ..... .. ... . 75:
52 4. 
1'. P-son, Ekshäracl .. . .................. . . .... .... .. ..... . So:
52 5. 

526. 	 C. 1'-, skolbarn , Norrköping gen . L. If. .. . . 5: 
FrRn söndagssk olbarnen i Skärfsta gen. E. G.. " .. , 7il: 

S28. F ri församl. i :\orra Sandsjö gell. C. S , I{oss],y . .... . 25: 
52 7. 

Onämnd i Lin desberg '" ........ , .... . ........... .. . . . .. . 3:
52 9. 
E. N., ÖsterslInd . ..... .... .. ... ........ , . .. ...... ... .... . . 10:


53°· 
l ' . A. W. , Visby ge n. K. B . .... .... ... ... . . .. .. ..... ... . . 5:
S 3 1. 
E. C- s s}Jarbössa g en. H. Il ............ . .. . ..... . . . ... . 10: I7
53 2 . 
Föreningen , Var fa s l och stark ~ gen . dito (hokfond.) 30 :533· 	 5° 
Kollekt i Bohr gen. P. Blomstriim .... ... ...... .... . .. . 1 ). -' 


534· 
L . K. , J(nnlsherg, Kora ......................... : . ....... . I:
535 · 
Svin.stads sy~ lerrören i ng ge n. K. T. '" ." .. . ... ........ . 50:
53 6 . 
S. H., llamm~rl öf . . .. . .... .. ... . . ... ... .. .. . .. ... . . 30 :
S 37· 

53il . C. S., 	 1\orrkö ping gen. L. I f. .. ... .... ... ... ..... .. .... . S: 
i\Iission svän ncr i Brån.:i t:l och l\i os g LI1. P. S. 10:
539· J. Y. Kramfors gen. Ev. Fo., t. St iftelsen .... . . . .. ... .. . 20:
54°· 

54 r. Hergunda syfiJ Tening gen . dito ..... . .... ..... ... . .... . . . . 2 0 : 


Skdleftc3. stad~ syförening gen. di lO . .. ... .... .. .. ...... . 25:54 2 . 
1\. II. 	gen . ") f. .l'.. Göteborg .. . .............. . .. . ... .. . . . . 1 8: 62
543· 
Onämnd gen. iI. 1L, Stockhulm ......... .. .. . . .. ... .. .. 20:
SH· 
A IL , llogelsrum gen. di to .. ....... .. .................. . 10 : 
545· 

54(,· 	 Gen. L. P. J. gen. dito .. .. ... .... . . .......... . 4°: 


S47· E. lJ., ':\tinl.l na genom ditv 	 5: 
5!f8. Gen. Ev. Fost. Stift...... . 10: 


549· 
 ~l. S. gen. H . B . .. ... .. . ... . ............ 3: 25 

Summa Kronor 1,244: 69 

j ]fisntJII llr Folke skrifver till en vän hiir. »Jag ön~kar 
så innerl igt, att de nya missioniirerna måtte komma ut sn~lt·t. 

Vi äro i förliigenhet af brist på arbetare . Hoppas ingen 
drager sig tillbaka. Du skall tro , att Gud öppnar dön'ar 
för oss, oeh vi äro my cket glada. Låt oss nu också få 
höra snart, alt vi fil medarbetare.» ., 

EII/II/a .."lI/(!cr.iSOI/ a r framkommen til l missionsfilllet. 
Hon \'ar mycket cftcrliingtad af syskonen . T illsammans med 
Fredrika Hallin skall hon arbeta p~"t stationen ~vle·ti·chcn . 

Den nyöppnad e gosskolan ···i n·ch'eng dknar 12 ele· 
ver, Iwilka ä ro snrilla och Iiiraktiba. 

[igel' 	 i olika delar af Kina :2 (, l 111 issiollsstationcr, (\~irar l ~ 6 
bistationer, 34 2 al1önade infö,Uc meclhjiilpare oc h l l 'J 
utan lön, i55 organiserade församlin ga r, 5,20:-; lwll1muni· 
ka nter , .5 sjukhus, 12 apotek och 44 opiu masyler. Under 
sis ta a rbetsåret döptes 844 personer. 1I lissio nilrernas antal 
uppgick den l jan . IS96 till 641 . Då dc infödde inberilk· 
nas, upPbi\r således hela arbetsstyrkan till l , I 02 personer. 

Inkomsterna i England och Kina 	 fiir 1095 belliptc si g 
till 7 i 3, 150 kr. , 11\' ilken summa öfversteg fö reg!iencle ttrs 
inkomster med I i 3,4 i 4 kr. 

Seda n missionens början hafl'a 8,0 15 personer döpts. 

Den beder utan uppehåll, som förenar bön med hand· 
lin g, ty giirningar ii ro oekstt en del af bön en. Vi kun nn 
icke fli rstå a postelns 01',1: »Dedjen utan itterviinclo I ,) på 
något rimligt 5illt, om vi icke betrakta ,len troend es hela 
lif såsom en Irtng snl11lllnnhil nga nde bön , Iwaraf deL SOIl1 

a llmiinhet ka ll as bön, utgör blott en dcl. Or;~'nlc.i . 

»Du viilsigna r den riittfiirdige : Herrcn har bestiimt sill 
folk att ärfl'<1 \' illsignelsc, oeh ingenting sk;-tll berlifl'a det 
dess arr. Han sk;:\ll I'älsigna det med all sin krafts rikc,i o l11, 
och alla han: egenskaper skola s[l !11vcrka för ;-t tt uppfylla 
hans trogna med gu,iom!ig tillfredsstiillclsc. Sj>lIIg rlll, . 

:Vled varmt tack till gifvarne . 

. \ ir 7'llf ),7,<;' d,; Sli in i dil! /IIIS IllCd årölIIlI!!ii'r, ) a,<' Den som ha r stl brådtolll , ntt han ej har tic! att I' iinta 
n ll hetala dl;,' dc löf/m , S{l1II gil;'~' '''' iifc'cr II/ f /l(! lii}/ar , {ld l på Herren, han har större bl'ådska, än Gud I'i ll , att hnn 
som IIIfIl 11//111 IItlalade i 11/11/. lIihl. Brälllli~!Ji'r af fela fi ir skall 	 hafv~ . 'J. IEIiI/;"OIl Ta)-III1 ·. 
7!ill j a,r;' ji 'all/bära dt dlj:- !lied i!!Ji'r /f llga ,~/ Tädllrar: j ag 7'fll 
i!!/i'a IhitlC t/lirar Iidl /!{ld:ar. 1's. 66: 13 - 15. 

http:Bossg8.rd


S .1 jV~ .1 i).1 S L A iVD. 

lI'T'ill ett 1!ittnesborrd" * 
I. 

Verkan af troget vittnande. 
J \ f C. /1. C. 11!t-l.gg 1'i:'gor. 

, j-lans ord löper,. Ps , 147: 15, 
),Att hans ord må löpa » (eng. öfvcrs .) 

2 Tess, 3' I, 

»Där en konungs ord är, där är makt, » Och en 
den bästa måttstock på makten af en konungs ord 
är den hastighet, hvarmecl han kan göra dem kända 
för sitt folk. Alla stora härskare, som hafva sökt 
stärka makten öfver sina riken , hafva gjort till sin 
uppg'ift att förse sina besittningar med goda vägar 
och föranstalta snabba kommunikationer, 

Historien gifver många exempel på sanningen 
härar. Esters bok berättar för oss, huru hastigt Aha
sveros' ord lopp, När blodbadet på judarna blifvit 
påbj udet, lämnades » en afskrift af skrifvelsen » för att 
kungöras för alla folken, och budbärarna drogo ut 
»med hast efter konungens ord », 

En af de viktigaste or,;akerna till de romerska 
kejsarnes makt, då de på Kristi tid härskade öfver 
den civiliserade världen, var det utmärkta svstem af 
vägar, som gingo genom hela riket, hvilket 'gaf dem 
makt att skyndsamt göra sin vilja känd. När kej
saren talade, hörde världen, Så är det äfven i dag, 
Drottning Viktorias besittningar sträcka sig öfver hela 
världen, Henne.:; undersåtar äro spridda öfver en yta 
många gånger större än romerska rikets. Likväl kan 
hon på en ojäm förligt kortare tid göra sin vilja känd 
för hela sitt folk. Det säges, att, om så önskas, ett 
påbud af drottning Viktoria kan kungöras för de 300 

millioner, öfver hvilka hon regerar, på något mera än 
14 dagar. 

Men om det med afseende på en jordisk konung 
kan sägas, att »hans ord löper med snabbhet:>, huru 
mycket mera kan det sägas om honom, som är ko
nungars konung? I naturens värld har Gud endast att 
tala, och världsalltet hör det, och hans vilja sker. 
Han gör vindarna till sina sändebud, eldslågor till 
sina tjänare . Oräkneliga änglaskaror stå inför hans 
ansikte, ansträngande sina Öron för att uppfånga hans 
svagaste hviskning, och ila framåt i hela fullheten af 
deras kraft för att utföra hans bud. När denna värl
dens historia är slut, när domsbasunen ljuder, och be
fallningen utgår att samla människor till dom, skall 
denna befallning hastigt åtlydas. D et ordet skall löpa 
mycket snabbt. Det blir då ingen tid att komma 
undan och ingen tid till beredelse, om denna upp
skjutits till dess. Gud skall sända sina änglar att 
samla de rättfärdiga och de orättfärdiga, och innan 
man kan drömma om att undfly, skola vi stå inför 
Kristi domstol. 

Men Gud är icke endast Herre i naturens utan 
äfven i nådens rike. Och i nådens liksom i naturens 
rike har han sitt ord. Hvilket är detta ord? Det är 
evang'elii budskap, berättelsen om det människohlifna 
ordet, den goda förkunnelsen om fräl sning, Detta är 
i högsta mening Guds ord till människorna. Han 
önskar, att detta ord skall kungöras så skyndsamt 

" Ur Chinns ~lilli ons , ö rver,all"J ti:r K. 1:' 

som möjligt för alla människor. Han vill, att alla 
människor skola blifva frälsta och komma till sanning-
ens kunskap. I~:ran önskar, att alla , som känna syn
dens börda, må känna Guds Lamm, som borttager 
världens synd. lIan önskar, att alla som längta efter 
förlåtelse må veta, att den kan erhållas af dem, som 
mottaga den. Han vill, att alla som sucka örver sin 
egen svaghet må veta, att i honom finnes fullhet af 
kraft. Han ön:ikar, att alla må få veta, och det skynd
samt, att hans namn är kärlek. och att han vill mot
taga och väls igna hvarje irrande barn, som återvän
der till honom. Emedan han ifrig t åstundar, att detta 
budskap snart må blifva kändt, bjuder han sitt folk 
att bedja, att H errens ord må löpa och varda förhär
ligadt. 

Men om denna bön skall uppfyllas, måste vi som 
tro arbeta för uppfyllelsen däraf. Ty det är Guds 
afsikt, att detta budskap skall framföras och utbredas 
endast genom hans troende folk. Han vill ej låta 
äng'lar göra det. För dem är försoningens evangeli
um en hemlighet. E ndast åt dem, som af egen er
farenhet känna välsignelsen af att äga förlåtelse, är 
detta ärofulla uppdrag g ifvt:t; at dem är det anför
trodt och det är den först a plikten . Hu/zJltd7lpp o'iftCll 
i en kris/ms lif är att låta J-fcrrozs ord löpa. <> 

J esus Kristus säger: )) Gan ut i hela världen och 
prediken evang'elillm för heja skapelsen, I skolen vara 
mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och intill jordens ände ». Hufvudllppgiften 
i en kristens lif är att söka g'öra Herrens ord fram
gångsrikt och förhärligadt; oclt ltastig/tctcn af (;uds 
ords framgång oc/z gradl'7l af dess f iirltiirligm lde stå 
i för/zållande till J(rt'sti läljungm 's 0'dltad fiir J-h'/'
l'ens befallning att 'Z'aI'a /zaNS ,/z'ttllen. 

Studera kyrkans historia, och du skall finna, att 
så länge församlingen var trogen såsom vittne, fö r~ 
ökades elen hastigt och växte i kraft; men när den 
underlät att vara ett troget vittne, upphörde dess ut
bredning, och förfall inträdde. 

Se på den apostoliska tiden' Den var i högsta 
grad en vittnandets tid. Uppdraget att vittna läm
nades icke till vissa, för sitt kall särskildt utbildade 
män. Vi läsa om, huru hela församlingen i Jerusa
lem blef förskingrad , men de förskina racle » ainO'o om-

b b b 

kring och förkunnade eva ngeiii ord ») , (1-\ pg. 8: 4) 
Paulus genomfor hela romerska riket, predikande 

Kristus och honom korsfäst. Hvad blef resultatet 
härar? »Herrens ord hade framgång », och kristendomen 
spred sig med en underbar hastighet. Detsamma är 
sant ännu i dag-, vi se detta i den inre missionens 
arbete ; troget vittnande kommer Herrens ord att löpa. 

För öfver 30 år sedan kom en Herrens tj änare 
till en af de mest sjunkna delarna af Glasgow. Han 
begynte att arbeta med en tom kyrka, Men han 
gjorde det till sin uppgift att oaflåtligt bära vittnes
börd om Guds kärlek och Kristi frälsande makt . 
IIvar helst han mötte människor, på gatan, i butiken 
eller i hemmen, var han ang elägen att fram föra H er
rens budskap och bjuda dem komma t ill Jesus. Och 
hvacl blef följden? Ordet hade framgång; kyrkan fyll
des till trängsel och b!ef inom några år moder till 20 

dotterförsamI inga r. 
Vi se detsamma i elen yttre missionen. Om du 
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vill veta , huru snabbt Guds ord kan löpa, när det ~ir 
antörtrodt åt trogna vittnen, så läs historien om Fiji
missionen eller missionen bland karenerna, där hela 
menigheten inom kort tid bragtes till Kristi lydnad. 
Och hvad som är sant om dessa missioner är sant 
Mver hela världen. Hvarcst de troende vittna, där 
löp er ordet, och Gud gifver alltid vittnesbörd till sin 
nåds ord. (Apg. 14: 3) 

Men löper ordet så snabbt, som det borde löpa? 
I1vem af oss vågar säga, att så är förhållandet ? Värl
dens tillstånd i clag utgör en skarp förebråelse mot 
Kri sti församling . Drottning Viktoria har i sin direkta 
tjänst endast några tusen man , och likväl skulle dessa , 
ifall hon ö nskade det, kunna fort skaffa hennes bud
skap till de 300 millioner, öfver hvilka hon härskar, 
på något mera än 14 dagar. iVIen Jesu Kristi bud
skap har varit i församlin g ens händer under nära 
1900 år, och det har alltsedan pingstdagen icke fun
nits en dag, då Kristi bekännare icke kunnat räknas 
i tusental, men likväl finnas ännu om kring 8 00 millio
ner af människosläktet , som icke hafva hört det bud
skap, hvilket det är församlingens förnämsta plikt att 
kungöra. Hvilken häpnadsväckande tanke att, sedan 
vår Herre gaf sin befallning att predika evangel ium 
för hela skapelsen, 2,)00 millioner människor hafva 
giltt in i evig'heten utan att hafva hört detsamma. 
Låtom detta få uppväcka oss till ett troget vittnande, 
på det att Herrens ord må löpa, och världens evan
gelisering fullbordas under den närvarande genera
tionen samt den dagen gry, d å den ene brodern icke 
behöfver säga till elen andre: »Känn Herren », ty alla 
skola bnna honom, från den minsta till den störste. 

FllåIl. missionsfäitet. 

Ögonblicksfotografier frän Kina . 

II. 
E n iir den som slh och en annan den 

som skördar. Jag har siindt eder alt 
skörda det , l1\'arp3. I icke har"en arbe tat. 
,\ndra har"" arbetat, och I hall'en ingålt 
i deras arbele . J o" . 4: 37 , 38. 

På den sista s tora dagen, S0 111 skall uppenbara allt, 
komma nog många öfver raskande sal,cr i dagen. Ej minst 
förvå na nde ska ll det väl blifva för en Her rens tj ä nare att 
se, de t må nga, som han tog för att vara s ina andl iga barn, 
i själfva verket ej \'01'0 det, utan frukt af en a nna ns ar
bete, och åter igen a t.! a ndra, som då prisa Gud och L am
met, peka på hon0111 som dc t redskap Herren a nvänd t, 
utan att han sjiilf haft vetskap diirom. 

Föremåle t för nedanskrifna lilla skildring, en un g landt
brukare vid namn Kao , hörde för 5 eller 6 å r tillbaka sedan 
evangelium för första gången i T'ong-eheo·fu och anam
made det strax med g lädje. r ör en tid bortåt fortfor han 
att ko mma till »Fuh·in-t'a ng ( »dct g lada budskapskapellet») 
och emottaga llndcrl'isning. So m hans bokl iga k lI:1Skap<.; r 
voro ganska goda, ingaf han förhoppningar, men så med 
ens upphörde han att k0111ma. Ja, då Henrik Tjäder, S0111 
på den tiden var bosatt i T'ong-cheo-fu, en dag g iek för 
a tt besöka honom, sprang han och gömde sig, så fort han 

fick syn på honom. Och orsaken \'ar ingen ny, utan jiimn
gammal med den kristna religio nen, ty sade ej Herren Je
sus om elen säd, som såddes på stengrun,ien: " Del elr rim 
SO/JI /t(it· onkt ()d/ III/Jl tagt)' rid Sll'llX //It'd Klär//L' ; 1IIt'Il I/till 

l/III' id'c 1'0/ i S/;I(. II/all stdr 1/1/ w liti. 11th ntir btdl'iifrdsc 
dler Ji)/fiiljdst: påko///lIII.'1· föl' (11'tkt,- slm//, _,-Irax 11~!;cr hl7/1 
!lllsliJI. » 

På Oera år kom ej Kao till oss. ,\-[ötte han någo n 
af oss el ler den \-i använ.:le i vilt- tjiinst , \-ek han undan . Det 
såg ut , som skulle aldrig frukt komma af det utsiidct. För
lidet år började han dock kOlllma en och annan g~lng, mcn 
ej till gu,lstjänst. Vi ta lade al l\-arl igt med honol11 och upp 
mana,k honol11 alt b'estäm 111 a sig för hvi lken herre han ville 
tjiina . -,dcr samtalets lopp blef det tydlig t, att han stu
derat sin bibel ganska mycket, men att moderns och svär_ 

En afgud. 

moderns förföljelser hindrat honom. Nu, sade han, voro dc 
litet bättre, och han \'ille il. nyo kOl11 ma till d ra guds
tjiinster. I fö rbigående niimndc han dock en liten penninge
förliigenhet han hade och und rade, om jag skulle \'ilja hj iilpa 
hon0111 mej några taeJs. Härpå s\'arade jag: "Kao, eme
dan jag älskar dig, \'ill j ag ej hjälpa dig med en enda kasch. 
Gör j ag de t, så gör jag dig skada. Du skall känna dig 
förbunden att komma till gudstjiinsterna, och folk skall säga, 
att du fått betalt för de t du tror på denna lära. ') 

Dessa ord, hvilkrt sanning han nog genast insåg, vi sa
de s ig sedermera \'ara honom till stor hjälp . 

Emellertid, ICao började ko mm e., och för hvarje gång 
\'ar han mera fr imodig oc h glad . Guds Ande a rbetade syn
barl igen pfl ha ns hjiirta. En söndag kOI11 han med sin sviir
mor llit, och hon stannad~ hiir den dage n och återkom på
följande söndag tillsammans mej hans mor. Deras fördo
ma r försvunno, så fort dc fingo \'a ra tillsammans med oss 
litet. Kaos Illor stannade hos oss i fyra dagar. Det \'a r 
så ege ndomli gt att se henne, SOIll förut trott oss om all t 
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möjligt ond t, sitta med lilla Henrik på sitt knä som vår 
bästa vän. 

En annan söndag kom Kao hit med sina afgudar, 
Iwilka utgjordes af en större porslinsgud (» Ii-tu' -she n », 

»jordguden,,) oeh alla familjens tal1or, på hvilka förfädrens 
namn 1'01'0 skrifna och som tillbedjas. Att skilja sig från 
dessa senare kostar i allmänhet på, mest för en kines, och 
därför har jag fast hopp om att Kao aldrig mera skall 
återgå till sin förra torftiga religion. 

Samtidigt talade han om hlll'usom förföljelsen nu utbl'll
tit. Till att börja med hotade de alt slå honom, nu tala de 
ej med honom. "Då din mor dör, hjälpa vi dig ej med att 
begrafva henne », sade en. » Det gör ingenting », sade Kao, 
»jag ber herr Berg komma ut, och clå både tar han folk 
med sig och haUer gudstjänst!» En annan gång sade han 
med tårar i ögonen: »Jesus grät öfver Jerusalem, och det
samma gör jag öfver mitt byfolk. Jag iiI' en liten David 
och dc likna den store Goliat. Om ej Guds Ande bistår 
mig, kan jag ej öfvervinna dem. De må göra aldrig det 
med mig, Herren lämnar jag aldrig. I år har jag klistrat 
upp almanackan på väggen. (De kinesiska almanackorna 
äro tryckta på ett ark gult papper och innehålla förutom 
almanackan hvarjehanda annat.) Förr tordes jag ej det. 
l\'u, 0111 det kommer besökande till mig, ger jag dem böc
ker och säger till dem, att om de ej vilja ha dem, är jag 
villig köpa tillbaka dessa af dem för 4 kasch. Förr, då jag 
läste min bibel och någon kom, stoppade jag den under 
tiicket. Nu är jag villig läsa för alla som vilja höra. » 
Detta är för Iwar och en, som förstår Kanaans tungomål, 
klara och tydliga ord. 

Anna Eriksson har nu besökt hans by trenne gånger, 
och kvinnorna äro mycket \'illiga att unden'isas. 

;,Jag, som är en gammal änka», sade hans svärmor 
till några, som klandrade henne, » måtte väl få tro hvad jag 
vill. Om j ag icke mera vill tillbedja afgudarne , s;,\ är det 
ju min sak. " Vi vänta stora ting af Herren genom Kao. 
Han är ännu ett barn i Kristus, men med goda anbg. 
"Herr Berg ", sade han en dag, »ni är min lärare, om ni 
ser något hos mig, som är orätt, så tillrättavisa mig. Jag 
skall blifva myeket tacksam därför.» 

Välsignad vare Gud och min Herre Jesu Kristi Fader, 
som uttager syndare ur mörkrets välde och försiitter dem i 
sin Sons härliga rike! 

»Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud, som allena 
gör under! Hans namn blifve evinnerligen! Så långt solen 
lyser, fortplante sig hans namn, och alla folk väl signe sig 
i honom och prise honom säll I Oeh välsignadt vare hans 
härliga namn e\rinnerligen, och hela jorden vare full med 
hans ära: Amen, Amen. » Ps. i 2. 

August B erg. 

* 

Pu'-cheo-Fu i april 1896. 

Till missionsvännerna i hemlandet! 

Om några dagar ha två år förgått sedan den minnesrika 
afton, då jag såg målet för min Kina-resa uppnådl. När jag 
tiinker härpå, flyga tankarna helt naturligt tillbaka till den tiden. 
En missionärs sträfsamma lif med dess okända mödor och 
bes\'ä rligheter låg framför mig, allting \-ar nytt och okändt, 
och jag förstOd, att det fanns ingen annan väg att komma 
framåt på än den barnsliga trons oeh förtröstans väg. Med 
de många dyrbara afskedsorden från vänner såsom matsäck, 

begaf jag mig i väg, oeh hvad skall jag nu säga? Till 
bröder och systrar, som vilja komma efter, vill jag sända 
hälsningen: »Frukta dig icke ». »Herren, som går framför 
dig, han skall vara med dig; han skall icke släppa dig och 
icke öf\'ergif\'a dig. Du skall icke frukta och icke vara 
förskräckt.» S :\Ios. 31: 8. Hen'en är densamme i går 
och i dag, i Sverige och i Kina. 

Jag bor nu i en stad, som ligger 5 sv. mil från vår 
station, Hai-cheo, där syskonen Tjii,ier arbeta, och där 
äf,-en jag har mitt hufvudkvarter. Jag reste hit i sällskap 
med evangelisten ljang för att taga reda på några opium
medicin-ätare, som broder Tjäder hört voro villiga att tro 
evangelium. Broder Tjäder har förut predikat här \'id åt· 
skilliga tillfällen, och särskildt då han tillsammans med 
Vang predikade i vårt tält förra året, fiek han se Guds 
ords kraft uppenbara sig. Jag har träffat l1era »sökare », 
som berättat, att de då för första gången hörde evangelium. 

Vi gingo till en början omkring på gatorna och utan
för teatern, Uang med sitt dragspel lockande till sig skaror 
af folk, och jag bärande fastbunden på en lång bambostång 
en i fot lång väggrulle med påskrift: »Jesus har kommit 
i världen för att frälsa syndare» den vanliga prediko
texten. 

Inom parentes vill jag säga, att dragspel iiro af stOl' 
tjänst vid tillfällen sådana som delta. Kineserna äro stora 
älskare af musik, och den missionär, som kommer rustad 
med ett godt dragspel och färdighet att spela, skall finna 
sig välkommen litet hvarstädes häruppe. 

Uang samtalade sedan dagligen med de besökande, som 
till största delen voro sådana, som i ki nesiska opiumasyler 
blifvit af\'anda från opiumrökande, men som ännu äro slaf
var under medicinen, som de am-ända i stället. Senare ut
I) stes ett »missionsmöte », som pågick 2 dagar, och Iwartill 
omkring 20 personer infunnit sig. Vi hade gemensamma 
måltider, men Inrar och en beta:ade för sig. Sista mötes
dagen sammanslöto sig dessa sökare till en församling för 
att haf\'a regelbunden gudstjänst om söndagarna. En offi
cer i lägret, en soldat och en barberare utsågos till le
dare, och dessutom utsågs en af dem till budbärare för att 
sammankalla landtborna vid särskilda tillfällen. Det var en 
öf\-erraskning att se jordmånen så beredd, och vi prisa Her
rens nåd. Opiumasylarbetet har här som annorstädes i 
denna provins visat sig vara ett verksamt medel att öppna 
vägen för Guds ords predikan. Giftet har nämligen så tal
rika offer ibland alla klasser, att det i städerna är sdirare 
att finna en man, som icke röker opium, än en, som gör det. 
Den fattige flI1ner snart bruket af opium försänka honom i det 
mest tryckande slaf\reri l\,'Iat kan han ju, när nöden tvingar, 
knappa in på och t. o. m. vara utan en till tvtt dagar, men 
får han ej den vanliga dosen opium på sin bestämda tid, 
(en, två eller tre gånger om dagen) utsättes han för de svå
raste smärtor oeh kval till kropp oeh själ. Det är mera 
än en kinaman kan tåla, och så få så smtll1ingom hemmets 
tillhörigheter, möbler, husgeråd, kläder o. d. vandra ur boet, 
på samma gång som han själf och familjen alltmer för
falla och demoraliseras. För oss, som vistas midt ibland 
opiumförbrukare, förefaller det egendomligt åh i tidningarna 
se, huru frågan om opiul11brukets skadlighet eller oskadlig
het diskuteras, särskildt i England, och huru engelska parla
mentet uttrycker sig till förmån för giftet. 

lVlå Herren förbarma sig öfver detta folk! E\rangelium 
är det, SOI11 räddar hundraden i denna provins från opium
lasten, och intet annat än evangelium skall kunna lyfta 
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Kinas folk upp ur den vantrons och vidskepelsens dy, hvari 
dct under århundraden sjunkit. 

Sedan brefvet påbörjades, har jag varit på en ganska 
besvärlig, 18 mil lång ridtur till systrarna Hallins och Bu
rens station, Ivle·ti-chen, kallad att se till deras kinesiska 
medhjiilpare, S0111 är sjuk i lunginl1ammation. Det var upp
muntrande att höra hans förtröstansfulla bön, att Herrens 
vilja måtte ske med honom, hurudan utgången än måtte 
blifva. 

lVled innerlig hälsning till de vänner, som »uthärda » 
föl· oss i bön. Eder medarbetare 

L. II. Linder. 

I·sh·j den 10 mars 1896. 

Öknen och del lorra landet skola glädja 
sig, och heden skall fröjda sig och blomstm 
såsom en ros. 

Alskade missionsvänner ~ 

Frid genom Jesu blod! 
Huru ljul1iga äro ieke Herrens löften för den, SOI11 be

höfv·er nflgot att lwila vid! Vi få dagligen erfara deras osvik
liga trofasthet. Herren gftr framför oss, och hans nåd om
gifver oss på alla sidor. »Prisen Herren med oss, och låt
om oss samfäldt upphöja hans namn!» 

I går morse lämnade jag med min kinesiska kvinna 
syskonen hiir. Vår resa gällde "Kao·to », en by 20 Ii från 
I-sh·i. Som ingen utländing varit där, 'iisste vi icke, om 
någon där ville eller vågade mottaga oss, men vi reste i 
förlitande på Guds löfte: "Jag vill glt framför dig. » Då 
\"i kommit ett stycke på väg, berättade vår körkarl, att det 
just var Hen-nao)), d. v. s. stor folksamling samt teater 
där. Jag hade aldrig förr \·arit på en teater oeh har dess
utom respekt för stora folksamlingar, särskildt i Kina. ;\Iin 
första tanke var att viinda om. l\rlen vi hade ju rest i 
Herrens namn, oeh ånyo anbefallande oss i vår himmelske 
Faders händer fortsatte vi resan. Framkomna funno vi icke 
mer än en kvinna i byn. Alla de 500 familjerna hade 
tillsammans med foLket ifrån närgränsande byar samlats 
utanför byn vid afgudatemplet, där de åskådade de teatra
liska föreställningarna. Vi hade nu ingenting annat att göra 
än att resa elit, ty vi hade konllnit för att predika evan
gelium, och här var ett ypperligt tillfälle, som icke borde 
få gå förloradt. Då vi k0I111110, hördes ett mummel i den 
stora follnnassan: "Uai·kuch-ren», »Uai-kueh-ren», d. v. s. 
utländingar, och jag blef genast hufvudpersonen på platsen. 
K,'innorna voro litet rädda, men männen trängde sig om
kring oss. Då de hörde mig tala »deras ord», blefvo de 
ganska tysta. Jag sade dem, att jag kommit för att tala 
med deras kvinnor, och bad dem göra plats, så att dessa 
kunde få komma intill mig. Småningom blef\'o äfven de 
djärfvare, OQh snart hade jag nera kv·innor hos mig i vag
nen, och andra trängdes rundt omkring för att m se mig. 
Det var så rörande att se alla dessa människor, hvilka 
aldrig hört e~t ord om Gud. Somliga veta icke, att dc 
hafva en själ , :tndra mera förståndiga tro, att de hafva tre 
själal·. Då dc höra 0111 den ende sanne Guden, tro de, att 
det är kejsaren i Peking, oeh veta icke heller om andra 
synder än att öf,'erträda hans lagar. 

Några voro riktigt intresserade och bådo mig lära dem 
bedja till vår Gud. De ibland männen, som kunde läs:!, 
tingo traktater, och sedan jag talat så länge jag förmådde 

och teaterföreställningen för länge sedan var slut, återvände 
vi till byn, där en välvillig kines bjöd oss komma till sitt 
hem. Då de hörde, att jag åt deras mat, blefvo de helt 
förtjusta, och så undfägnades jag på allra bästa sätt. 

Under tiden strömmade folket dit , och så. snarl jag 
slutat min måltid, måste jag ut på gården och stående på 
en stol tala till dem. 

Somliga lyssnade uppmärksamt, andra trängdes om
kring mig för att få se på mina kläder och röra vid mig, 
och under tiden höllo så många små bruna händer som 
möjligt i mina. Men mörkret hade fallit på, och jag måste 
gå in i huset. Innan jag hann in, var dock rUlllmet fullt 
af nyfikna människor. Väl instufvad midt ibland dem fort
satte jag samtalet till långt in på natten, dtl jag var så 
hes, att jag knappast kunde få fram ett ord. Med möda 
fick vår värd folket att gå . Jag måste lofva dem att få 
kOl11ma tillbaka huru tidigt som helst dagen därpå. Tidigt 
följande morgon vaknade jag vid bultningar på dörren. Så 
snart jag var färdig och öppnat, rusade folket in, men rum
met blef genast fullt , och ändå var hela gården full af män
niskor, som viinIade att få höra den nya läran, som de 
sade. För att kunna tala till alla liit jag biira ut ett bord, 
på hvilket jag ställde mig, och så fick jag åter tala om 
Jesu kärlek för dessa stackars kinesiska systrar, som äf\'en 
hafva ett hjärta, hvilket längtar efter kärlek, men icke ,·eta 
lwar den är att finna. 0, det var en salig stund! 

Snart måste vi dock säga dem farväl för att besöka 
ännu ett par byar. Flera hundra människor följde mig ut 
på viigen och bådo mig snart komma tillbaka. Då jag 
skulle stiga upp i vagnen, höllo de fast mina händer, och 
jag fick riktigt slita mig ifrån dem, det var med möda jag 
kunde återhålla mina tårar. Då vi kommo till nästa hy , 
kom en gammal gumma ut vid namn »Ch·ao » och bad 
mig stiga in i hennes hus. Snart samlades folk äfven där, 
och det blef ett nytt tillfälle att tala om Jesus, syndares 
frälsare. 

Den gamla 70·års gumman hade i många år bedit till 
sina gudar, men hennes hjiirta kunde aldrig finna frid, och 
hon berättade nu under tårar, huru olycklig hon var. Då 
hon hörde om Jesu kärlek och den frid han gifver, tillsade 
hon sin son att genast gå och taga ned alla afgudarne i 
huset. Han gjorde det, och så gjorde de ett bål och brände 
upp allesammans inför våra ögon. Sedan detta var gjordt, 
föllo vi alla på knä och bådo, och det var hjärtgripande 
att höra, huru den gamla bad , bekännande sina synder och 
tackande Gud, som låtit henne få lefva till denna dag. Vi 
kände, att Guds Ande var nära och verkade på deras hjiir
tan. Detta var något, som påminde mig om S\·erige , men 
här har jag icke förr sett något sådant. ° viinner, bör 
icke detta sporra oss att mera helt än någonsin förr gifva 
oss ut för dessa olyckliga, hvilka Jesus älskar lika viii 
som oss? 

Jag lämnade dem med löfte att snart komma tillbaka, 
och så fortsatte \' i till en annan by. Här voro de rii:lda 
för mig och vågade icke bjuda mig in, men som afguda
templen alltid äro samlingsplatser, såbegåfvo \·i oss till 
byns tempel. Här samlades snarl riitt mi'lIlga människor, 
och så fick jag iinnu en gång tillriille att fiir dyrköpta 
sjiilar tala om den lefvande Guden. 

Några frågade, hvarför vi icke fÖIT kommit med detta 
glada budskap, så att deras föriildrar äfven kunnat få höra 
oeh blif,'a friilsta. j\·lycket förvånade blef,'o de att höra, det 
ieke alla i mitt hemland omviinda sig till Gud, då de vela san
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ningen. Sedan vi länge samtalat med dem, måste vi resa för 
att hinna hem, innan stadspOi"tarna stiingdes. Och så sitter 
jag nu åter i mitt lilla rum oeh nedskri fver detta, outsäg
ligt Iycl<lig och tacksam för den stora nåd, som blifvit mig 
gif\ten att få vara eder och Jesu budbärarinna i detta mörka 
land, och Herrens löfte står kvar: Öknen och det torra Ian
det skola glädja sig, och heden skall fröjda sig och blomstra 
såsom en ros. 

Låtom oss säga bland hedningarne : Herren är Iwnung. 
Han skall \'inna seger. Halleluja! 

Eder i Jesus Elllilill SIll/dberg. 

Oin-ch'eng den 2 I mars 1896. 

.\lskade vänner i Herren ~ 

»i\Ien jag, alltid vill jag hoppas och alltid öka ditt 101'.» 
i\Iånader hafva nytt, sedan något skrefs fran vår lilla 

skola i Oin·eh 'cng. Det iir icke brist ptl nådebevisningar 
af vår trofaste Fader, som orsakat denna tystnad. :.lej, vi 
erfara dagligen hans nåd och hjälp. 

Under höstterminen hade vi åtta ele\·er. De \'oro i\Ia
nao, Tang, O-r( l\Iei, P·ing·ua, Loh-i, To·nii och Full·nO. 
Undervisningsämnena voro desamma som förut. Flickorna 
fldagalade mycken nit i Iiisningen och utmärkte sig för ett 
godt uppförande. Vid jultiden hade de ett par dagars lof. 
Juldagen hölls en liten fest för dem , då vi hade »gran», i 
själfva verket ett cypressträd, samt gåfvo dem julklappar. 
Den 25:te januari hölls terminsafslutning. De examinerades 
i de iilll11en de Iiist, Iwarefter broder Folke såsom skolans 
inspektor höll ett kort tal till dem. Belöningar utdelades. 
De större flickorna erhöJlo ett syshin mej tillbehör, och 
lilla Fuh-nii fick en kksaksbyrå. Innerligt taek till »Dag
gryningen» och » \rbetshcmmet», som skänkt oss dessa 
sal<er! 

Under ferierna \'01'0 nickorna i sina hem. Ett par 
dagar sl:dan de rest anliinde _-\nna Eriksson hit. Det var så 
kiirt att f~t hafva 11Cnne här ett par veckor. Kineserna 
harva ett ordspråk, SOIll säger: » nya kliider, gamla \'änner», 
eller med andra ord, man behöf\'cr nya driikter, men icke 
nya \-iinner, dc gamla äro bäst. Vi gjorde tillsammans 
ett besök i J.sh·i, dlr forna station. Syskonen gliidja sig 
åt framgång i arbetet. Då .\l1na reste tillbaka till Tong
cheo, följde jag henne till Hai·cheo och stannade diir några 
dagar. Broder Tjäder och e\rangeJisten höllo på med att 
klistra upp traktater öfn!r allt i staden för att på detta sätt 
göra Jl'SU namn kiindt. 

Den 3 :dje mars började skolan åter. T\-i\ af de flic
kor, som voro hiir förra terminen, hafva slutat,' niimIigen 
Tang och To·niL 'l\'å andra huf\'a kommit i deras ställe, 
Shuang, som \'ar hiir förra nlrcn, men under hösten måste 
\'ara hemma och hjälp<1 sin mor, samt Tong-na, en syster 
till Pillg·na. 

7illlg tillhör Herren och \'ille gärna fortsätta skolan, 
men hon får ej detta för sin moder, Iwilken \'ill gifta bort 
henne med en hedning och följaktligen nekar henne att af
taga fotbandaget. Orsaken, att mödrarna ej vilja låta sina 
döttrar hafva stora fötter, iir den, att de då ej få sa myc
ket penningar för dem. 

To·"ii syntes vara rätt begilfvad både på l1ufvudets 
och hjärtats \·ägnar, Iwarför vi sakna henne mycket. Hon 
är sedan tidigt bortIofvad åt en hedning, och han vägrar 
henne alt eJllottaga kristlig undervisning. 

Då jag skrifver i detta ämne, kan jag icke underlåta 
att omnämna en sak, som jag hörde för någon tid sedan, 
nämligen alt en af mjna förra elever blifvil gift vid endast 
10 års ålder med en man, som är emellan 30-40 år. 
l\'!an hör talas om barngiftermål, men tänker kanske därpå 
mer som vore det en saga. Här hafva vi nu elt faktum 
att sådant verkligen förekommer. 

För min del har jag kommit till det resultatet, att det 
är biist att få elever af kristna föräldrar eller åtminstone 


. af sådana, som äro sökare i sanningen. Man har då nå

got hopp om att få behålla dem. I annat fall lämna dc 

oss om ett år ell,"r så . Att ständigt få nya ele\ter iir ock
s<l ett stort hinder för unden-isningen, som de veta, Iwilka 
själf\'[( skött en skola. Jag iir innerligt glad, att det blif
vit bestämdt om fotbindningens afskaffande. Därigenom 
hoppas vi få sådana barn, som icke tagas härifrån vid så 
tidig ålder. 

Innerliga bälsningar till alla de kära i hemlandet, sär
sldlcit till viinnerna i Stockholm ! Eder i Jesus 

Frida PI)'I:;. 

* 

Oin-ch'eng den 16 april l896. 

Utdrag ur bref från C. Blom. 

»Jag skilmmes icke vid evangelium, ty det iir en Guds 
kraft till frälsning för lwar och en som tror.» 

Det är gliidjande att se, huru evangeIii kraft håller på 
all verka i människors själar. Visserligen kan man ej se 
kraften, men Iil<som då en böna gror, brodden så små· 
ningom skjuter fram och spränger skalet, så ock hiir. Man 
kilnner igen krnflell på dess verkningar, och dessa iiro, Gud 
vare lof, oförtydbara hos många, hvilka för ej sft länge 
sedan sutto i mörkret och dödens skugga. E:n sådan hade 
jag med mig på resa till Honan under förra hälften af denna 
månad. 1,'lera sådana triiffnde jag där. Alla dessa äro 
svaga, bristfälliga, okunniga och fulla af skrock, men lif\'et 
är verksamt i dem, och detta skall \'inna seger. l\lin följe
slagare hette Ui. Han är mycket fattig och var, då jag först 
lärde bnna honom för 11/"2 år sedan, mycket trasig. Han 
kom då nästan hval:jc kväll till våra möten i gatukapellet och 
var ytterst intresserad. Så började han komma med till guds
tjänsterna ibland och lärde sig förstå, huru han borde till
bedja Gud. -nder tiden förbättrades hans omständigheter 
något, så att han nu går anständigt kliidd, men han har 
oekså sina svårigheter. Hans gamla mor hade af sin son 
fåi! höra e\'angeliul1l oeh kon: en gång till gudstjänsten. 
Samma vecka sjuknade och dog hon. Detta såg ju myc
ket misstiinkt ut, men ledde iindi\ ej till några större obe
hag. Viin'e ble; det med begrafningen. Penningar att köpa 
grafplats för iiger Ui ej, och för att få bisätta henne på en 
viss mandarins område, måste alla öf1iga ceremonier utföras, 
men under det dc andra släktingarna iiro för detta, håller 
Ui emot, ty han tror ju på Gud, och så gjorde äf\'en gumman. 
Vi kunna emellertid ej på något sätt ingripa, ty det vore 
att åtaga sig för dyrt ansvar, men bedja måste vi göra, 
att Ui blir be\'arad trogen och om möjligt frigjord friIn 
dessa svårigheter. 

Hälsa sysl<onen, som bedja och arbeta för Kina. Guds 
källa är full med \·atten. 

Tillgifne brodern 
Cad Blom. 
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Från andra missioner. 

från en af Hclgelseförbulldets missionärer hafva vi 
emottagit följande brer. 

Paoning 27 mars 1896 . 

från västra Kina. 

Vi hafva haft det ri.ktigt rörligt den senaste tiden här 
i Paoning . Först firade vi jul med en stor "huci c: eller 
möte med de infödda kristna både från staclen och landet, 
hvilkd riiclde öfver fyra dagar, med flera möten hvarje dag. 
Omkring tiu döptes juldagen. Bland dem var vår husvär
c1i nna, en muhammedan , som vi Iiinge bedt för. Hennes 
son och sondotter döptes för några år tillbaka men män
niskofruktan har bundit henne att taga det af~örande ste
get, eniir hon fruktade för en förföljelse från muhammedaner
nas sida. Till slut blef doek Herren för stark. Hennes af
gucl, hennes sonson, som hon hys t så stora förhoppningar 
om, fördes nära döden. En l{\,oäll vid kinesiska aftonbönen 
kom hon in och lofvade, att om Herren sparade hans lif, 
skulle hon låta döpa sig. Han tillfrisknade, och det var en 
s~or seger för vår kyrka i Paoning att se denna infly telse
nka kvinna bekänna Herrens namn. Ky rkan var till träng
sel fylld. 

När julen var örver, fingo vi börja bereda oss på att 
mottaga biskop Cassels (en af c: the Ca mbridge sevcn c: eller 
sjustjärnan). Fuh-in-t"ang hade blifvit förnyad och reparerad , 
hela den yttre gården var klädd med kinesiska kulörta lyk
tor emellan triiden. Öfver inre ingiingen var ett stort 
c: \Vcleome" på rödt silke, oeh i salen hängde ett större baner 
i svenska fiirgerna, botten af stålblått siden med ett gult 
band öfver. På detta senare hade jag måla t "Soli Deo 
g loria " = Gud allena äran, i si lfver. 

Förutom biskopen och mrs C. med deras två barn viin
tades äfven miss \Villiams tillbaka och fem nya systrar. 
Alla kineserna vOro samlade med oss, nii..r tåget anlände. 
Vid våra resor hiir i västra Kina behöfver llVar person 
en bärstol med tre miin att bära den, en eller två män 
för 11\"ars och ens saker och därtill kock oeh soldater m. m., 
så att för 10 personer blir det ett ansenligt följe. Kine
serna hade, under det vi viintade på dess ankomst, dukat 
u pp ett bord på yttre gården med presenter för biskopen. 
Det var ett "mixed" allehanda: en hatt och ett par stönar 
sådana som mandarinerna begagna, fåglar och midt ibland allt: 
sammans ett stort stycke s \."inkött, som i kinesernas ögon_ 
kanSke var det viktigaste. Sedan de anländt, gingo vi alla dit , 
där en af de iildsta i församlin gen höll ett välkomsttal. dä r
efter hölls gudstjänst i kyrkan, där en förberedande i;1stal
lation hölls. En af systrarna hade skii nkt: Ara vare Gud 
med fotslån ga kinesiska karakterer af wart sammet på rödt 
och grönt silke, det hade sin plats öfver altaret. Söndagen 
därpå skedde den högtidliga invign ingen af mr Cassels som 
biskop och kapellet som katedral. Engelska högkyrkans ee
remon ier iiro ju rätt underliga, fast de i måno-a fall likna . " var s\-enska kyrkas. Alla de mån ga bö nerna läsas [ifven 
i kinesiska gudstjiinsten, och utom psalmerna ha rva \' i både 
"v\;nite", »gloria patri » och " te Deum",'· l\umera harva de 
oek börjat med konfirmationen . I veckan som följde hade 
vi bröllop, dubbelbröllop t. o. m. En af de nykomna syst

.. i Kommen " . Ara vare Gud Faden, , Dig Gud lofva vi . , af· 
delningar i den engelska gudstjänsten. Kot af Red. 

rarna gifte sig med en af C. ~L S. "Chureh :'Iissionary 
Society ", och samma dag kom ett par ned från Kansuh så 

. l ' VI wde ett bröllop före och ett e fter middagen. 
Så kom det kinesiska nyåret, vi firade nyårsafton med 

gudstjänst i kyrkan. Vi prisade Herren för många viils ig
nelser, erhållna under förra året, och till många af oss hade 
Herren gifvit det löftet: "Större ting än dessa skolen I få se". 

Det var gripande att höra många af kinesernas böner 
andas en sådan djup känsla a f egen felaktighet oeh brist , 
men ock af ett sådant behof efter mera nåd frå n ofvan. 
ll'långa bådo ifrigt för sina släktingar och vänner. Vi syst, 
rar kunde ej annat än säga emellan oss vid hemkomsten, 
att det väl lönade s ig att tillbringa äfven en lifstid i Kina 
för att få förnimma en sådan lInde, som vid denna guds
tjänst. Nyårsdagen bjödo vi de kristna och besökande på 
te och kakor, h varefter hölls gudst j änst. 

Till följd af biskopens återkomst och hans önskan alt 
se alla kristna från landet, anordnades åter en "huci" eller 
stormöte följande vecka, hvilket räekte från lördagen till 
oeh med onsdagen. Program: lördag afton välkomstmöte i 
kyrkan, söndag som vanligt, först kinesisk nattvardsgång 
med omkring sextio kineser som deltogo, så högmässan, 
därefter klasser både för- och eftermiddagen samt afs lut
ning i kyrkan. iVlåndag oeh tisdag morgonbön och afton
gudstjänst samt klasser både för- od1 eftermiddag båda da
garna; onsdagen hade vi endast en gudstjänst och kinesisk 
middag, hvarefter mötet afslutades på kvällen med förevis
ning af laterna magiea med bibliska bilder. 

Sista dagarna hafva vi haft besök af mrs Dishop , med · 
lem af Kongl. geos-rafiska siillskapet i England. Henn es 
namn torde vara kändt äfven i Sverige. Hon är särdeles 
bekant för sina många resor i Asien, som hon rest igenom 
till största delen. Hon har nu [if,'en vågat resa iinda hit till 
Tibets g räns utan att känna språket, med endast en fö lje
slagare , en kines, so m talade engelska. Det skulle ju aldrig 
gått så lätt , om hon ej haft de t miiktiga skyddet af sina 
hvita hår , ty som bekant hafva kineserna en stor vcrdnad 
för gam la personer. Naturligtvis hade hon gått ige nom en 
de l äfventyr, som skulle varit kritiska nog, om hon ej varit 
så modig, som hon var. Hon tog äfven fotografier på de 
ställen hon besökte, både af naturscenerier och oss missionii
rer, grupper af kineser voro oel, med. Sista dagen kom 
vår koek med helt allvarlig uppsy n och berättade oss i all 
tysthet, att vi sku lle söka förm å den friimmande frun att ej 
taga några flera fotografier a f Pao ning, ty folket trodde', 
att hon genom sitt "stora glas " såg slwtter i jorde n, och 
vi kunde när som hels t befara ett uppror. Det viktigas te 
resultatet af mrs Bishops besök i Paoning var väl dock, att 
hon bestiimde sig för att inköpa ett större kinesiskt hus till 
sjukhus; halfva summan, oml,ring 100 pund st., skulle skän
kas af henne. från Paoning gick hon örver Sin-tien-tsi till 
Ch' en-tu och så genom Ch'ung·l<ing sjöviigen till Shanghai 
igen. För näIvarande reste hon i öppen stol med japane
sisk hatt oeh för öfrigt klädd i kinesisk dräkt. Hon har ej 
varit kristen många år och endast en kort tid missionsvän. 
Vi hoppas dock, att hon vid hemkomsten till Europa skall 
utriHta 11lyc·kel godt för Kina och missionen, som hon nu 
o mfattar med allt ifrigare intresse. Och med henne gliidja 
vi oss äfven att se Guds rike prisas här i Kina a lltmer. 
Bedjen med oss därom. Eder för Kinas frälsning bedjande 

Be{/;Jt;[[ L illdgrm . 

Stockholm, P. Palmquist:! Ak\iebolags Boktryckeri, 18g6. 
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Redovisning 
för influtna me del till "Svenska Missionen Kina" 

under augusti 1896. 
1\:0 	 Kr. ö. 
550. Från K. :IL .\. Till fröken Forsberg gell . L. J ...... . 97°: 
55 l. M. S. gen. I I. D. till bokfonden .. ................... .. . 35: 
552. Konvalescenter å Serafimerlasr.rettet 	 2'0.0 •• • ••• 0. 0 ... . ... .. 

553. Ch. T. .......... .................. ........ ..... .. . .. ....... .. .. 5°: 

554. Från Ellen gen. P. T., Gamleby ................ .. .... .. I: 50 

555. A. O. L. gen. J. E. , l\ lnl mslii tt. ........ .......... .... .. .. I' 


556. Grebo rnfg gen J. 1\1. L. .............. ............ ..... .. 4°: 

557 . G. O ., Östnnby ............. ........... ............... ... . .. 25: 

558. Björka syföreningen G. G............. .. . .. . .. ... .... .... .. 35: 

55 9 . Sparbössernedel gen L. J. A., Sunds glasbruk . .... .. 15 : 50 
560. Sunds mfg- gen. dito ......... ............. .. : ...... .. .... .. . 14: So 

56r. A. P. , Lindesberg ......... ............ ................. ... . 5°: 

562. Luth . syföreningen i Grängesberg gen. W..\. 5°: 
563. C. J. J .. Grängesl)erg ..................................... .. 5: 

564. J. M., Ölmstad gen. P. A. P........ ..... .. ...... .. ... .. 25: 

565. A.:'II. d,lo gen. dlto ........................ . .... .. .. .... .. 5: 

566 . . Daniel i Dalen, gen. E. B. . ....... .. .. .... . ......... . 5: 

567 . ~r. O., Gusselby .......................................... .. 2 0 : 


56S. .-\kers och RYlls mllnacIsförening gen. K. ,\........ .. 2 0 : 


56 9. J. J. Maramö, Ve rnamo ...... ............ ............ .... .. 10: 


570. P. G. P., Spnrsö r, Fri"tad ...... ......... ......... ...... . .. 100: 

57 I. Kollekt i Rätl\'ik gen. L. J. , Lerdala .............. .... . 1 2: 29 

572. Dito i Ot\'anrnyra gen. A . D............... ..... .. .... .. 57: I J 


573. Dito i Skalteungebyn gen . A. V...... ...... .. .... ...... . 8: 7(, 
574. Dito i Orsn gen. P. E., Skaltungebyn ............ .. .. .. 8: 7 I 

575 . A. G. B., Orsa .... .. ..... ............. ........ .. ... ....... . 5: 

576. E. P. , Skatte lInge .............. . ............ .... ......... .. 10: 

577. L. C.. Or"a ................. . ...... .. . . .. . .. . .. . ......... .. . .. ,: 


57S. J. F. 'k, IJeclemorn ... .... ........... .... ......... .. .... .. 5°: 

579. S. , Dito ...... ..................... .... ............... .. .. .. .. 
SSo. L. J. L, !'i iIs dito ............. ........ ............. .. ... .. . 5: 
5SI. Kollekt i HecIemora gen. J. F. K..... ............. .. .. 
5S2. Gen. en kaffefest i l\Iariestad gen. L. ?\ . .. .. .. .. . .. . 25: 
5S3. AsKeb)' mfg gen F. L. , Askel,,- .......... ...... ....... . 25: 
sS4. K. B., Visby ............................................. .. 12: 

5S5. Solleflcil söndagsskola gen. L S., sko lfonden .... .. .. . 26: So 
s S6. A. r. P. gen . C. O K., Linköping .. . · ................ .. 2 0: 

SS7. h'. syföreningen i Vilhelmina gen . L. D.......... .. . 100: 
58S. Fr. dito bland lapparna i Fatmumnkke gen d:o .... .. 4°: 
5S9 . Fr. dito bland svensbrna j Fatmomakke gen. d:o 4°: 
590. Skolbarnen i Säfsjön, Helleiol's..................... ... .. . 10: 

59'. ~kiirki n ds jll ngfruförening gen . H. K .......... ....... .. 5°: 

592. A Kinakort fran fru .\. gen. !Il . 	E. B. .. ...... ...... . 4: 
593 . :. Fr1\n \'änner i Bornholm till Hugo Lin der fö r upp· 

'sältande af ett apotek .................................... . SS: 
594. Uangs underhå ll för I S96 l. v. 	 H . .. ............... .. .. 2S0: 


1\led varmt tack till g if\-arne. 

L_lflm IIpp a/ra ii,l,"oll och bes!-å"ell frilim, IIII/'/{ dc rc' 

dall In'l/I/II Iii! s!-iil'll. Oill tiOl smil s!.:i}rdal', l/Illl lago' 
/ij;, od, ,wm/ar frll/.:/ 1;// t'( '/:~'/ Ilj; pd tid all åm/" dm stim 
St;1' tJd, dm som s!-önla?' m/;. IIJlsa//l/ll17/1S g/ät(jas. Joh. 4: 
35, 36. 

il1r H llds{)Jl TI7)'/!l1' gladde oss med ett besök under 
sis ta veckan af augusti. Det var kort, men mycke! kål'!. 
Han kom friln Kristian ia, dill' han uppehåll it sig några da
gar. Den 26 höll han 2:ne föred rag i S tockholm , niiml. 
i kyrkan vid floraga tan och på K. F. U . :\'1. På båda 
dessa stii lle n lyssnade åhörarna till hans föredrag me,i 
spänd uppmärksamhet. 

I landsor ten hade H . Taylor föredrag i Ku mla kyrka 
samt i miss ionshusen i Tran[ls och I-Iuskvarna, där s to ra 
folksk a ro r samlades för att se och höra hon om. 

Den vördade käre man nen med förde en vann missions
fläk t, som, vi ä ro fön,issade därom, måste göra djupa in 
tryck på lwar och en som hörde honom, till och med på 
de eljest likgiltiga. Vare sig han ta lade till uppbyggelse 
el le r d irekt om m issionen, präglade den innerligas te kiirlek, 
tillg ifvenhet och fö rtrös tan t ill Gud hans föredrag, h\'ilka vi 
hoppas skola bära fruk t i ett mera odelad t lif för Gud, i 
et t varmare ni t för hans namn och i en kra ftigare verksam 
het för sj itlars fr iilsning. 

1\led a fseende på missionens i Ki na stä ll ning OCll ut
veckling, lämnade mr H . Tay lor följande uppgift : Ar 1842 
fanns det i Kina inalles 6 infödda k ristna. 185 3, det år 
då mr H. T. började s in verksamhet i detta land , hade 
antale t ökats till 300 . Vi ,i tiden för den stora missions· 
konferensen i Shanghai 1890, ':ar an tale t kommunikanter, 
d. v . s. nattl'ardsberättigade, 37,000, en siffra, som i a pril 
18 96 hade stigit till 70,000. Ar 18 90 var antalet europe
iska oeh amerikanska missionärer 1,296, i april 1896 hade 
totalsl1l1;man ökats til l 2,35 O. ~'längde n af missionss tatio
ner kunde endast lösligt och osäker t berilknas till 1,200-
1,500; dock I'ar de t troligt att realsiffran betydligt öfver
s teg denna uppgift. De infödda kristna bidraga till sina 
församlingars underhåll med oml,ring I 5,000 kr. oc h där, 
l1töf\-er. 

_-\ ntalet infödda kristna iiI' väl 3 gånger så stort som 
antalet kommunikanter, således öl\'er 200, 000. 

Systrarna Agl1l'S j '(}rs/}{'/g, Jlfarill F el./erss{!/i oeh EII/ilia 
(J!/l afrcsa den 10 sept. från London till Kina, och bedja 
\'i . alt få anbefalla dem å t miss ionsviinnernas förböner . 

* 
S/rÖllda lal/kar. 

Vi döda all t ond t, 0 111 I'i hafva u lllgiinge med Jesus. 
Hans närvaro i vårt lir liknar den vaktekl, SOI11 resande i 
ödemarke n p liiga upptända för att hålla vil da dj ur på af-
stånd . Jl1adarm. 
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"TiII eH llittnesbör-d Il 

.-\f }?i1/ . !lr/acgn:gor. 

II . 

Förberedelsen till vittnandets verk. 
Fort, . fr. föreg. n:r. 

>l skolen undfå kraft, när den lic· 
lige Ande kommer öher ede r, och I 
skolen yam mina vittnen.) Apg. I: 8. 

Vi hafva redan sett, att hvarje kristens stora 
uppg ift är att vara ett Kristi vittne. Det är Herrens 
kunskap, som frälsar människorna, men till denna sa
liggörande kunskap komma de genom deras vittnes
bö rd, som redar känna honom. » H var och en som 
åkallar Herrens namn skall varda frälst. Huru skola 
de åkalla den, på hvi lken de icke tro? Och hmu skola 
de tro den, som de icke hafva hört? Och huru skola 
de höra, utan att någon predikar: » Rom. JO: 1 3, I{. 

O m Herrens rådslut med afseende på denna världens 
frä lsning skola gå i uppfyllelse, måste han hafva 
vittnen. 

Men innan en människa kan blifva ett vittne för 
Gud, behöfver hon därtill en särski ld beredelse och 
en särskild utrustning; en beredelse, som gö r det möj
lig t fö r henne att vittna, och en utrustnin g , som sä tter 
henne i stånd att vittna med kraf't. i\Iä vi bes inna 
detta I Emedan det så ofta förbises, blir mycket krist
ligt arbete utan frukt och är en tung börda, där det 
borde vara en glädje, en kedj a af missräkningar 
stället för en triumfsång. \ i måste hafva 

särsl.:ild utrustning för särskild t:/iinst, 
och vi måste mottaga denna utru stning direkte fr å n 
Gud själf. Den består ej i erfarenhet, ej helle r i upp
fostran. Den mottages omedelbart från Gud. Gud 
gör bruk af de naturliga gåfvo rna och af uppfos tran 
och erfarenhet, men den utrustning, so m utgör skill
nad en emellan ett rätt vittne och ett orätt sådant, 
konuller direkte från Guds egen hand . 

Vi vilja n u tala om denna särskilda beredelse 
och denna särskilda utrustning . 

Förberedelsen är nödvändig för att öfvervinna 
den motvilja och den blyghet, som kä nnetecknar må nga 
kristna, då det gäller att vittna. Gud måste harva 
vittnen, men dessa äro ibland trög'a att träda fram. 
Många säga, att de ej kL\nna tala för Kristus. De 
känna sig så bortkomna, då de försöka göra det, 
att de anse bäst att öfverlåta den saken åt andra. 
Denna motvilja måste öfvervinnas, om vi skola kunna 
afIägga ett rätt vittnesbörd, och Gud själf åtager sig 
detta. Han bjuder oss att komma ihag det förhål
lande, i hvilket vi såsom kristna stå till honom, samt 
rättmätigheten af hans anspråk på oss. Han har ska
pat oss, och vi äro till för att göra hans vilja, och 
lydnad är vår första p likt. Huru våga vi då neka 
att vittna, när han befaller oss det: Han har vidare 
helgat, utvalt och afskilt oss . Hvar[ör: Pä det att 
öfver oss, som äro hans barn, måtte komma Abrahams 
välsignel;;e. »Jag vill välsigna dig, och du skall varda 
en välsignelse. » Guds afsikt med oss är, att vi skola 
vara en välsignelse för människorna, och skola vi då 
icke motsvara denna hans afsikt? Vidare har Gud ut
sett hvar och en af os , att vara hans sändebud till 

L A iV~ D. 

några bland våra medmänniskor hii r på jorden. Det 
finnes män och kvinnor, SOI11 aldrig' skola nås af evan
ge lium, så vida icke vi nå dem. Vi ärp Guds pro
feter för dessa själar, och vi blifva skulden till att de 
förgås, om vi försumma att ful lgö ra vårt ål iggande 

Men äfven där motviljan att vittna är öfvervun
nen, återstår vanligen försagdheten. Många önska 
att vara vittnen och hafva en brinnande längtan att 
tjäna Kristus hemma och ute p å fältet, men de äro 
rädda, och denna fruktan är naturlig , ty ett troget 
vittnande framkallar ofta bittrare hat än någonting 
annat. Därför, då Gud berecle r oss att blifva hans 
vittnen, söker han att borttaga denna fruktan. Han 
talar till oss uppmuntrande ord och säger oss, att 
om vi öfverlämna oss å t honom att vara hans vitt
nen, så skall han 

I. uti 'älja "åra vägar. 
Såso m till Jeremia säger han äfven till oss: »Hvart 

helst jag sänder dig ska ll du gå.• Han försäkrar oss, 
att vi såsom hans vittnen skola äga medvetandet, att vi 
arbeta, där han vill hafva oss, samt att bakom oss är 
hela kraften af han s vilja oc h uppsåt. Vidai'e skall han 

2. lägga ordelI z' zJår mUll . »1-1 vad helst j ag 
befaller dig ska ll du predika. » Den som obetingadt 
vill lä mna sig åt honom skall få mottaga en lån g t 
mera bokstaflig in spiration, än de flesta af oss hafva 
någon erfarenhet af. Om vi kfde närmare Gud och 
vid vä rt vittnande mera lydigt läte oss ledas af hans 
Ande, skulle vi mera än nagonsin fa upplefva upp
fyllelsen af löftet i !\Ifatt. 10: 20: »Det är icke I som 
talen, utan det är eder Faders Ande, som bor i eder. » 

3. Vårt arbete skall ske i J1errClls gel/lCllskap 
odt i haJts kraft. Då fruktan kommer öfver oss, skola 
vi alltid höra vår Faders röst: »Frukta icke, ty jag 
är med dig och jag vill bevara dig.» 

Sådan är alltså den gudomliga beredelse, som 
borttag er all motvi llighet och all försagdhet och gör 
oss beredvi ll iga att utföra hvad helst vår Herre och 
konung bjuder oss. 

Beböfva vi då något mera ? Ja, något väsentligt 
är ~innu af nöde n. _\.fven den ifrigas te längtan och 
den fu llständ igaste beredvillighet att vara ett Herrens 
vittne äro i och för sig icke nog att göra oss pas
sande därtill. P;i den gudomliga beredelsen måste 
följa elen gudomliga utrustningen. 

Låt 05S i afseende på denna utrustning lägga 
märke till fö ljande : 

l. Dm iiI' absolut Jliidi:älldig, om vi skola kunna 
göra sådan tjänst, som Gud begär af oss . Detta måste 
vi hålla fast vid. Innan vi f\litt inse, att vi ej kunna 
vara den förutan, skola vi ej söka elen, som vi böra. 
Guds verk kan endast utföras i Guds kraft. Om vi 
icke hafva denna kraft, göra vi bäst i att alls icke 
gå ti ll verket. Vi måste drbja, till dess vi blifva be
klädda med kraft ifrån höjclen. 

2. DI:'JlJUl utrustn/llg- meddelas gmom Guds 'v id
rörallde. Då en själ mottage r denna gåfva, sker det 
i omedelbar berörin g med Gud. Li ksom pånyttfö
delsen är beklädandet med kraft ett Guds verk. i\Ie
del må kunna an vä ndas för att förbereda en s jäl till 
denna erfarenhet, men kraftens garva såväl söm lif
vets gåfva kommer direkte från Guds hand . Det är 
därför meddelandet af denna gåfva är af helig art. 
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3. DC1I1la utrustning består däri, att 'ui bli/'ua 
delaktiga af dm Helige Ande i all dess fulliut. Det 
är härpå alltsammans beror, ty genom Andens med
delande skickliggöras vi så val för vittnandet som för 
all annan tjänst. »1 skolen undfå kraft, när den He
lige Ande kommer öfver eder.» Den kraft, som vi 
behöfva, är icke ett medel, hvilket vi hafva att be
gagna oss af, utan en person, som skall bruka oss. 

4. Det gudomliga 7/ldrörmzde, gfl1011l Iwilkd 
den Hdige Allde meddelas, framställes i skri/tm som 
m beröring af dd. Es. 6: 6. Detta är förhållandet 
med Esaias i G. T. och med lärjungarna i det nya. 
Andedopet är ett eldsdop. Apg. 2: 3. Då Anden 
komm er öfver en människa, tager han hela hennes 
varelse i lika fullständig besittning, som elden de 
föremål, man kastar i densamma. Han uppfyller oss, 
till dess vi glöda med Jesu eld, och resultatet är två
faldigt. 

a. Han lägger ord i vår mun. Guds ord blifva 
inom oss såsom en brinnande eld. 

Vittlla/uld blir t'JI nödvändighet. 

Vi kunna ej låta bli att omtala hvad vi hafva 
sett och hört. Vår öfvertygelse blir så stark, att den 
behärskar oss. Skygghet, försagdhet, människofruk
tan och rädsla att misslyckas försvinna alldeles under 
det gudomliga trycket af den Helige Ande, som härs
kar inom oss. 

b. Han beledsagar de ord vi uttala. Guds ord 
liknar en eld inom oss och blifver, då det uttalas, tilL 
en eld i andra människors hjärtan. Det ord, som 
talas i den Helige r\ndes kraft, griper människorna. 
De kunna ej frigöra sig från detsamma, det förkrossar 
och bränner dem. 

Sålunda böra vi beredas till vittnandets verk. 
Om vi lämna oss helt åt Herren att fyllas med hans 
ande, så skola vi finna, att, ehuru våra stridsvapen ej 
äro köttsliga, »äro de mäktiga inför Gud att nedslå 
fasten, enär vi nedslå tankebyggnader och hvarje för
skansning, som uppreses mot Guds kunskap, och taga 
allt förnuft till fång'a till Kristi lydnad.» 2 Kor. 10: 4, 5. 

lI~ilens~a ]\lissionens i I\ina" UPP~Oll1st 
och Ut;ilec~ling. 

v. 
Forts. från majllumret. 

1 tin-ch'eng upptog nu Folke arbetet med all 
ifver, och Herren välsignade detsamma. l febr. 1889 
fick han den stora glädjen att döpa förstlingskärfvarna 
på detta fält. Huru innerligt han gladdes häröfver 
framgår af ett bref, dateradt den 22 febr. sagda år, 
däri han skrifver: »Herren har gjort stora ting med 
oss, däröfver äro vi grada.» Väl må vår mun fyllas 
med löje och vår tunga med jubel, ty vår gudomlige 
lVIästare har i dessa dagar lagt de första stenarna till 
ett heligt tempel i Cin-ch'eng. Tre män b\efvo näm· 
ligen sista mandagen (d. 18 febr.) genom dopet in
förda i Guds församlings gemenskap. De äro först
lingsfrukten på c1ett2 fält och inseglet på det ordet: 
"Edert arbete är icke fåfängt i Herren." 

~..,,-...,~~......----.,.~~-.....r~ 

Före dopets förrättande hade vi en flera dagars 
förberedelsetid under fasta och bön samt Guds ords 
betraktande. Herren välsignade rikligen deras själar 
och oss med dem . Omedelbart efter dopbandlingen 
samlades vi att under bön och händers påläggning 
nedkalla öfver de ny:döpta den Helige Andes fullhet. På 
aftonen begingo vi Herrens nattvard. Herrens Ande 
var nära och fröjdade vara hjärtan. 

Så har då Herren grundlagt sin kyrka här i kraft, 
och jag är viss om att vi framdeles skola blifva » förda 
i triumf i Kristus Jesus ». 

Fyra kristna hade också inflyttat, så att den lilla 
församlingen räknade sju medlemmar. 

De nydöptas namn voro Uang, lang och Ho. 
De voro särskildl ifriga för evangeiii framgång och 
gåfvo Folke anledning till mycken glädje. Den sist
nämnde afföll emellertid från tron och förorsakade sin 
lärare många sorger och bittra lidanden. Han bld 
en förföljare till en tid och ett svårt hinder för verk
samheten. Herren fick dock slutligen böja honom, och 
han bekände djupt förkrossad sina synder. H an uppj 

rättades med saktmodig ande och blef återupptagen 
i församling·en. Ej mer än 8 dagar därefter nek han 
gå in i sin Herres Iwila, ryckt såsom en brand ur 
elden. 

Före årets slut hade församlingen ökats ytter
ligare med åtta personer, som blifvit döpta, af lwilka 
dock en snart fick nedlägga vandringsstafven och ingå 
uti sin Herres glädje. Flera nya dopkandidater voro 
äfven anmälda, men deras dop blef uppskjutet, eme
dan de behöfdc än vidare pröfvas. 

Anna Janzon. 

Samma är ställde Herren vid Folkes sida en 
värderik infödd medarbetare, nämligen evangelisten 
Chang. Han var en kinesisk lärd och åtnjöt därför 
stort inflytande bland sina landsmän. Han var en 
särskild Guds gäfva till missionen, och på mångfal
digt sätt var han Folke till hjälp och glädje i arbetet. 
Genom en särskild tilldragelse väcktes djupa behof hos 
honom att odelac1t lefva för sin dyra Frälsare, och med 
ifver sökte han det som ofvantill är. 

Med innerlig kärlek omfattade han också Folke 
och gladdes öfver hvarje tjänst han kunde bevisa 
honom . 
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Länge hade Folke närt en innerlig önskan att 
kunna öppna verksamhet bland kvinnorna inom sitt 
distrikt, men detta kunde ej ske, med mindre en h·inn
lig missionär komme till platsen. I sept. 1889 före 
nades han i äktenskap med fröken Anna Gran, SOI11 

dter att hafva genomgått språkskolan i Yang-chan 
någon tid arbetat i Tsing-Kiang, på en af Kina Inland 
missionens stationer, och med detta var han ett stort 
steg närmare sitt önskemål att kunna verka bland 
kvinnorna. 

Fl'ida Prytz. 

Med ftU Folkes ankomst till Uin·ch'eng blef det 
också lir och rörelse på missionsstationen. l\Iånga 
kommo naturligtvis af nyfikenhet. Från morgon till 
kväll var mottagningsrummet fullt af besökande, som 
ville se och tala med fnr Folke. Rika tillfällen gåfvos 
nu för både henne och hennes man att ut.så det ut
säde, som bär skörd till evigt lir. Och de sådde det 
hvar de kommo åt. Någon mera ordnad verksamhet 
bland kvinnorna kunde därför ej genast komma till 
stånd, utan måste detta lämnas till senare. 

pänd mi~. 

:o Ilär är jag, s:\!ul mig!# :: Se, jag 
furs l;1r icke an predika, ly jag ffr fur 
ung. ::! 

!\"/rgrll ord ti/I Sutrigcs uJ/ga kristlla. 

Alskade broder och syster' Du lefver i innerlig 
förening med din Frälsare och önskar ingenting hellre 
än att tjäna honom, ja, tjäna honom i de aflägsnaste 
ländcr och på de farligaste platser. Vi tacka då Gud 
för dig och ditt beslut. »l-Iaf din lust i Herren! Han 
skall gifva dig hvad ditt hjärta önskar. Befall Herra
nom din väg och hoppas uppå honom! 171m skall 
göra det.» 0, huru väl behöfs ej din hjälp öfver allt' 
Vi, som representera Kina, bedja och spana! Vi bedja, 
att Herrens Ande måtte beveka många af de unga 
där hemma, som af naturen och nåden rikt utrustade 
hafva, mänskligt sagdt, en lysande framtid för sig i 
Sverige, att för Il17l1s skull, för de i mörkcr vandrande 

IICdllillg-ar71ilS skull, uppgifva detta och tjäna honom 
i de ringa. Vi spana i bref och i tidningar efter 
underrättelser, att våra böner blifvit besvarade. Ack, 
huru länge, huru länge?! Till eder, som ännu stån tve
kande och undrande och som kanske tagen Jeremias 
ofvan anförda ord i eder mun - ),jag förstår icke 
att predika» - till eder säger Herren: »I-Ivad helst 
jag befaller dig skall du predika! " Till eder, som 
tveken och ej kultnen för Herrens skull lämna hus 
och hem, släkt och vänner, säger Herren: »Du skall 
få hundradefaldt igen i detta lifvet och i det tillkom
mande evinnerligt lir. » 

Har du träffat någon missionär, som ångrat, att 
han i sin Herres tjänst användt sin ungdoms, sin man
naålders och sin å lderdoms krafter? Jag har det aldrig. 
I-lar du hört tplas om någon, som prisat GucJ för elen 
nåden och äran att fa till hedningarna frambära Ii f
vets ord? Jag har det. \ ak upp, du tviflande Tomas, 
innan tillfallet går dig ur händerna! »Var icke otro
gen ut an trogen l )} 

Så gifve:; det andra kära, som likt Esaias säga: 
»Här är j;Jg, sänd mig! » men kanske tillägga ett: 
»strax ! II - Varen icke oroliga. Herren skall nog låta 
eder komma ut i rätta tiden, då I blott ärcn villiga 
att gå . »i\1en det är så svårt att välltal Tänk, så 
många hedningar som dö utan att hafva hört evan
gelium, och kanske Jesus snart kommer' » 

Ja, det är svårt att vänta, och »utdragen väntan 
tär på hjärtat.» Men om det ingår i din utbildning? 
Särskildt (tt ord till eder, som kanske just stån i be
grepp att afIägga en examen eller något dylikt. Kän
nen I tiil den frestelsen alt lämna alltsammans och 
strax gå ut? » J ag har j u ingen nytta af det. " I de 
flesta fall bör man nog ickc följa den ingifvelsen. Jag 
känner en man, han är nu på missionsfultet. Herrcn 
kallade honom till missionär, midt under det han höll på 
med bercdelserna till apotekareexamen. Ibland kände 
han det så här: "Hvad nytta har jag af att studera 
kemi, fysik, naturvetenskap och dylikt? Det bara 
kostar penningar och hjälper mig ej till att predika.» 

Då professorn kom med sina apparater och gjordc 
experiment, blef det, som förut intresserat honom, 
n;istan motbjudande. ]\Ien det gick öfver. Han lyss
nac1c till äldres råd, tog sin examen och fick vänta 
ännu 3 år och därutöfvcr, innan vägen till det aflägsna 
landet blef klar. Han inser nu, att det var det rätta, 
det bästa, och tackar Gud därför. Kunskap tynger 
aldrig. men kommer alltid till nytta. 

Kanske till sist någon i hemlighet knotar mot 
kommitteer och styrelser, som skola an taga missio
närer. »I-Ivarför blir jag ej antagen? De bedja ju 
oss unga gå ut, men då vi anmäla oss, bl ifva vi ej 
antagna! ») J a, det kan se underligt ut, och många 
misstag· begås utan tvifvel. Sådana som borde an
tagas komma ej ut, och ele som ej borde antagas 
utsändas. Detta är blott ett nytt bevis på vår, äfven 
elen bästes, ofullkomlighet. i:vIcn vet du, jag vill hellre, 
el. v. s. jag tror, att det i viss mån är lättare att vara 
på missionsfältet än att sitta som medlem i en kom
mitte. 

l'ruktan att taga något steg, som kan hafva obe
räkneliga följcler, gör dessa våra kära bröder mycket 
försiktiga. De bedja , de vänta, och till slut, då de 
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gjort sitt bästa, kanske de ändå handlat ovisligt. Dc 
behöfva mycket våra förböner för sitt ansvarsfulla kall. 

Må nu dessa få ord fa tjäna Guds rike och från 
vårt älskade Sverige »drif\'a ut,) mången ung man 
och ung kvinna till »des;;a andra fån>, som ock skola 
höra den gode herdens röst! 

Det gifve Herren för sitt namns skull! 
August Berg-. 

FFåIl missionsfältet. 

Axplock från T'ong-cheo-fu, 

Af AugIIst BeFi!. 

Vår husnffär är ännu ej afslutad. I öfver l år har 
den pågått. Mandarinen har dock på befallning frå n hög re 
ort befallt u ppsy ningsm än nen hyra nytt hus åt 055_ Annu 
hafl'a vi ej fåt t fatt i liimpligt så,iant. Vår konsul har 
ådagalagt mycket nit för denna sak, som vi nu ho ppas snart 
skall få ett lyckligt slut. 

SUin11lingen mot oss är i år helt annorlunda iin förra 
å ret. Förföljelserna i viistra Kina, blod baden i södra, mu
hammed anern as uppror i Kan-suh och Liu-iong-fuh's mot
stånd mot j a pancserna på Formosa, all t bidrog att sätta 
sinnena i jäsning, 

Herren bevarade oss dock, och det end a vi egentligen 
kunde miirka var förminskning i dc besökandes antal. I 
år har bladet vändt sig, En helt annan stämning förmär
kes, och dc besökan des antal är ganska stort. 

* 

\'år gamle lärare Fann gör oss mycken glädje. Af 
naturen mycket ifrig tycI,es han glömma, huru lå ng tid det 
tagit för hon om att lwmma till ku nskap om sanningen. Då 
han kommer i samtal med någon , kan denne ej beräkna 
att få säga många ord. Orden l1öda ur den gamles mun , 
ögonen blixtra, ibland reser han på sig och ges tikulerar 
med armarna, ibland iir han så lugn . »:\itälskan för Gud 
likas0111 \-i ll förtär a hon0111,» Litet mera förclragsamhet och 
l{ärlck behöfver han nog, men det kOl11mer småningom. Han 
ä r mycket förändrad . 

.. 
Här om dagen blef han up pkallad till mandarinen. 

Denne \'illc tala med honom om \'år husaffär. Han var 
borta ett par timmar. Då han kom he111, hade jag giistcr, 
en »shao,ich' (mandarinson) och ett par andra. Gubben 
kommer in med sin halt på hll f\'lldet , va rm och rö.:l, utan 
att g ifvu o.ld på dem. »Pris ske Gud ! Jag har fått tala 
med mandarinen 0111 allting:" utropade han, då han kom 
midt i rummet. "Jag har talat om arbctarnc i vingår
den, om skill naden mellan romersk-kato lska och Jesusreligio
ncn, om våra sedcr och bruk här - ja, om aUt möj ligt. ,) 
Därpå ga f han akt på gästerna och hä lsade på dem. Så 
,redogjorde han niirmare för sitt samtal, och ett troget \'itt
nes börd hade han \'erkligen al1agt. Dagen cliirpå fingo vi 
sända ilera böcker tilI mandarin en, S0111 han tacksamt 
mottog , 

E"amcn md de tio, af To,1g-cheo-fll styrde stiidernas 
studerande pågår nu S0 111 bäst, och vårt gästrum är dag
ligen fullt af besökande. Dc ~iro sig lika som dc föregå
ende åren, somliga snälla, andra högfät'diga, all a ganska 
olwnniga. Vflr viirIdskarta v~icker stor fön'å ning. " Ar den lilla 
ll iicken Kina? " "r-Gn1 ligsCf ju ej i mid ten ') o. s. v. ut
ropa de. 

* * 
* 

Vi hafva nyligen haft besök af broder Erik Folke. 
Tillsammans med honom reste jag till Uei-nan, lwarest vi, 
vil l Gud, ånyo ämna upptaga ver!{samhet, nu sedan pastor 
Hsi dött. Hans opiumflsyl kom mer kanske att upph öra. 
Under resan passerade vi en dag elt temp el, lwarest l1era 
personer tillbådo den diirstädes befintliga g uden. Vid sidan 
af gudens bild satt en gammal gumma med slutna ögon 
och sjöng hvad guden meddelaje henne ! Framför guden 
knäböjde en annan kvinna, under det rökelsen brann och 
I1Jg ra andra In,inn:>r a llt emellanåt mej en tl-äkl äpp sloga 
på en kloeka. Jag frågade dem, hvad denne g ud kunde 
hjälpa dem i för svårigheter, oeh nck ti ll Si'ar: » H i-ad 
som hels t' » Han talar ge nom u ppenbarelse till k\'innan, 
och denna i sin ord ning mejdelar supplilwnterna hvad han 
sagt. De l1es ta till bedja honom för sjukd01l1ur. En man, 
som j ag hade i sällskap, tillfr;'\gade j ag därefter, om han, 
so m tycktes vara en förstå nJig man , verkl igen rocLie på 
clenna afgudabiid . " Ja, han iiI' j u en a f kejs aren till gud 
upphöjd mu n. » »:\ej " , sade jag . :> Kejsaren kan ej upp
höja en miinniska till värdighet a f gud; han har ej den 
makten.» ~ l'den kejsaren är ju gud. » »~ej, kejsaren är 
människa som vi. Han har tandvärk, magvä rk, huf\'lld\'ilrk 
som andra människor och är dödlig so m andra . » »O m kej
sal'en ej iir gud, hvem har då upphöjt hono m tilll,cj sare: » 
"Folket. Om fo ll{c t vi ll hafi-a honom, så fi nnes ha n till som 
kejsare , \' ill det ej hafva hono m, är hun jämlik dem. Om 
kej saren \-ore gud, huru skulle då j apaneserna kunnat segra 
öf\'er kineserna? lI1änniskorna kunna väi ej öf\'eri'inna gu
den. )' »Ja, det förhåller sig nog som ni säger; det är bara 
vi, S0111 ej tänka efter.» Jag utvecl,ladc därefte r, under det 
vi g ingo tillsam mans , 11iran om den ende sanne Guden och 
på lwad siitt han til lbedes . Fra m!wmmen till värdshuset 
gM j ag honom en liten bok, som han gen as t för.:ljupade 
si g Uli , och då han slutat, sade han: »Det var goda ord I 
Il a r ni llera sådana böcker, så vi ll jag köpa '), hvarpå han 
köpte tren ne exemplar, och \-i skildes åt för att kanske ej 
mera åte rsc 11\-arandra . 

I Uei-nan funno \-i folk et \'änligt stiimdt, och ingen 
s\'å ri ghct tycl,tes möta att dä r få hyra hus . Föreståndarna 
i opiumasylen 1'01'0 glada öf\'er den tanken , att vi skulle 
upptaga arbetet där. Där I1nnas 6 eller 7 döpta oeh något 
M\-er 10, som »forsk a i läran », och dessutom ett större 
antal, som bc \.' istar gu clstj iinsterna. So m \'i kommo elit på 
en h\'ardag, kunde vi ej sa mma ni riHfa med alla dessa, men 
jag hoppas snart ånyo kunna besöka platsen. 

Den 30 apr il hade vi gliidjen emot taga syster Emma 
Andersson, fri sk och lycklig. Redan samma dag fortsatte 
hon resan till Cin-ch'cng. 

Vi gingo ej »grfltande') denna gång, utan vi \'01'0 en 
glaci skara. Det var den 4:dc i denna må nad S0111 jag, 
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åtföljd af vår evangelist, den förut olllnämnde, nyomvände 
]((70, ocli vflr församlingsmedlem Shilt:s ende son, den 19
årige Liu'r, begåf\'o oss till den stora marknaden vid .l-Illa
in'lI/iao, tre mil härifrån. Det är alltid roligt att resa i de 
delarna af distriktet, ty naturen där, särskildt vid denna tid 
på året, är så härlig. \'i förde tält med oss, böcker, trak
tater och klisterburk! Vid alla större platser, såsom tem
pel eller värdshus, klistrade vi upp flera traktater. Jag fann 
flera i behåll, som jag uppklistrat för trenne ilr sedan på 
min då gjorda resa. I Kina anses det som en dygd att på 
detta sätt sprida ») goda ord», som de kalla dem, och intet 
motstånd röner man diirför \'id uppklistrandet af traktater, 
vare sig på enskild mans hus eller på tempel. Gatuprt.:dikan, 
niistan öfverallt i Europa bortvisad, röner ej heller det ring
aste motst{ll1d i österlandet, sa nog finnes det mycket, som 
där underlättar spridningen af e\·angelium. I Hua·in·miao 
stannade vi i tre dagar och hade tältet uppspändt på 
marknadsplatsen. De~ iiI' min mening att med Guds hjälp 
uppfostra Kao och Fann ts 'ongliin till dugliga evangelister. 
Båda sakna ej begåfning, 11\'ar och en på sitt sätt. Kao 
har en ganska god kännedom af klassikerna, goda talgåfvor 
och ett mycket godt minne. Hans bibelkunskap är ännu yt
lig. beroende dels på dct sätt, 11\'arpå han hittills liist sin 
bibel, dels på den ringa under\'isning han fått. »l'v[olnets 
broder» (dlrt hvardagliga namn på Fann ts' ong·liin, eme
dan de trenne sista namnen betyda " från molnen») har 
riktigt god bibelkunskap, riktigt dålig kännedom af klassi
kerna och predil,ar ett riktigt godt evangelium! Ku fingo 
de göra sina första lärospån, Kao åtminstone, och det var 
miirk\'ärdigt att se,' lwilken förändring till det bättre, som 
intriidde den andra dagen. Båda gossarna gjorde sin sak 
riktigt bra, oeh jag kunde ej annat än tacka oeh hoppas 
det bästa för framtiden. Under de tre dagar vi voro på 
marknaden fingo vi predika ordet för ga nska Il1~nga och 
sälja ej sa litet böcker. l\ågot \'iclare motstånd rönte vi ej. 
Det \'ar en herre, som motsade oss, och som han uttalade 
hvad alla de andra tänkte med afseende på Jesus, »ädel
s tenskejsaren » m. n., så fick han alla på sin sida, men 
då han se~lermera genom frågor, som vi framställde till ho
nom, blottade sin okunnighet i mångt och mycket och 
saknade bevis för sina påståenden, fann han de t bäst att 
draga sig undan. I Hua·in-miao skulle I'i kunnat stanna 
ännu många dagar, men redan den 8:de måste I'i 
bryta upp och begifva oss till L'ei·nan, h\'-arest vi skulle 
tillbringa följande dag, som var söndag. Uei-nan var vår 
första station i denna pro\'ins. Broder Foll,c öppnade den 
medelst en opiumasyl. Motståndet var stort. T venne perso
ner begingo själfmord. Sedermera har pastor Hsi arbetat 
diir i några år, men nu, då han är död, ha vi ånyo upp
tagit arbetet där. Jag tror där finnas 7 eller 8 döpta och 
ganska många forskare i läran, alla f. d. opiuI11patienter. 
På söndagen samlades vi till tvenne möten, omkring 40 
personer. Det var en uppmuntrande syn. Alla buro de, 
mer eller mindre, spår af opiumlasten i sina ansikten, men 
böjde nu gemensamt med oss sina knän för vår Herre Jesu 
Kristi Fader. Chang, opiumasylens föreståndare, talade på 
morgonen öf\'er Luk. 18: 1- 9 och jag på f. m. öfver 
Er. 3: 14-21. 

Som dessa till stor del saknat unden'isning, finnes 
nog mycken brist och slagg bland dcm. ?\u \'id ett så kort 
besök kunde jag ju ej m;i rka det så mycket, men jag vet, 
att det måste komma fram. De äro ännu sm;i barn i 
Kristus, kriif\'ande mjölk, ej stadig mat. \'år tanke är, att 
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syskonen Sandberg vid första lägl iga tillfälle skola flytta 
dit och ägna sig tlt dem. 

Jag begagnade mig af tillfället och sände upp en bok 
som present till mandarinen, som återgäldade min upp
märksamhet genom att gifva mig en af honom skrifven 
bole Hans äldre syster, änka efter en mandarin, tjänstgör 
som hans sekreterare, ett ganska egendomligt förhållande i 
Kina, där så få kvin nor kunna läsa oeh skrifva. ender vår 
\'istelse i Hua-in-miao ankomI11o lång\:äga resande, nämli
gen t\'enne högre ämbetsmän från Kaschgar på \'iig till 
Peking för att aflägga tribut till kejsaren. H,'art sjette år 
företaga de denna resa, medförande oerhörda kvantiteter af 
dyrbarheter, silsom guldstoft, elfenben, opium, olja, silke 
111. m. De voro åtföljda af en stor upp\'aktning och betjii
ning, beståen le af kineser, mongoler, hinduer och muham
medaner. De sistnämnda voro klädda pil europeiskt sätt, 
med läderbiilten kring lifvet och stora knifvar instuckna i 
detsamma , Vi språkade rätt mycket tillsammans på värds
huset under dagens lopp med en gosse (deras betjäntpojke) 
som tolk. Han var från S·i·ch'uen, men det oaktaelt ej ki· 
nes, utan tilLhörde en af de därstädes befintliga urstammarna. 
De td ämbetsmännen bodde förstås ej på värdshuset, utan 
i ett för dem iordningställdt finare hus. Dagen därpå , då de 
afreste, 'iar det stor stass. Musik af hvarjehanda slag gick 
i spetsen. Ryttare kommo före och efter de två herrarna i 
deras gröna stolar, hvardera buren af 8 män. 

Jag sammanträffade ock under min resa med en man, 
som deltagit i T'ai-ping-upproret och som ända från den ti
den bevarat minnet af morgon- och afton- samt bordsbö
nerna. Han tycker alltid det är roligt att sammanträffa med 
utländingar, och i hans hembygd säga de, att han »(itit 
\'år medicin", därför att han läser våra böcker. Vi gåfvo 
honom flera och flIlgO hans adress för att, Olll Herren le· 
der våra steg till hans by, kunna, likt Aqvilas och Pris killa, 
»ännu grundligare för honom framställa Guds väg». 

Den l l maj kommo vi hem. Sista dagen gingo \'i 
j mil, och varmt var det, så att det kändes skönt att få 
Iwila. 

.-\ugusta och lilla Henrik göra nu besök både i stH· 
den och på landet. :\og tror jag, alt de gärna ta emot 
Augusta för hennes egen skull, men säkert är, att den 
lille skämmer ej bort saken, De barnkära kineserna iiro så 
förtjusta i honom. Här o m ciagen då de kommo hem, läm
nade \'i gossen till en af våra gossar, och efteråt hörde vi, 
att det \'arit halft om halft e tt litet uppträdc mellan de 
båda gossar vi ha i \'år tjänst, ty båda \'ille bära hon0111. 

Den l j. 
Mandarinen sände bud i förgår, att han ville tala med 

mig som i går. På utsatt tid infann jag mig. Han var 
myckd vänlig och bad mig köpa böcker åt honom i Shang
hai, som han sett annonserade i de tidskrifter vi regelbun
det sände honom . Han lämnade mig lOtaels silf'.rer i för
skott. Bladet har vänd t sig nu, och vi äro goda vänner. 
Husaffären berörde han ej alls. Flera hus harva erbjudits 
oss, men ännu intet stort nog. Chang-ch'ih-heng, som är 
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os~ bchjillplig mc.i hyran\let af detsamma, m ?t stc hufl'ld
stupa resa hem till följd af sjuk,tomsfall inom familjen, [-Ian 
kom dock för sent - iildste soncn var re.:lan död i difteri, 

glir tillkallades jag med anledning af ett opium iör
giftningsfall, 1/2 mil utanför staden, Som jag l,tl aftonen 
samma dag skulle gå till mandarinen och hudet kom då 
vi :ltO midclag, m?tstc buJct och j ag rida i sporrstreck, Or
saken var elen I'anliga, Ett förfluget ord, g rill --- opium! 
l\lannen l-m endast ::! 5 ,\1', Dct lyckad s mig att rädda 
honom, 

Dcn ::! O maj, 

J3roder Theodor Sanc1lJcrg hitkom i dag, Tillsammans 
skola vi om n;'igra dagar besöka Ilua-in och Uei ,nan, Hem, 
kommcn diiri frftn mr jag I'iil mera att meddel a , 

Cin,eh'eng dcn 16 maj 1896 , 

Kära viilll1er i [-[ert'cn! 

,Hrån Herren kommer segern, > 

O['(lsl'r, 2 I: 3 I. 

I mitt senaste bref skref jag, att tre af flickorna öns
kade taga af sina fotbandager, mcn att föräldrarna nekade 
dem det. Många böner uppsändcs och manga tfIrar götos 
för denna sak, Dct såg mörkt ut, men han, SOI11 bjöd lju
set lysa i mörkret, har också skingrat mörkret för oss, I 
dag kunna vi sjunga om seger. Lof\-adt vare Rerri!ns 
namn! 

En dag fingo vi besök af i\h-naos farmor. Samtidigt 
därmed hade jag bref från Tong-cheo, att Ma-naos fader 
ville tillåta sin dotter att taga af bandaget. Det blef då 
bestämdt, att hon skulle sy strumpor och stora skor, 

Ku blef det fråga om ll'lei. Jag fragade hennes far, 
som är anställd i min tjiinst SOI11 kock, hl"ad han ämnade 
göra, Han sadc, att hennes mor ägde beslutanderätten i 
detta stycke, Flickan bad och fastade, Fadern kunde icke 
äta, ej heller modern, så oroliga 1'01'0 de, En dag skicka
des b~d efter brodern, och en rådpbgning höll" med det 
resultat, att hon icke skulle få taga af bandaget. Vi blefvo 
alla myckct ledsna, men liimnade saken åt Herren , beslutna' 
att uthärda i bön, tills segem blefve vunnen, En dag 
skulle ~,Iei gå hem, Hon begaf sig åstad med sorgset hjärta 
och långsamma steg, Då hon kom hem, bad hon sin mor 
om förlåtelse, för att hon ibland varit stolt och ohöt1ig, 
S å vidt jag vet, hade ingen uppmanat henne att göra detta, 
Hvad tron I I'äl, att modern sl"arade: Jo, hon sade: "Se här, 
mitt barn, har du tyg, Gör dig sto m skor och tag af elitt ball
dage, och jag l'il1 följa ditt exempel." Jag b höfver viiI icke 
säga, lwilken gliidjc dessa ord \'äekte hos !\lei , Hon kom 
springande tillbaka till skolan och hade knappt tid att vänta, 
tills porten öppnades, så ifrig var hon att få omtala ny
heton för oss, Den dagen hade hon sdrt att iita för glcidje 
skull. :\'len jag måste berätta, Iwad som egentligen tycktes 
hafva bevekt moderns hjärta mt gi fl'a vika för sitt barns 
önskan, Katten förut hade hon haft en dröm, att hon såg 
fiender komma för _att slakta och nedgöra, Alla, som hade 

stora fötter, lyckades rädda si g, men hon och i\lei mcd deras 
små fötter ku nde icke komma undan, "I drömme n och 
nattlig syn, niil' sömnen fa\;er tung på människan, niir hon 
har insomnat på sitt läger, då öppnar han - Gud - miin
niskans öra och sätter insegel på sin I"arning till dem för 
att -- borttaga ifrån mannen hans högmod," 

Samma afton hadc I'i ett tacksiigelsemöte, dfl 1' 1 pri
saJc Herren, att han hört de b0ner, som i mer än td , ;II'S 

ti d stii:ldigt uppgå tt för fotbind ninge ns afskaffande i skolan, 
Diirvid begiirde lilla C_roi förbön, att Gud också må gera 
hennes moder villig att taga af hen nes fotbojor, Hjälpen 
oss i bön om detta I 

Så snart strumporna och skoma bli fv it fiirdiga, togo 
Ma-nao och i\'lei af sina bandagel'. Det \'ar en högtidsdag, 
då dc för förs ta g[:ngen gingo med "lösta " fötter. Aldrig 
skall jag glömma den gliidje, som lyste ur deras ögon dcn 
sönJagcn, 

l\len striderna 1'01'0 härmed icke slut. Kej, I'i haf\'a 
haft en het ka mp sedan, Såsom nämn.it iir, hade Ma,naos 
far yttrat, att han ville tillåta sin dottcr att taga a f ban
ciaget. Vi trodJ e all a, att J ctta var nog, men ,iå fadcrtl kom 
tillbaka fr{ln T'ong-cheo och fick se sin dotter med stora fötter, 
blef h:tn missnöjd, Han a nsåg, att hon förs t borde m\lnt
lige!1 rådgjort mej honom i denna sak, och förklarade, att 
hon måste resa hem efter stormötet, som j ust då pågick, 
På söndagsaftonen kom Ma-nao in i mitt rum och bad, at! 
hon skulle slippa läsa upp sina läxor följande morgon, Jag 
frågade henne Iwarför. Hon omtalade då faderns beslut, 
och att hon ämnade bedja och fasta ang,'tendc denna sak, 
;\lodern l-ar hos oss \'id tillfiiliet. Jag hade då att samtal 
med .'.la-nao, 11\'ari hon omtalade, att Hen'en anviindt sko
lan såsom ett mcdel att fräls;!. hennes själ, och att hon 
ali/rig- lwmmc att binda sina fötter mer, Hon var villig 
att lir1a ji;r Jesus, lilan erfor, att hvml hon sade korn från 
hjärtat, och fastän vi voro ledsna örver faliems ord, j,unde 
vi icke annat än tacka Gud för det verk han redan utfört 
med henne, 

Följan\lc dag - måndag hölls församlingsmötc, 
Bland annat behandlades fotbindningsfrågan, Chang, Ma-naos 
fader, stod då upp och talade om, huru i forna tider un
dervisning gafs i Kina äf\'en åt k\' innol'. Efter 40 års ålder 
iiI' kvinnan den styrande i familjen, L,) cka eller olycka, 
frid eller ofrid beror på henne, Det är alls icke förhå llan
det. att k vinnan iiI' "intet" i Kina, Hon regerar !1eml11et 
ocl~ genom dct hela bndet. Dct är I'iktigt, att hon blir 
u ndel'i'"isad , Han öfvergick sedan till att tala om sin dotter 
och sade, att det var hans önskan, att hon sku' lelä ra så 
mycket som möjligt för att sedan kunna undcn'isa andra, 
Han I'ar ledsen, att hon tagit af bandaget i faderns fr iin ' 
varo, H\' ad var nu alt göra? l-rans hustru begiirde hän'id 
ordet. i\led spändt intrcsse lyssnade I'i alb till h\"ad hon 
sade, Hon påpekade vikten af ~tt lyda Herren, Om :\'la-nao 
känt det vara Guds vi lja för henne att taga af sitt fot ban
dage, så blcfl'e dct en större sy nd för henne att nu åter 
binda sina fötter, än att i faderns bortoi-aro hafva tagit af 
sitt bandage, Segern öf\'er faderns hjärta ,-ar vunnen, 
~Ila-nao får stanna kvar i skolan och behöfver icke åter 
binda sina fötter. Såsom be\'is på sin ånger gaf Chang 
mig en present - enligt kinesisk sed - af ett paket ba
l,elser, 

(Forts,) 
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