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I(rrisbligb gihcmde. 
2 Kor. 8: 12. 

~\i Wc, lttr B. Slorlll. 

Fons. fr. augu st inumret. 

»Ty om hågen är för handen, så är han välbe· 
haglig i mån af hvad hCl;.n äger, icke i mån af hvad 
han icke äger.» Detta angifver elen grundsats, enligt 
hvilken Gud bedömer våra gåfvor. Storleken af de
samma betyder för honom ingenting, det är allena 
gifvarens hjärtdag, hvarpå han ser. Någon har sagt, 
att Herren gifver mera akt på hvad som lämnas kvar, 
än på hvad som gifves. Ankan lade in två skärfvar 
i offerkistan, men när hon så gjort, ägde hon intet 
kvar - hon hade gifvit allt, hvad hon ägde, och hon 
var den enda af alla gifvarne, som gjorde detta. Där
för säger Herren, att hon » lade in mer än alla de andra, 
SOÖl lade i offerkistal1. Ty de inlade alla af sitt öfver
flöd, men denna inlade af sin fattigdom , allt hvad 
hon ägde, hela sitt lifs uppehälle » O, att vi blefve 
uppväckta till en sådan hjärtatshängifvenhet för Gud, 
till en sådan trosenfald, som vågar gå fram åt där, 
hvarest han har · endast Gud att lita till. Om vi för
bigå de verser, i hvil ka Paulus talar om sina medar
betare och deras sändande till Korint , kom111a vi till 
afslutningcn på denna del af epi.steln i kap. 9: 6-15. 
Han påminner korintierna 0111 denna viktiga naturlag, 
att skördens myckenhet beror af utsädet. Deras gif
vande är ett utsäde i tiden, hvaraf skörden skall in
bärgas i evigheten. Att så sparsamt skall bl'fva det
samma som att skörda sparsamt; att så rikligt är att 
skörda rikligt. Allt hvad som göres bör ske af hjär
tat - den yttre, materiella gåfvall skall vara uttryc
ket för en frivillig föresats, som . utgått från hjärtat. 
Gifvandet far icke ske på ett tanklöst, likgiltigt, hjärt
löst sätt; det måste ske med tiilbörligt öfvervägande. 
Vi läsa: »icke med olust eller tvång I Ty Gud älskar 
en glad gifvare.» Hvilken motsats dessa ord inne
hå lla! En del offer göras motvilligt och af tvång. 
Gifvarens stäHning ~ir: "Jag skulle hel,t slippa. Jag 
önskar, att man icke bedt mig om detta, men jag 
känner mig tvungen. » Om gifvarens stallning varit 
den na, kan Herren ej hafva behag till gåfvorna, huru 
sto ra beloppen än må vara . Andra åter gi[va med 
glädje, o<;:h sådana älskar Hen·en. För dessa är det 
ej en borda att gifva, utan de äro glada att få be
gagna sig af tillfället därtill. Här föras våra tankar 
tillbaka till Gud själf. Intet mänskligt språk förmår 
gifva uttryck åt fullheten af den nåd, i hvilken Gud 
ö[verflödar till oss, på det att vi i vår mån skola 
öfverflöda till andra. »Men Gud är mäktig att låta 
all nåd öfverflöda till eder, på det att I uti allt mån 
alltid hafva nog och öfverflöda till allt goclt verk. » 
(2 Kor. 9: 8.) l dessa underbara ord söker den Helige 
Ande förjaga den otro, hvilken ofta förlamar äfven 
ett Guds barn i dess tjänande med sina ägodelar, och, 
när vi vänta efter Herren, tycka vi oss se en ocean 
af nåd omgifva oss på alla sidor och föra oss framåt 
med· sin oemotståndliga makt. Denna nådens flod 
aftager aldrig, den flödar ständigt, och aldrig skall 
det ögonblick komma, då vi skola söka den, men den 
icke mera finnas. Den upphör aldrig att fmnas till. 

Intet hinder kan någonsin komma i dess väg , hvilket 
den ej har makt att undanrödja. Vi hafva sett en
staka klippor resa sig midt ibland vågorna och bryta 
dessa å t olika håll. Icke så med de svårigheter, som 
uppstå och liksom fordra, att nåden skall vika för 
dem och lä mna dem som segervinnare. Nej , nåden 
är alltil!räcklig, och den, som förblifver under dess 
spira, skall fä se alla hinder öfvervunna. :\len när 
vi blicka ut öfver en vidsträckt scen, äro vi benägna 
att förbise detaljerna, då vi söka med blicken om
fatta den i dess he lhet. På samma sätt läsa vi »uti 
allt ». När allt kommer omkring, består hela vårt iii 
af detaljer, och vi kunna endast förverkliga fullheten 
af dessa ord, da vi gå framåt steg för steg , sägande 
i våra hjärtan: "Det finnes llåc~ för mig i denna sak», 
»och i denna », »och i denna». På detta sätt skola 
vi, innan vi själfva äro mec1vetna därom, »öfverflöda 
till allt god t verb, och vå rt gifvande skall blifva det 
fria, glada utflödet från ett hjärta, så uppfylldt af 
GUcl3 nåds fullhet, att det måste gifva s ig uttryck i 
betjänandet af andra. Men ett gifl/ande efter Guds 
måttstock kommer visserligen icke att stänlln a öfver
ens med människors mått, och därför iolja dessa upp· 
muntrande ord: »den som Ittströr , som g-if·uer åt de 
fattiga " , hans lycka skail bestå evinnerligen) och Gud, 
som i sin försyn gifver utsäde åt såningsmannen och 
bröd till spis, » han skall gifva ocl! förmera edert ut
säde ». Herren kan icke fortsätta att gifl/a, om vi 
behålla för oss själfva h\·ad vi redan fätt; men han 
skall rikligen förse oss med utsäde i samma mån, 
som vi äro trogna i att gifva ut allt det, som han 
anförtrott åt oss. 

Och denna offervillighet har till följd , icke blott 
att de heligas brist blir fylld, utan den framkallar ock
så i deras hjärtan ett eko af tacksägelse till Gud, icke 
blott för afhjälpandet af deras brist utan fastmera för 
kraften af det evangelium, som kommit andra att 
öfverflöda i denna sköna offervillighet. O ch nu ut
brister aposteln: ,, :\'len Gud vare tack för hans out
sägliga gåfva I » Vi hafva fått mottaga en gafva så 
stor , att intet språk förmår å tergifva hvad den inne
bär. »Så älskad e Gud världen, att han utgaf sin en
födde Son » (Joh. 3: 16). »Mina älskade, om Gud så 
har älskat oss, så äro ock vi pliktiga att ålska hvar
andra. » ( l J oh. 4: Il.) Låtom oss här gifva akt 
på, att Guds kärlek mätes efter gMvans innebörd, 
och på samma sätt är det äfven med våra gåfvor. 
Det är icke hvad vi säga eller sjunga, som angifver 
storleken af vår kärlek till Gud, utan i själfva verket 
är det hvad vi gifva åt bröderna, som visar, huru 
mycket vi älska honom. 

Herrens ädelstenar. 
Guldsmeder tillverka af dyrbara materialier utsökta 

saker och forma af guld kostbara :WTI band och ringar. 
Gud formar sina dyrbara klenoder af cliliga materialier 
o ch upph ä mtar bland kise ls tenarna i elen g rumliga uäc
ken stenar, hvilka han insätter uti den gyllene ringen af 
sin ofön·anskliga kärlek, där de likt ädelstenar skola 
gnistra på hans hand för evigt. SpurgeoJl. 
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H varför böra vi bedrifva mission ?;:~ 


Ai H. Dillner. 

På denna fråga kunna gifvas många svar, såsom 
att det är vår Herre Jesu sista befallning, att hed· 
ninp'arna befinna sig i stor nöd och djupt mörker 
o. s~ v. Men den kan belysas äfven från en annan sida . 
Bibeln framställer den gripande frågan: Hvar skall du 
tillbrincra din evighet? Och en hvar, som ej blott för 
eoen del tar denna fråaa till hjärtat utan äfven för 
a~dras, han har däri sva~ på den förra frågan: Hvar
för skola vi bedrifva mission: . o 

I denna värld med dess tusenfaldiga fragor finnes 
det ingen, som i högre grad borde ti~ld:aga. sig v~r 
uppmärksamhet än den: hvar skola VI tillbnnga va;
evio'het? Ty vårt lif på jorden räknar endast några fa 
tiot~1 af år, medan evigheten är ändlös. Hur viktigt 
därför, att vi icke sorglöst dansa vår väg fram eller 
i lifvets arbete och mångahanda förkvärva denna 

~~! . 
rhar äro de släkten, som harva trampat Jorden 

före oss? De äro icke utpi~nade. De lefva, men hvar? 
Pa en del af dem kunna förvisso dessa ord tilli=i.m pas: 
De hafva ätit af lifvets bröd, på det de icke skulle 
dö evinnerligen; på andra åter det ordet: att det 
svarta mörkret är dem förvaradt till eVig ttd Alla 
äro vi evicrhetsvarelser, antingen vi äro Guds barn 
eller världe"'ns barn. Alla komma vi därför att till
bringa vår evighet antingen i salighet, lj us och lycka 
eller i osalighet, mörker och olycka. 

Till denna evighet leda själfklart två vägar, en 
smal och en bred. Om den smala, den väg, son~ 
kder till den ljusa, lyckliga evigheten, heter det I 
Ord. 4: 18: »De rättfärdigas stig är såsom ljuset af 
den uppgående solen, S0111 Iys;r r:ner . ~ch mer, tdl 
dess det daaas, och solen har natt sm hOJd. . Lycka 
och glädje "'har Gud ämnat åt ~ss m~nniskor. Och 
har jag blifvit ett Guds barn, da ~1ar jag .ock vunl1lt 
förutsättning'ama för lyckan, ty har jag blJfvlt kVitt mitt 
onda samv~te har jao' fått mina synder förlåtna, har 
det domsvärd: som' hängt äfver min själ, blifvit bort
taaet noa har jag då skal att vara lycklig och det 
än~u' mer~ när jag kan få tillägna mig alla de löften, 
som finnas i skriften till Guds barn; när jag vet, att 
efter denna tid , som kanske är uppfylld af utvärtes 
möda, lidande och sorg, följer en evighet af ljus, fri
het från allt ondt och ostörd gemenskap med Jesus. 

Det heter vidare om denna väg i Es. 35: 8, att 
där skall blifva banad stig och väg, och att de, ~om 
aå den väaen huru oförståndiae de än må vara, Icke 
o ~ I .::>". . 
skola löpa vil5e. Intet lejon sk_all dar vara , och Intet 
rofdjur skall beträda den eller hllnas där, men de for
lossade skola aå på den. Det brukar vara en vanlig 
fruktan hos d~11, som först komma in på denna väg, 
att de icke skola blifva beståndande. Men här hafva 
vi ~tt dyrbart löfte om bevarande. . Lika litet, son; 
mänsklia visdom och kraft kunna hjälpa oss 10 pa 
väaen ~tan Alldm allena, lika litet kunna mänsklig vis
do~ ~ch mänsklig kraft bevara oss på vägen. _ Se vi 
tillbaka på det \~ägstycke, vi tillryggalagt, fran huru 
månaa faror och snaror har icke Herrens arm bevarat

'" 
':' Föredrag vid höstmöteI elen 26 sept. 

oss! l\Iänniskoförståndet, hvilket dock är sa ~tort, 
räcker icke till att fatta de eviga tingen. Människan 
må vara aldng sa vis och aldrig så upplyst, hon kan 
dock icke studera sig till visdom i det andliga. Men 
hvad som är fördoldt för denna jordens visa, det har 
Herren uppenbarat för de i hjärtat enfaldiga. Hål.la 
vi oss endast till honom, som har fattat oss med Sll1 

höara hand huru orörståndi~a vi än må vara, skola vi", ~ 

dock icke löpa vilse. 
Det är sant, att en troende kan slappas ar och 

börja gå baklänges. Och skall uågot sprida dunkel 
afver lyckan bland skaran af vittnen däruppe, som 
betraktar de troendes löpande, skall det väl vara, onl 
de se trosskölden börj a sj unka hos någon Jesu Kristi 
stridsman , om någon, som förr har löpt, börjar stanna 
i loppet. Hvad är orsaken till denna slapphet? ,Har 
icke Herren varit mäktig att bevara? Jo, visserligen. 
Felet är, att dessa troende hafva vikit af fran den 
smala vägen, ty om sjalfva denna v.äg heter det, att 
intet rofdiur får beträda den. Om Jag helt enfalcligt 
ha.ller mig till ordet, då kan intet rycka. mig fran 
Herren Jesus. Inne på den smala vägen är jag trygg. 
;\Ien sätter jag foten till höger eller vänster om va~en 
och för~öker att aå på egna, själfvalda vägar, om jag 
o'ör. hvad köttet "och sinnet lyster, då är det säkert,
h . . 

att jag får göra bekantskap ~ecl lejon, som ryta. 001

l/l't'no- 111io' Och väl mia om Jaa da likt det skramda" b o· hl b l . 

lam met, flyr tillbaka till den gode herdens led nll1.g ! 
iVlå Glld dar för göra det angeläget för allas vara hjar
tan att rädas lika mycket föl' de själfvalda vägarna 
som rör hvarje yttre graf synd I 

Herren Jesus säger 0111 denna väg, att. det~ är 
smal, och 00'11 porten, som leder dit, att den ar trang. 
Vägen är smal i den meningen , att den icke medgif
vcr oss att under vandringen på densamma medtaga 
nilaot. som hindrar oss i vårt löpande mot det målet, 
t. "ex, själfviskheten, som är så angenäm för köttet. 
Vilja vi vandra på Jesllsvägen , fä r den icke rum. Och 
lwad kan väl vara för os-; bättre än att biJfva af med 
denna förklädda fiende? Till och med porten vill 
hjälpa oss af med allt, som är oss till hinder. Vill 

J'a, a tränaa mio' aenom porten mäste J'a~ darför lämna
b b hb 1 ~ . 

efter mig mina fiender och mina bordar. Och JU 
smalare vägen är, dess bättre! Den b!ir alltid till, 
räckligt viel, för att min i blodet renade, förlossade 
och frigiorda ande skall kunna löpa framåt på den
samma. 

Orsaken att så fil gå pöl denna väg är den, att vi 
människor icke rätt hafva förstått evangeiii innebörd, 
att vägen vdl befri'l oss frå n våra fiender och allt som 
hindrar. Vi se i våra fiender och hinder gynnare 
och vänner. Och det är häri det stora misstaget 
ligger. 

Om denna väg heter det i Apg. 19: 23, »att det 
blef icke litet buller om den vägen ». Det var mycket 
buller onl denna väg på Jesu tid. Och vi kunna 
säga: Gud vare lof, bullret ökas med hvarje missionär, 
som med g lädje drager ut i striden! Du, som ännu 
lefver främmande för Gud, men som har en vän, som 
gal' ut, du kan säkert icke förha ll a dig alldele." -lugn. 
I\og bullrar det litet i ditt hjärta? Du kan nog Icke 
alldeles frigöra dig från den frågan: » H vad är orsaken 
till , att min vän gar ut? Hvad har förmått honom att 
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taga detta steg och det med sådan frimodighet och 
glädje?») Jag är viss om, att du, min vän, icke kan 
vara så sofvande som förut. 

Om vägens mål säger oss skriften, att hvad intet 
öga sett och intet öra hört och i ingen människas 
hjärta uppstiget är, det har Gud beredt dem, som 
honom älska . H vad skola vi då göra i det saliga 
hem, där Jesus bered t oss rum? Uppenbarelseboken 
skildrar för oss vår väntade härlighet. Den säger, att 
vi skola stå inför Guds tron och tjäna honom dag 
och natt - vi slippa längre tjäna oss själfva, slippa 
tjäna synden. Och han , S0111 sitter på tronen , skall 
bo örver oss, och där skall icke finnas någon hunger, 
någon törst, någon trötthet, någon frestelse. någon 
tryckande börda, någon nöd, någon gråt, ty Lammet 
skall aftorka alla tårar från våra ögon. 

Till sist några ord om missiOllens uppgift ! I Matt. 
24: 14 säges det, att evangelium skall predikas till 
dl villllesoörd för alla folk. Och jag tror vi fa fatta 
dessa ord så, att evangelium skall predikas i alla län
der öfver hela jorden, så att hvar helst det finnes 
någon sökande själ , skall hon hafva möj lighet att få 
höra om Jesusvägen. Detta kan sägas vara missionens 
uppg·ift i var tid. ~Ien så skall dä r komma en a1lllan 
tid, då missionen skall få en större och djupare om
fattning; och den tiden kommer, när denna nuvarande 
period är slut och vår Frälsare återkommer till att 
döma dem, som icke hafva varit honom lydiga, för 
att sedan upprätta det fridsrike, 0111 hvilket profeten 
E;;aias säger: Hela jo rden skall vara full af Herrens 
kunskap , liksom vattnet öfvertäcker hafvets botten. 

Jorden anses hafva 14-1 JOo millioner inbyggare. 
Af dessa äro 8-900 millioner hedningar. "t\ itton år
hundraden hafva förflutit, sedan Frälsaren lefde, 
verkade och dog på jorden, och ännu är dock största 
delen af jorden främmande för hans evangelium! 
A llnu råd e-r synden. Huru olika skall det icke blifva, 
när rättfärdigheten skall härska! 

Missionens slutliga mål är, som sagdt, att hela 
jorden skall varda full af Herrens härliga kunskap. 
Och för dem, som utgå såsom missionärer, kan det 
ju vara godt att betänka detta, att nu skall evange
lium predikas endast till etl ·Z/z"ttllesoiird för al!a folk, 
och att Gud b land alla släkter skall at sig uttaga ett 
folk för sitt namn, en brud för sin Son. Med detta 
mål för ögonen bör ju en missionär jubla och prisa, 
att han far gå ut och insätta sitt lif och sina krafter 
i detta härliga arbete. 

Jag vill nu sluta med samma fr åga, hvarmed jag 
började: Hvar skall du tillbringa din evighet: Tänker 
du, att det skall blifva med Jesus, så maste detta för 
dig blifva en mäktig sporre att på ett eller annat sätt 
deltaga i det arbete, som för så många är en stöle
sten. Då skall du ock hafva svar på den frågan: 
H varför böra vi bedrirva mission: 

R-,·is/IIS, dill iVUbtare gick omkring görallde vdl (:\p. 
G. 10: 38), och om d u vill vandra med honom, måste 
du ga ut i samma mission. Spurgeon. 

"Lyften upp edJ:lCl. ögon." 

Mer och mer finna vi, att det lilla ordet ») se " 
innehåller det säkraste löfte om seger. V år bibel 
framställer för oss tre ting, som vi icke få fästa blic
ken vid, och tre ting, som vi få och böra se uppå. 

Se dig aldrig tillbaka; Luk. 9· 62; Fil. 3: 13. 

Se aldrig efter dc ting som sy"as; 2 Kor. 4: 18. 


Se aldrig på dig själf; Fil. 3: 3-13. 

Men se på Ji!SUS; Ebr. 12: 2; 2 Kor. 3: 18. 

Se hän mot !tmts tillko1/lmelse; Fil. 3: 13; Mark. 


I Y 35· If 

Se ut öfver fälten, huru de hvitna till skörd. Joh. 
4. 35· (Ur »R. Beyotld».) 

"p1fens~Cl. ]\'Iissionen i I\inCl." 
firade söndagen den 2 6 september sitt höstmöte i kyr
kan vid Floragatan, hvarvid fem systrar afskildes för att 
utgå till Kina. 

Förmiddagens gudstjänst inleddes med afsjungandet 
af "Hela världen fröjd es H erran ", hva refter ordföranden 
inledde med bön sam t i anslutning till r Kor. 4: 9 fram
höll, att, ehuru Kina visserligen behöfver budbärare, 
som frambära evangelium, så är dock dess största behof 
heliga män och hinnor, som lefva ett Kristus-likt lif, 
ja, som Gud får framställa till ett skådespel för äng,lar 
och människor icke blott i den mening, hvarpå aposteln 
härmed syftar, eller genom förföljelser, utan framför all t 
genom ett dagligt lif, helgadt åt Kristus och regerad t af 
hans Helige Ancle. 

Då apostlarna ännu va ndrade med sin Mästare ge
nom Galil eens städer och byar, hade han till dem sagt: 
"I ären världens ljus ». Och likväl finna vi dessa sam
ma apostlar på den tiden tvista om hvem af dem som 
vore den främste, men sedan de på pingstdagen badat 
sina själar i det hil11mt:lska lj use t, hade de själfva blif
vit ombildade till \'ärklens ljus, ja, till ett skådespel för 
änglar och människor. De missionärer den Helige Ande 
får utsända vill han också omdana på sanllua sätt, så 
att äfven de blifva ett sådant skå.despel, dag för dag 
uppenbarande .Kristus för kineserna, så att de kunna se 
och taga på det eviga lifvet, uppenbarad t i köttet. 

Mänskligheten har i alla tider haft behof af heliga 
män, till hvilka den kunnat se lipp; så finna vi hos näs
tan alla, !lfven hedniska folk, män som de hålla heliga, 
men hvilken skillnad är clet icke mellan elen heliga man, 
SOI11 konfucianismen eller taoismen skapar, mot den man, 
som är en ny skapelse i KristlIs. Kineserna behöfva få 
se Guds Lamm uppenbaradt i människor, som lefva »Lam
mets lif», ett lif i mildhet, ödmjukhet och kärlek. 

Ännu ett ord; då Gud vill göra sin tjänare frukt
bärande, säger han: »Jag är Gud allsmäktig, vandra 
inför mig och var fullkomlig . . Hir iro två viktiga 
ting att ihågkomma, nämligen att vi hafva en :\.llsmäk
tig Gud och Fader, som kan verka i oss det som är 
täckeligt inför honom, och att vi hafva att vandra inför 
honom och ej inför människor, ej inför andra kristna, 
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ej inför våra vänner, nej, inför Herren allena. Då skall 
han O'öra sina tjänare fruktbärande, gifva dem frukt i 
arbete~ och omvända kineser, som lefva samma heliga 
lif och äfven de blifva ombildade till skadespel för äng
lar och människor. 

Efter s.'tngen: »Evigt strålar Faderns kärlek», hölls 
af kapten 1:1. Dillner ett föredrag, hvari han besvarade 
frågan: Hvarför böra yj missionera: hvilket ä. annat ställe 
återgifves i sammandragen fonn. 

_\f en blandad kör sjöngs nu »Så länge solen varar », 
hvarefter herr J. Rinman, som afslutade förmiddagens 
möte, utgående från Es. 37: 31 och I 1\'Ios. 49: 2 5, 
framhöll Kristuslifvet såsom ett lif i det fördolda och 
ett lif i det uppenbara; ett lif i det osynliga och ett lif 
i det synliga. 

Vi skola sträcka våra trosrötter nedåt mot djupet, 
ty i djupet af Guds löftens jordmån vill Herren väl.signa 
oss, och harva vi hunnit till ett djup, så ltgger alltid ett 
annat djup därunder. Det andliga lifvet kan al.drig n~g 
fördjupas. ) Herren, den Allsmä~tige, skall välslg~a d~g 
från himmelen, - och låta välSignelsen komma till dig 
ifrån djupet, som ligger därunder. » . .. 

Men vi skola äfven bära frukt ofvantlll. Det ar 
icke nog med att tala om ett lif, som är fördoldt med 
Kristus i Gud. Detta lif måste äf\'en gifva sig tillkänna 
i det yttre: . 

:'Ilen, säger mången, det är så mycket braskande I 

vår tid sa mvcket i det yttre, som ej motsvaras af verk
lighete~. Och detta är ty värr sannt. Men den brist, 
som finnes i var tid, får icke gifva anledning till en 
synd hos oss. Därför att vi se faran af det ytliga, få 
vi icke förkväfva vårt andliga lif genom att undertrycka 
hvarje lifsyttring utat. Vi begå ett stort misstag, om vi 
så göra. Lifvet i Kristus är visserligen ett lif i det för
dolda, men äfven ett lir i det uppenbara, och där det 
icke girver sig tillkänna i det yttre, där kan man verk
ligen draga i betänkande, om det finnes något hf alls. 
Vi måste låta detta andliga lif taga ut sin rätt i gär
ning, i öfning, i all vår umgängelse, så att andra ~unna 
taga pa detta lif och sa blif\'a öfvert)':gade om sanmngen. 
»Därigenom», säger Jesus, »skall mm Fader 1.Jhr\·a for
härligad, att I bären mycken frukt." 

På middagen kl. half 3 intogs gemensam middag 
på hushållsskolan, Jakobsbergsgatan 15. En ganska stor 
skara missionsvänner var härvid samlad. från olika de
la.r af landet såg man här bröder och systrar, som rest 
enkom till Stockholm för att öfvervara denna Kina
missionens högtidsdag och för att ännu en gang få se 
och samspråka med de kära snart utgående missionssys
konen. Efter mic1dagen samlades man till gemensam bön 
för missionsarbetarne på fältet och om nya arbetare, sär
skildt män. 

L A iV D. 
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Kl. 6 tog det offentliga mötet åter sin början. Kyr
kan var till trängsel fylld. ECter sången: »Du, som af 
kärlek dog, Jesus för mig», hölls af kapten Ck T(Jttic 
ett kort föredrag, hvari han med leelning af 2 Krön. 16: 9: 
»Herrens ögon öfverfara hela jorden för att bistå dem, 
som af helt hjärta hålla sig till honom», ställde några 
uppmuntringens ord till alla missionens vänner och sär
skildt till de syskon, som snart skulle gå nt för att verka 
sin Herres verk i det mörka Kina. 

Vi haCva, yttrade tal., många löften i skriften om 
Cuds vakande öga. Men IlvIllm få tillägna ~ig dessa 
löften: Orden i vår text äro egentligen icke uttalade till 
uppmuntran och tröst utan till en man, hvilkens hjiirta 
icke var rätt för Gud, och därför till tuktan. De äro 
riktade till konung Asa, hvilken icke litade på Gud utan 
på människor, och som med mänsklig kraft sökte strida 
emot sina fiender. jldå vi pröfva oss själfva, om våra 
hjärtan äro rätta inför Gud, så att hans löften få blifq 
löften , vid lwilka vi med glädje och trygghet få hvila! 

Herrens ögon - det är hans kännedom, hans ve
tande. ~ är en befälhafvare är ule i striden och har in
tagit sin ställning pit någon höjd, ser han under stridens 
gång genom sin kikare, hvad' som sker. Han ser där 
en afdelning, som behöfver hjälp och undsättning, där 
en annan, för hvilken det går bra. l\'iir en herde, sär
skildt i Österlandet, är ute för att valla sin hjord, låter 
han hela tiden sin blick öf"erfara hjorden för att se efter, 
att icke något af fåren går vilse. Och gå vi till vår 
närmaste omgifning, så "eta vi, huru en moder ofta kan 
sitta i sitt hem omgifven af sina smit. Den ena behöf
ver hjälp till ett, den andra till något annat. Detta 
girver oss en liten om än svag föreställning om vår Gud. 
Han, vår store frälsningshöfding, sitter däro rvan för att 
hjälpa oss i striden. Han, den store herden för fåren, 
känner själf de sina och \'akar ö,f\'er dem. Han, som 
hugsvalar mer än en moder, han är mäktig att trösta 
dem, som behöfva hans kirlek. Han känner \'år t lif 
från dess första början Och det är icke blott utsidan 
af vart lif, han ser, utan han skådar in i hjärtats djup, 
i dess fördolda rum. Hans kunskap är djllpgåwde. Hans 
ögon äro utrannsakande, de äro som eldslågor. 

j\1[en hans ögon äro på samma gång julia aj med
lidmlde. Jag har, säger han till Moses, sett mitt folks 
lidande i Egypten och har stigit ned för att hjälpa dem. 
Han känner mina vägar, utbrister Job. l'l'iånget kärt 
Guds barn kanske suckar, att han är så missförstådd. 
Det är så fa som förstå honom, när han siiger, att han 
önskar lefva för Herren och tjäna honom. i\Ien Herren 
förstår .-le sina. Han känner våra begär och "år läng
tan. Hans ögon öfverskåda allt från 1.Jörjan till slut. 
Och därför behöfva vi icke bära p;l bekymmer och oro. 

Herren gör äf\'en långt utöf\'er, hvad hans barn 
kunna bedja eller tänka. :\är Salomo invigde templet, 
bad han, att Gud skulle skåda ned till honom. Men 
Herren svarar: »Där skola mina ögon och mitt hjärta 
vara för all tid.» Si vill Gud vara äfven med oss, med 
sina ögon och med sitt hjärta, ett hjärta, fullt af nåd, 
af kraft, af fridstankar om oss. Det är just skillnaden 
på hans kärlek och vår, att vår kärlek är så begrii.nso.d. 
Vi hafva ofta så litet verkligt deltagande för andras nöd, 
behof och lidande. Afven bland dem, som tro på Herren, 
är det många, som ännu icke lärt att arbeta för honom, 
att tänka på anclras nöd. :'Ilen sit finnes där en liten 
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skara, som Herren fått taga om hand, och hvilkas 
hjärtan han fått vidga, hvilka förstått det väldiga puls
slaget i detta stora hjärta, när han så älskade drlden, 
att han g~f ut sin encle Son. Och dess~, fyllda ~f hans 
kärlek, vilja nu gå ut till dem, som ännu sitta i mör
ker, för att för dem förkunna deLstora budskaret. Här 
finnes kanske ibland oss denna stund en moder eller 
fader, hvilkens son eller dotter i dag skall afskiljas för 
att gå till hedningarne. Deras hjtirtan blöda af smärta 
och bedröfvelse. De kunna icke följa sina barn. ?den 
deras I/jär/an kunna gå med. Ar icke detta en liten 
antydning om, h\'acl det \'ill säga, att Jesu hjärta går 
med de sina: Ja, den tanken, att Gud är med oss, den 
Eätter liksom kronan på all hans kännedom. Han kän
ner oss mycket bättre än astronomen känner stjärnorna, 
som han ser genom sin kikare, eller som en vän kän
ner sin vän eller en moder känner sitt barn, som hon 
vårc\~r från morgon till kväll. Han är när de sina all
tic! och allestildes. 

Han är när oss, som stanna här hemma för att 
utföra vårt jordiska arbete eller på den plats, där Gud 
ställt oss, verka hans verk. Och han är när dem, som 
gå till andra sidan af detta jordklot, till Kinas mörka 
land . Må vi bedja, att des:;a kära äfvcn i fortsättningen 
må hålla sig nära Herren Jesus. Där i1nnes ett sådant 
mörker i detta land, som vi icke kunna göra oss ett 
begrepp om. Där äro fasta cljäfvlllens fäst en, SOI11 måste 
störtas omkull. Och där ar ett fru.ktansvärdt motstfulil. 
J\Jen om dessa våra bröder och systrar hålla sig till 
Herren, skola de aldrig komma på skam. De äro i 
Herrens händer. Och däri ligger en outsäglig trygghet. 
De skola blifva mer än segervinnare genom honom, som 
har illskat dem. I Guds händer få vi alltfort bära fram 
dem, litande på, att han skall bevara dem och till dem 
infria sin~ löften. Och så skall eva ngelium gå framåt, 

, hinder brytas ned och Jesus Kristus blifva konung. :\men. 

Sedan härpi sångkören sjungi t : »)Sänd elitt lj us och 
el in sanning», stiillde missionssekreteraren J . Holmgren 
några afskedsord till de utgående syskonen, påminnande 
om Herrens löfte: »Jag vill ga framför dig och göra 
höjderna till slättmark. Jag vill spränga koppardörrar 
och nedbryta bommar af järn, ') 

Detta ord talar 0111 kraft, en Guds kraft, som inga 
höjder, koppardörrar eller bommar af järn kunna motstå. 
En stor Gud är Herren och rik på kraft. Det var till 
Herrer.s tjänare Kores detta löfte gafs, och det synes mig 
lämpa sig sa väl såsom ett minnesord till utgående mis
siouärer. Men af sammanhanget finna vi, att Herren 
lof\'ade sin tjänare ännu mera. Han skulle lägga hedna
folk uncler honom och öppna dörrar för honom, så att 
inga portar skulle blifva stängda. Därjämte skulle han 
gifva honom det mörka djupets skatter och fördolda rike
domar. 

i\Jånga höjder och bommar af järn skola möta eder 
vid inlärandet af språket, i kinesernas seder, bruk, vid
skepelse, fådeJnctillbedjan och afgudadyrkan i de skola 
möta eder på resan och i arbetet, men Herren skall gå 
framför eder och nedbryta alla hinder. Han har lofvat 
det, och han skall låta det komma till pass. 

l Kina finnas många stängda dörrar. Där äro tal
lösa städer, köpingar och byar, som äro stängda. Hem
men äro stängda och hjärtan äro stängda, men Herren 
skall öppna dörrar, så att inga portar blifva stängda. 
Han skall spränga kopparportarna. Och han skall 
lägga hednafolk under sina tjänare . Men Herren skall 
göra ännu mera. Han skall icke blott gifva framgång 
i yttre afseende utan äfven en inre välsignelse, sina för
dolda rikeclomar: gemenskap med Gud, hvarigenom han 
skall låta sin fullhet, sin kraft och sin glädje öfverflöda 
till eeler. Och detta behöfven I under arbetet, om I 
skolen lyckas. 

Tal. ville sluta med ett ord af den gamle Goss
ner til! några utgående missionärer: »Tron, !loppens, 
älskel1, bedjen, brinnen, uppväcken de döda, hållen fast 
genom bönen, kämpen med Gud, såsom Jakob I» Vi veta, 
att han undfick välsignelsen. 

Därefter manades missionsvännerna att likasom Is
raels folk på profeten Haggais td komma och göra ar
betet på Herren Sebaots hus. 

"Under bön och handpåläggning a f missionskonllllit
teens medlemm~r afskildes rlirpå för sitt blifvande kall 
fröknarna S . EngströlII, iV. Fogelklolt, kf. RamsteJl, iV. 
Sjöberg och !I[. S venSSON. 

De nyinvigda, af hvilka fyra genomgått kurser i 
praktisk sjukvård, lämnade därpa de församlade missions
vännerna hvar sitt minnesord, h\'arjämte de anhöllo om 
att för framtiden blifva inneslutna i Guds folks förböner. 

Kapten Dillner framhöll nu med några ord bety
delsen af att jämte kallelsen och utsändandet genom den 
Helige Ancle äfven blifva af Guds församling kallad och 
afskild. Borgen för den största välsignelsen och det 
säkraste bevarandet är, att vi i allt hafva \'årt lifs linier 
noggrant dragna i öfverensstämmelse med hvad Guds 
ord säger. 

Den högtidliga festen afsltttades med den trosfriska 
sången : »Triumf i högre tonen, fridsfursten i sitt majestät.» 

Sigrid Ellgstriim föddes den 19 jan. 1864 på egen
domen Bötterum i Kalmar län. Föräldrarna voro l'andt
brukaren Engström och hans hus~ru, en dotter af krigs
rådet Johan Forsman. 

Sin uppfostran erhöll hon i hemmet. 1886 antogs 
hon till sjuksköterskeelev vid Sofiahemmet och har efter 
genomgången kurs därstädes utöC\'at sjukdrd i olika de
lar af landet, dels såsom öfversköterska vid anstalter, deb 
såsom privat sj uksköterska. 

Redan vid sin konfirmation blef hon om\'änd till 
Gud och \'ar en tid bortåt en lycklig kristen, men si 
afvek hon från Herren. Anledningen härtill var hrist 
på kristligt umgänge och bönegemenskap med Gud. Vid 
en bibel klass hos aflidne kapten Ahlberg kom hon åter 
till frid med Gud, och under de tio år, som sedan gått, 
har hon lefvat i gemenskap med sin Frälsare. ' 
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I jan. 1889 erhöll hon Herrens kallelse att blitva 
missionär. Det var på ett bönemöte för Kina, och hon 
blef seclan viss om, alt det var till detla land Herren 
kallacle henne . 

Sedan förliden höst har hon \'istats i London, dels 
på miss E. Soltaus hem för k\ innliga missionärer, dels 
ock på en anstalt för utbildande af barnmorskor. 

JVanlla Fo,~elldoll är född den 14 febr. 1872 i 
Östra Hoby församling at Kristianstads län. Föräldrarna 
äro häradsskrifvaren Johan Fredrik Fogelklou och hans 
hustru lviaria Persson, numera bosatta i Kristianstad. 

Efter afgångse:-wmen från Helsingborgs elementar
skola för flickor ingick hon so:n elev i Kong!. Telegraf
\'erket, hvars unden'isningskurs i Stockholm hon hösten 
1889 genomgick, och har hon sedan dess tjänstgjort 
~om telegra fist. 

Redan i lJarnaaren dragen till Gud, förstod hon 
likväl ej under lång tid, h\'ad denna dragning betydde. 
Den lämnade henne dock aldrig. om el en än stundom 
erfors endast såsom en otillfredsställdhet med hvad denna 
\'är.lden gif,'er. Den längtan efter rättt;irdighet och frid, 
som Gud upP\'äckte hos henne, tillika med det ansvar 
hon såg i konfirmationslöftena . dref henne att siälb sig 
inför den frågan, huruvida hon stocl i ett rtitt förhåilande 
till GLId eller ej. Då hon ej erh ö ll n?lgon klarhet i 
d enna fråga, kom hon i en sdr inre oro; hon fattade 
d,\ det beslutet att efter bästa förmåga söka e[I'a s:lsom 
en kristen . l\är hon misslyckndes , sörjde hon öfl'er 
enskilda synder utan att fatta hela tillst.i.ndets orik
ti ghet. 

Tiden i Stockholm \ar i andligt hänseende af stor 
betydelse för henne, Genom umg,inge t med troende 
kamrater fick hon nya begrepp om troslit\· et. eud sökte 
helme mycket, och en gång, då några vänner hedt med 
henne, trodde hon sig hafva fått frid. Beslutet a tt lämna 
sig helt åt Gud hade hon fattat, men lwad ho n dä re
mot ej fattat "ar Guds friI! s:lI1de och bevarande nåd 
i Kristus. Därför när hon den följande dagen ej mer 
erfor den glädje, hon aftonen förut känt lJland sina tro
ende vänner, bIer hon mycket olycklig och såg ingen 
hjälp. Dock ansåg hon sig förpliktigad alt söka lefv<l 
såsom en kristen och " vi ttna om Guc[" såsom de tro
ende samt aldrig mera deltaga i "ilrIdsliga nöjen, Med 
detta sökte hon hålla ut under både yttre och inre stri
der. Slutligen in vecklades hon i tvifvel på bil)elns a,uk
toritet och började söka Gud på helt andra vägar. Böc
ker, i lwilken Guds ord fick vika för en synpunkt, som 
skulle tillfredsställa det mänskliga förståndet och skön
hetssinnet, blefvo nu hennes käraste läsning. Bibeln 
kunde hon likväl ej låta bli att läsa, och till de troend e 
kände hon sig dragen. Umgänget med kristna \'änner 
samt det ord hon hörde på K. F. U. K. i Kristianstad, 
där hon nu bodde, fördjupade behof\'et af verklig frid . 
Talet om pånyttfödelse var dock än nu alltid en stöte
sten. Hall ville göra Guds \'i lja efter de begrepp hon 
hade. 

Emellertid nedslog Gud en dag alla hennes tanke
lJyggnader och visade henne, på hvilken fal sk grund 
hon byggt. Gel10m en väckande predikan och åtskil
liga omständigheter öppnades hennes ögon för lwad hon 

ännu aldrig sett: den enda riltta grunden, Frälsaren 
verk för IUJlIlf. Innan hon med visshet kunde säga: 
jag \·et p~\ hvem jag tror, tillbragte hon flera dagar un
der bibelläsning och bön. Ehuru många förut ansett 
henne för troende, hade i verkligheten allt blifvit nytt . 
Det lJlef henne svårt att fatta, huru hon kllnnat förspilla 
så. många år af sin ungdom, lJlind för de ting, som 
rät teligen tillhöra Gud, men glädjen öf\'er Guds kärlek 
och förbarmande nåd öfvervägele allt annat Det vitt
nesbörd, hvartill hon en gång sökt tvinga sig, i tanke 
att d ärigenom hlifva en kristen, bIer nu en inre nödvän
dighet. Huru lä ng tade hon ej, att andra skulle komma 
till samma tro på Kristus. 

Hösten 1895 och följande vinter vistades hon i 
Malmö. l~nder denna tid mötte henne förs ta gången 
tanken på att blifl"a mi ssion ii. r bland hedningarna. Ehuru 
den förorsakad e henne en \'iss bäfl'an, började hon tala 
med Gud clärom för att få yeta hans vilja, och följden 
häraf biet den, att all fruktan förs va nn, och hon känd ~ , 

att hon mer! g lädje kund e gifva sitt lif till ett si,d:w t 
arbete för Herren, om detta \'ore hans vilja () ch h:\I1 
gåf\'e henne fön'issning därom Under tid en t,,!:!" h : ,11 
h\'ad Herren gaf af kristligt arbete och läste så Ilw d .d 
so m möjligt om missionen, Första n:r af »Sinims Land » 
och boken "Kvinnans arbete för kvinnan i Kina » vände 
hennes håg åt detta missionsfält. 

Förliden somm ar, (hi. hon vistades pi en liten telE'
g rafstation och hade mycken stillhet för bön, blef de t 
henne klart, att Herren kall:\cle henne till direkt arbete 
för sig- och att cletta arbete \'ar hednamissionen. 

l början af detta år genomgick hon en kurs i sjuk
vårel P<1 Kristianstads lasarett. under som maren har 
hon vistats någon tid i J.ondon. 

De troende t legrafIs terna gladdes vid underrättel
se n om, att fröken l:oge lk lo u ämnade utgå såsom missio
när, och de hafva [örenat sig om att underhålia henne 
pi missionsfaltet. 

Så väl fröken Fogelklol1 som fröken j\fary Ramsten 
tillhör K. F. U. K:s missionsafdelning K. i\l. A. 

l Ila!)' Rafl/sli'll föddes den 30 dec. I 8 io. Föräld
rarna iiro kaptenen H. Ramsten och hans hustru, som 
"ar irländska. Modern dog 188 l. Hennes bortgång 
blef ett medel alt draga dotterns ~i nne till de e\'iga 
tingen, och redan vid 14 års ålder fick hon ögonen 
öppna för att J eSliS vilie vara hennes .Frälsare. ])etta 
skedde företrädesvis genom åhörandet a f ett par föredrag 
af en norska, h vars enkla, varma vittnesbörd gjorde ett 
djupt intryck på henne. Guds ord, som hon af sin 
engelska lära rinna blif\'i t t\'ingac] att lä ra sig lltantill, 
fick en ny clragning"kraft för henne, och snart lärde hon 
sig att ä lska allt, som hon förut ansett som en plåga. 

Ungefär samtidigt blef\"o fadern , ,o m länge varit 
en sökande själ, och alla familjemedlemmarna, tjänarna 
inberäknade, förda till tron på Herren. 

Sam tidigt med det att hon föddes ofvanefter, föd
des äCven inom henne ett begär att få tjäna elen Herre, 
som tjänat oss och gifvit sitt lif till lösen för många. 
Denna önskan har sedermera utveckla ts, och under det 
hon företrädes vis verkat bland unga kvinnor och äfven 
sjömän på den plats, där Herren ställt henne, har detta 
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varit under mech'etande Olll, att han måhända i fram
tiden ville använda henne på något annat verksamhets
fält . Därför, då Herren började lägga missionssaken på 
hennes hjärta, blef det hennes bön, att om detta vore 
hans kallelse, förvissning måtte gifvas henne och vägen 
blifva öppen och klar, så att hon finge följa i Mästarens 
fotspår. l"nder ett missionsmöte i Mildmay Hall, London, 
där Hudson Taylor bad 0111 frivilliga för Kina, talade 
Guel krartigt till henne, och på en äldre dams fråga, 
hvarför E'j hon reste sig vid uppmaningen härtill, kunde 
hon blott S\'ara, att hon gjort det i sitt hjärta för att i 
framtiden följa Guds ledning. 

Villte/mina Sl'CI/SSli!l föddes elen 6 febr. 1868 i 
Berlingsbo församling å Gotland. Föräldrarna äro rälta
ren Johannes Svensson och hans hustru Kristina. Hon 
erhöll först unden'isning i folkskolan och sedan af en
skild lär::trinna tills::tmm::tns med b::trnen till hennes f::tders 
husbonde. l hemmet vistades hon till i fe b r. 1889, då 
hon vid 2 l års ålder sökte och vann inträde vid» Drott
ningens hem för sjuksköterskan, h \'ilket hon alltsedan 
tillhört ända till i febr. dett::t å r, då hon liinmade det 
för att bereda sig för missionen. 

Alltsed::tn b::trndomen hade Herrens Ande klap
pat på hennes hjärta. Föriildrarna \'oro troende, ocb 
hon stod således under Guds ords inflytande. Hennes 
moder och mormoder älskade missionen. Berättelser om 
hedningarnas nöd och missionärernas arbete bland dem 
gjorde ::tll lid ett djupt intryck på henne. Då hon en 
g::ing vid tretton års åider läste en l1lissionstidning om 
Kinas nöd, cless stora folkmängd och huru m,\nga som 
d:lgligen gå bort utan att hafva hört evangelium om 
Jesus, ö f"erv iildigades hon och föll ned på sina kniin 
och bad att om möjligt få gå ut som missionär. Vid 
sitt inträcle i sjuhårdsarbetet hade hon ej fri d med Gud. 
Hon troddc, att det ~kl1 ll e gå lättare då att lämna sig , 
men i stället kom hon längre bort från Herren. Så blef 
en gael \'iin och kamrat till henne omvänd. Genom 
hennes vittnesbörd i ord och lif blef hon vunnen. Her
ren öppnade hen nes ögon, hOIl fick fri d genom Jesu 

- hlod, och ljuset strömm::tde in j hennes själ. Sedan har 
] er. 3 I: 2 S gå tt i full borda 11 på henn;o. Be hof\'et af ar
betare i Kina hade länge statt klart för hennes öga, och 
hen nes hjärt:1 är uppfylldt med glädje och lof till Gud, 
att han kallat henne att gå ut med det glacl::t budska
pet. 

~V<le/lli Sjöåerg föddes i Stockholm den 13 mars 
1873. Föräldrarn::t \'oro arkitekten Gustaf Sjöberg och 
hans efterlämnade maka, född i\lobergcr. 

I:<.cdan från sin tidiga barndom förnam hon Herrens 
kall:1nde röst i sitt hjärta. Föräldrarna, som båd[1, \'o ro 
troende, plägade stundom taga barnen afsides för att 
bedja till Gud för dem och tala med dem om deras 
själars frälsning. \ 'id sådana ti ll fällen kände l\aemi sig 
djupt rörd, men någon \'erkli g sinnesändring kom det ej 
till. Vid tolf års ålder var hon mycket påverkad af 
Gud , och hon trodde , att hon lämnat sig åt Herren, 

ehuru det ej dröjde länge, innan hon \'ar densamma som 
förr. Dock bar hon alltjämt i sitt hjärta en uppriktig 
längtan efter frid och verklig glädje, ty det stod då. 
alldeles klart för henne, att hon ägde hvarken det ena 
eller det andra. 

Så gingo åren, och efter hand inträdde ett tillstånd af 
likgiltighet och försoffning. Ett par år efter konfirmationen 
började dock Gud att kraftigare än någonsin förr tala till 
hennes oroliga, fridlösa men efter frälsning längtande 
hjärta. Hon afundades de troende och önskade att själf 
blifva en sådan. Slutligen fick hon sin blick riktad på 
Jesus, att han älskat henne af fri vilja och att hon intet 
annat hade att göra än kasta sig på honom sådan hon 
var. Så bekände hon sin synd och erhöll förvissning 
om sitt b[1,rnaskap. 

En län gtan att få gå ut på missionsfältet hade re
da n föru t gjort sig förnim bar hos henne, och Dll seclan 
hon erfarit Guds frid och glädje i sin själ, trängde sig 
på henne med förnyad kraft denna önskan alt fii. gå ut 
till hedningarna med evangelium, men hon fruktade, att 
detta enelast var en känslans hänförelse och ej Guds 
kallelse, hvadan hon svarade, då vänner fråg::td e henne, 
om hon ej \'il le offra sitt Iif i missionens tjänst, att om 
Gud kallade henne därtill, skulle hon anse delta såsom 
det lyck ligaste . :'-led ::tl Ivar begynte hon nu bedja, att 
Herren måtte göra henne viss i si tt s inne med hänsyn 
till missionen, och efte r tr~igen bön erhöll hon \'isshet 
om, alt Herren kallade henne till silt viltne bland hed
ningarna. Detta ske cl cJe genom fö ijande bibelord, som 
under väntan på Gucl blefvo genom den Helige Ande 
le fvandegjord:1 för hennes själ. 

»Gå, (,eli ja,!,' skall l:öra dig tdl elt tttkoradt redskap.» 
"Då Glid, som äl/da från mill moders Itj liar af

skilt mig Otll kal17t 1111/: gC710111 sin nåd, b{'/li/.gaf!e IIppm
/Jara sill 5011 i mig, på dd jag skl/lle förklllllla 1i01/0JII 

bland Il edl/il/garlla - strax rådfijrdc lilg mig ide med 
költ odt blod. Gal. r: 1.5, 16. 

jJ1ig som är del/ allra ril/gasle bland alla heliga, 
liar dellna "åd blifz,it fljvm. alt blal/d liedningarna för
kllulla eV'/1/gelilt/ll 0/11 Kristi ilutgl'/tl/dliga rikedom , Efs. 
3: 8. 

Fröken Sjöberg inlämnade för 4 år seclan sin an
sökan att varda antagen och utsänd såsom missionär. 
För att bättre kunna tjäna Herren har hon genomgått 
fullständig sjukskötcrskekurs vie! Sabbatsbergs sjukhus och 
de sista åren arbet::tt i sjuhård. Hon är förlof\'ad med 
Hugo Linder. 

J3rref. 

Bed G?ld om bröder, sänd bröder! Detta är de~ 
rop, som under de senaste å ren allt högljuddare trängt 
sig till oss från vara missionsarbetare. Behofvet tvc
kes vara oe r hörclt. I-lär följer nu också ett upp;op 
till unge män från var kära syster Fn'dnlw Hallin . 
Måtte det röra och beveka månget hjärta. Måtte de, 
som ej själfva kunna gå, med all l/i;er och uthållig
het bedja Gud, att han må sända andra. 



98 S .l lV .l i ]{ S L A iV D. 

R,op erte17 un~e män. 

o ynglillg, om du hjärta har 
.-Ift följa Jfästar' Jl s Jjät, 

Hl./i dröjer du, h vi står du k,:al' 
i lllnu i ovisshet? 

V(IY Jesu sista bud det CZr: 
Gå ut i alla land ! 

Om herdeIIs kärlek ·vittne biir 
Och lös de f (lllgnas band. 

.l hedendomens II/ örker ä ll 

En tallös skara går, 

Af J esus köpta dyrt igen, 
Hans arma, v ilsna felr . 

Pli fädrells 7.:is de böja kllä 
För s telloch trä och ler. 

Denvägeu, .tilll aj tusen 1.,'e, 
S ist bär i djupet lIer. 

O du, som öra, hjärta lUll' 

För hednafolkens J/öd, 

Sid upp, Ilär ännu tid dit 1/(/1': 

Det gäller lif och död . 


S e, Jesus väntar, Iw /lar JIU, 


Hall gaj' siU Ilf för dig, 

I tro och lydllad se/g ock du: 

S e, här (il' jag, sänd mig! 


Herren har under de senaste d agarna lagt på m itt 
hjärta vikten af evangelisters utsändande med de t sna raste . 
H var äro de unge män, som hafl'a lämnat sig till H errens 
förfogande a tt tjän a honom i hans vingård? Tänk på 
de stora sträckorna af ännu ouppodlade fäl t! Hvad skall 
vingå rdens he rre säga därom? Och vi vänta ju, att han 
skall komm a när som hels t. Läng tar du efter hans till
kommel se och ,iII du påskynda elen ; sprid då H erre ns 
kunskap till de platser, där han iinnu är okiind. Jesu 
lärjungar äro världens lJU S. Ljuset behöfves, d ä r det iir 
mörkt. Den som vandrar i mörkret, han vet icke IlYart 
han går. De arma hednin garna, de ' ·e ta icke hl·art de 
gå. Arhundraden igenom har satan fått va ra ostörd i 
sina bemödande att förmörka och för stoc ka hednaiolkens 
hjärtan . Först i 19:de ål hundradet hafva de kri s tn a 
börjat vakn a lIpp öfl·er si na plikter mot den öfriga mänsk· 
ligheten, och många hafl'a öfvergifvit fo sterland , hem, 
släkt och vän ner för a tt bri nga lifvets ord ti ll de i and· 
lig död sjunkna hed nin garna. Men huru glesa äro leden, 
huru rin ga är ej ännu antalet af fric!sbudbärare till de 
fridlösa hedningarna! 

H erre Jesus, bered du sjä lf din a vittnen, kalla dem 
och för dem snarligen ut till vår hjälp ! 

F. .Halli1l. 

Lr enskildt bref från .-\nna Hahne. 

Uin-ch'eng maj 9 i. 

Dyre broder Herren! 

Guds frid r 

»Jag är världens ljus; den som följer mig , han skall 
icke va ndra i mörkre t, utan han skall ha f\ra lifvets ljus», 
Joh . 8: 12. 

Huru dyrbart är icke delta löft e ~ Detsamma, som eld
stoden I'ar för Israels folk under vandringen till löftets 
land , vill Herren Jesus vara för dem, som af hjärtat vilja 
följa honom. 

Från ett besök hos dra vänner i »Ts' ih·li·po », hvilket 
jag gjorde för någon tid sedan och som mycket gladde 
mi g, I·ill jag meddeb något. \ i framkommo dit sent på 
lördagsk\-iillen. Hela sö ndagen hade vi mycket folk. Jag 
fick framhära det glaJa budskapet om Jesus till många 
förmörl<ade själar. Hela dagen hade vi möten. Sent på 
kl·ällen, sedan jag var ti ll hälften atld ädd och färdig al t 
gå ti ll siings, hördes en hastig knack ning på por ten. 1'd. 
kvinnor kO l11mo då för att höra mera . Det ä r särskildt 
en kl·inna vid namn Uang, som jag I·ill berä tta något 
0111 . I november manad förlidet år hade ho n en gosse 
uti sin tjänst, so n till en hennes goda viin. Gossen blef 
hastigt sjuk en dag, var mållös i fyra dygn och hl'arken 
å t eller drack . Hon blef alldeles utom sig och gick öfl'er 
till våra viinner U angs, de enda troende på platsen . 
Endast den yngre hustrun I·ar hemma . Hon talade da 
om si tt bek) mmer för henne, och bad henne, a tt hon skulie 
bedja till si n Gud för gossen . Hon sade : Kan han göra 
gosse n fri sk, sa "i ll jag hädanefter också tillbedja ho nol11. 
U·angs hustru bad då innerligt ti ll Gud 0111 gossens I·eder· 
f,lende. Sedan dc uppstigi t från bönen, syntes gossen I'ara 
litet bä ttre . På söndagen 1<0111 · ·ang hem, han och hans 
yngre hustru följdes då å t t ill den sjuke gossen · De läste 
j\farlc 9: 17 - 29 och bådo seda n till Gud_ L nder deras 
bön ropade gossen ganska högt: »;\Iam ma » och var nu fu ll· 
komligt å terställd. Herren hörde bön. Han har många 
underbara vägar a tt föra syndare tiU sig. Sedan den tiden 
har denna kvinna ifrigt sökt Herren, ja, kanhända hon 
funnit honol11, Herren allen a vet de t. Hon har tagi t bort 
a lla sina afgudar och burit dcm till tem plet. Vid nyåret 
tillbad hon ej a fgudarna. På den plats, där de brukade 
stå, hade hon låtit s iitta upp ett rödt papper med urskurna 
blommor, men bakom dem hade hon ej någonting. Detta 
gjorde hon af fruktan fö r grannarna. Öfl'cr sin dörr hadc 
hon låtit skrifva : »Tien·fu-tih·en·t' ien » = Herrens nåd. 
Hennes man är mycket sjuklig, så hon kan ej läm na ho· 
nOIl1. U·angs hus tru går ti ll dem så ofta hon kan och 
beder med dem och undcn·isar dem i Gllds ord. Hon 
har nu lärt sig några sånger och äfven att bedja . Det 
kiindes så godt a tt tala med hen ne , jag tror, att hon af 
ett uppri ktig t hjärta I·ill tillhöra Herren . 

J ag hörde nu vid vårt stOrmöte här, a tt hon står 
fa st och är fu ll t besluten att följa Jesus. 

Här i staden harl·a I· i också några ln·innor·, som jag 
tror vilja ti lihöra Herren . Jag hoppas att framdeles få 
skrifl·a något om dem . \'i hade de t mycket I'älsignadt på 
vårt stormöte, det var så roligt att få träffa alla vännerna 
från byarna. Ki må tro, viinner, vid dessa mö ten är det 
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lif och rörelse här. t...lännen äro på främre gården, kvi nnorna 
och barnen på inre garden. Och sa alt skaffa sängruffi 
och mat åt alla, det är ej heller minsta bestyret. ~len 

Herren är nog för allt. 
Hjärtliga hiUsningar. 

T' erminsberä~~eIse från fIic~sl\;oIan 

i Uin-ch'en~. 
Vårterminen 1897. 

,Herren pröfvnr blolt, han ej förskjuter . . 

Denna versrad ur Runebergs dikt har allt emellanåt 
runnit mig i minnet under den gångna terminen, och 
är den ett sant uttryck för hvad vi erfarit under den
samma. Damen hafva alla varit klena, vår husmoder 
måste lämna oss på grund af sjukdom, och andra svårig
heter haf\'a också lagt sig i vår väg. Ylen under allt 
har Herren varit oss nära och hjälpt oss, och när hans 
tid kommi t, har mörkret förbytts i ljus. 

Vårterminen började elen 22 febr. och har fortgått 
till den z 8 maj, då afslutning hölls. Elevernas antal 
har varit r o emot 6 förra hösten. Af de 4 sistkomna 
har en, lill a Tong·ua, varit i skolan en termin förut. 
De andra tre äro nya elever. Deras namn äro lng, K'in 
och In·ti. 

Ing är 17 ål gam mal och dotter till en Shantong
kvinr,a, änka, som bosatt sig i Uin.ch'eng. Hon brukacle 
tillsammans med sin moder besöka våra möten, och båda 
visade stort intresse för läran. Till vår stora glädje fick 
hon denna termin sin moders tillåtel se att komma till 
skolan. Hon hade länge närt denna önskan, men mo
dern tyckte sig icke haf\'a råd . lng är nämligen skicklig 
i handarbeten och kan förtjäna sitt uppehälle. Det är 
ovisst, huru länge vi få behålla henne, ty hon har icke 
tagit af sitt fotbandage, och hennes moder lär icke heller 
\' ilja låta henne göra det. Redan innan Ing kom till 
skolan, hade hon bestämt sig för att följa Herren och 
tjäna honom. Hon är begåfvad och har ett tyst och 
sti Ila sätt. 

K'in är ett halft år yngre än Ing och förlofvad 
med Lin·ts 'uen·ren, fröken Hallins e\·angelist. Det är 
hans önskan, att hon skall vara i skobn ett par å r, 
innan de gifta sig. Hennes upprostran har varit mycket 
försummad. Hon har fått springa omkring efter behag, 
eller \'arit med om arbete ute på fältet , så att hon har 
föga begrepp om huru ett hem bör skötas. I ltisning 
är hon trög och lat men i handarbeten ganska läraktig. 

In-ti är endast 6 år gammal och skulle icke hafva 
börjat Wsningen så tidigt, om icke hennes farmor varit 
i skolan och bgat flickornas mat. In-ti är en odygdig 
liten varelse, dock bättre nu, än då hon först kom. 
K är man ser, huru kineserna fostra sina barn, kan man 
icke undra på deras olydnad och egensinne. För ett 
litet obetydligt fel behandlas de så strängt och omildt, 
att då de begått llågon svårare förseelse, knappast något 
sätt finnes att straffa dem. Sa t. ex. fann jag Uei-ta
sao, In-tis farmor, en dag blott för en småsak först taga 
träpinnarne, med l'..vilka kineserna äta, och därmed sticka 

barnet i hufvudet och sedan släpa tl t det på gården för 
vidare aga. En annan gång bar hon henne ut på bak
gården till brunnen och hotade att kasta henne ned cläri, 
om hon icke ville lyda. - Barnen i skolorna komma 
snart linder fund med den olika princip vi utländingar 
hafva i fråga om uppfostran, och man får ibland höra 
yttranden om huru oli ka de behandlas af oss emot lwad 
cle äro vana vid i hemmen. 

I Ki.na är det \'anligt, att lararnc g ifva gossarne nya 
namn, då de bö rj a sin skolgitng, ll\'i lka namll de sedan 
få behålla. Vi haf\' a nu också g if\'it dylika at flickorna. 
Endast Ma-nao och Loh-i haf\'a kvar sina gamla. Här
med följer en lista på så väl deras gamla n amn som de 
nya oc h Le tycle lsen af de senare. 

~[a-nao _\delsten. 

~Iei -"Iei-teh I) en sköna dygden. 

1.oh·i Den glada viljan. 

To-nU Pao-kuci UyrLa r. 

Ing - Ts'ing-kieh Renhet. 

Fn ·nU Hsiang·kao Doftande ba lsam. 

Shuang Tsan·mei Lofsång. 

Tong-ua = An tsing ~tillhet. 


Kin Ts 'in-ai Vänskap. 

In-ti Ho·p ' ing Jämnt lynne. 


'åsom redan är ntimnclt, bIer vår h usmoder, lon 
ta·sao, sjuk redan i början af terminen och mitste fara 
till sitt hem. Under ferierna \'id det kinesiska nyåret voro 
Mei och jag hos henne på besök en \·e cka. Hennes 
man kom då hem. Han är mycket renlig af sig, nagot 
o\'anligt hos kineserna. Atskilligt i huset var icke såsom 
han önskade, h varför han började förebrå sin hustru. 
Hon blef missnöjd och svarade häftigt. Sn3rt {mgrade 
hon sig lihäl och beslöt att afskilja följande dag till 
fasta och bön. Detta var på torsdagen. Fredags mor
gonen steg hon tidigt upp för att sopa gården. Hennes 
man, som ännu låg, tyckte sig plötsligt höra en stark 
vincI biås~l. Seclan hörde han sin hustru snyfta högt, 
hvarefter hall blef upptagen till himmelen, lämnande 
honom kvar härnere. Han blef ytterst orolig öfver hvad 
som händt. Di hans hustru senare kom in i rummet, 
fick han klart för sig, att alltsammans endast varit en 
syn, eller hvad man skall kalla det. Han påstår nämligen, 
att det icke var en dröm, utan att han var fullt vaken. 
)i u blef det hans tur att fasta och IJedja. Synen ut
tydde han sa, att Gud under årets lopp skulle taga hem 
hans hUSiru. Di denna blef sjuk, trodd~ han clärför, 
att hon skulle dö. Hitti lls har dock Gud sparat hennes 
lif, fastän hon fortfarande är mycket klen. Det är egen 
domligt, huru ofta Herren använder drömmar o. d. för 
att llnden' i~a och varna kineserna. 

Under varen lade Gud det särskildt på mitt hjärta 
att bedja för Mei·tehns omvändelse. Hon har länge varit 
sökt af Herren, Jllen vi hafva icke varit vissa om en 
verklig öfvergång från död till lif. Själf\'a påskdagen 
bröt ljuset in i hennes själ. Hall uppstod då från syn
dens g raf för att lefva ett nytt liC med Kristus. Vi 
(röjdas så mycket mer öf\'er detta, som \'i endast några 
dagar senare fingo veta, att hennes ena lunga är angripen 
och att det är ovisst, om hon blir frisk. Om det be
hagar Herren, önska vi så gä rna, att hennes lif må 
sparas, ty hon är begåf\'ad och snäll, men »ske icke 
min vi lja utan din ». 
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Afslutningen hölls den 28 maj med förhör kl. ro 
f. m. l'å e. m. hade vi ge mensam fest för goss- och 
tlickskolorna. Efter sång och bön drucko vi te, hvarefter 
bro Folke talade till barnen öfver »C.-;'u dsfruktan är vis
hetens begyn ne lse ». Efter ytterligare några ord af broder 
Hahne d elades belöningarna ut. De större fli ckorna och 
gossarna erhöllo ut ländska pennknifvar, de mindre gos
sarna näsd ukar eller blyertspennor och de mindre fli c· 
korna sys krin eller endast sysaker. 

Höstterminen börjar, om Gud vill, den 30 aug. 
Yi hafva hop p om att då få en eller två nya elever. 
En förändring har gjorts med afseende på flickorn as 
"fgift. De lämnade förut 30 skålpund mjöl och 200 cash i 
terminen. l\u däremot få de \'ara hos oss fritt och be
höf\'a endast köpa sina böcker och skrifmaterial. De 
bidrag, som ,'ännerna hemma sända, haf\'a satt oss i 
st:lllcl att göra denna förändring. Förtröttens därföre 
icke, utan fortsiitten med edert kärleks\'erk ! 

"Lofvad vare Gud, SOI11 icke har fö rkastat min b ön 
eller vänd t sin nåd ifrån mig.») 

tin·ch ·eng den 28 maj r89i. 

I\:inesisk vattenbärare. 

ptJ:1id och segeJ:1, 
Af R. BO"J}/i,I,S'. 

lU. 
Fon s. fr. föreg , n:r . 

, Han gör de ogudaktigas anslag om intet._ 

,I'rocessen i Hanch'eng, för hvilkens skull vi hade 
planlagt att eftersända e\'angelisten Chang från U in-ch 'eng, 
hvilken är en utmärkt advokat, blef emellertid ej lång. 
Pa fredagsmiddagen framkomm o vi till H. och under
rättades då om, att våra fiender dage n förut efter mörk
rets in brott inlämnat sin anklagelseskrift och att mandari
nen, så snart han fått del af den , satt sig till doms_ Ett 
kortare korsförhör afslöjarle med ens deras oedriigliga 
anslag, och hans stämma ljöd därför barskt och afgörande: 
»Jag granskar ej denna sak närmare; frågar ej efter 
hvem S01l1 rifvit huset_ Har utlänc\ingen hyrt hus i eder 
by och redan utbetalt 2 års hyra i förskott, så. gån l 
hem och uppbyggen och repareren o fördröj ligen huset 
å t honom. » 

Då sägas våra anklagare, som enligt kinesisk sed 
hela tiden lågo på knä framför domstolen, ha knackat 
sina hufVllden i golfve, bönfallande mandarinen om att 
uttänka någon plan åt dem , hvarigenom de kunde bli 
oss kvitt. Därpå svarar denne: » A tt hjälpa ede r vore 
att 'stjälpa' mig, Ar det måhända det l viljen: ! Jag 
vågar dock ej uppväcka utländingens vrede l » 

Att domen skulle utfalla så, det gick t. o. m. 
öfver våra anklagares förstånd. Ja, huru skulle det 
kunna låta förklara sig, att själfva mandarinen ej vågade 
förolämpa den fö raktade utländingen ? 

~1andarinen har måhända helt nyligen lärt sig den 
läxan att visa utlänclingen aktning. Han har ju detta 
år hitkommit direkte från provinsen Si-ch ' lIan, hvarest 
för 8 ar sedan provinsguvernören och omkr. 20 andra 
mandariner af lägre rang delvis degraderades och delvis 
förlorade sin post för sio brutala behandling af missionä
rerna. H vem vet för öfrigt, om han ej är en bland dessa. 

i\ledan vi väntade på värdshuset, kom Ting direkte 
från Jamen , dit han för andra gången begifvit sig, med
föran de mitt visitkort. Då mandarinen hörde, att Folke 
och jag anlindt, kallade han Ting genast in till sig 
och anmodade honom underrä tta oss, att han redan suttit 
till doms öfver var sak och ålagt byfolket att oför
dröjligen iordningställa vårt hus. »Det äro, tillägger 
han vidare, » ingenting att frukta. Om byfolket ej åt
lyder befallningen eller i öfrigt på något sätt ringaktande 
behandlar eder, så sänel mig genast bud, och jag gal-an te 
rar, att I skolen bo där ogenerad t » 

Då. vi mottogo denna underä ttelse, [aföljd som den 
var af en personlig hälsning från mandarinen till oss, 
blefvo vi mycket glada och tackade G ud. \ '<1 r medfö rda 
kinesiske lärare gjord e ()S~ dock uppmä rksamma pa, 
hvad vi förut så ofta hört, men so m vi särskildt nu be
höfde höra om igen, nämligen att l]\'acl so m säges i 
Jamen betyder för en kines inge nting, Det är endast 
mandarinens penna med det kejserliga sigillet, som re
spekteras. 

Denna erinran gjorde, att vi vände oss till mancbri
nen i bref med begäran, a tt en proklamation måtte utfärdas 
i saken, i synnerhet so m en mängd vilda rykten om oss 
\'oro i omlopp, Denna vå r önskan tillmötesgicks ögo n
blickligen. :'I[ed proklamation~l1, som i sitt slag var all
deles utmärkt, samt a tföljrl af en fran Jamen utsänd poli s, 
\-linde nu Ting om till Liutsi-tsuen för att tillse, det 
m:l.I1darinens befallning åtlyddes. Till sin förn'lning fann 
han clå, att lJyfolket, som ank lagat 05;;, knappast hunnit 
hem från J amen, förrän aroetare anskaffats och repara
tionen pflbörjats. 

Hvad m:1l1darinen yttrat, eJå han satt till doms i denna 
sak, hade \'äekt en oerhörd förvåning ej blott i den by, 
som n'irmast berördes däraL utan äfven i hela Han-ch ' eng
distriktet. Det kändes, som om själfva luften därstädes 
blihit pa\"erkad af det fällcla utslaget. En följd af det
samma blef ock, att - cla vi förut fått gå omkring och 
göra förfrågnin ga r om hus, som annonserats lediga, utan 
att ens erhålla något svar - nu flera hus\'ärdar vände 
sig till oss med förfrågan, om vi ville hyra . 

Det va r på fredagen broder Folke och jag fram
komm o till Han-ch'eog, och påföljande måndag vände vi 
om hem, Vi ville ej dröja längre, då vi visste, att våra 
hustrur denna gång ifrigare än vanligt emotsågo dr 
hemkomst. 
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Til! deras stora glädje och öfverraskning meddelade 
Yl dem den goda, oväntade framgång Gud gifvit oss, 
att vi, fö nItom hvacl som nämnts, t. o. m . kunnat hyra 
hus i Han-ch 'e ng före hemresan, men att \' i ej gjort 
så, då de som erhjödos ej motsvarade våra beho r och 
yi numera ej behöfde brådska, clå. dörrarna till H. voro 
\'idöppna, så att \' i tvifl'elsutan kunde vänta till s e n i 
a lla arseenden passande läge nhet erbjödes oss . 

Tänken ed er dä rför vår 

jÖr1Jålling, 

då en vecka senare kolportören Ktteh hemkommer och 
berättar: 

r; att vårt hus reparerats ytterst eländigt och att 
byfolke t clet oaktadt indirekt fordrade, det vi skulle be, 
kosta reparationerna, hl'a rom icke, skulle de utgå fran 

hushrran: 
'2 ) a'tt alla lerlarne för de 28 rotarne, h\'ari Han

ch' eng-d ist riktet ä r inde ladt, sa mm ank a ll a ts och att 26 
af dessa infunnit si g i staden för rådplägning, a ) om 
sättet, hvarpå jag sku lle k unn a hindras från at t få vida re 
fotfaste där: b ) h\'ad plane r , so m skulle sätt as i verket 
med syfte at t m m ig oort äf,en från det hus j8g erhållit 

Liu-tsi·t~uen. (forts) 

Han·ch 'eng i juni l 89 i. R ob, Bo:~lillg. 


Opium och l\ineserrna. 
~·\f Hugo Lind,r. 

Opiets införande i Kina. 

fort; . fr. föreg. n:!'. 

Opiets egenskaper och verkningar, 

Opium är den torkade saften, som fås genom upp
repade skärningar i opiumplantans fröhus. Efter Il\'arje skär 
ning utsippra några droppar, som hopsamlade bilda en grå
brun massa. _-\ f detta råmater ial bcredes sedan genom kok 
nin g i \'atten, filt rering och afdu nstning ti ll mos-konsistens 
det extrakt, som användes till rökning. - Opium fr ån 
oli ka lände r (:'Ilindrc Asien, Persien , Indien, Kina, Egypten, 
Frankrike, Amerika) varierar mycket i proportionerna af 
sina beståndsdelar, tydligen beroendc på olikhet i klimat, 
jordmån o, d. Den vi ktigaste af de alkalo',der, som opium 
innehåller, är morfinet ; men jämte denna tinnas andra, som 
kanske iiro mindre kända , men äf\'en de farliga giftcr: t. ex . 
(en!. Day) paramorftn eller thebain , af Iwilka O,OJ gram 
genom im'erkan pa ryggmiirgen är i stand att åstadkomma 
spasm; dessutom narcotill, codein, opianin och metamorfin, 
som alla vcrka på hjärnan. Turkiskt, fransk t och ameri
kanskt opium är beka nt för sin ri ka 1110rfinhalt. Persiskt 
och egyptiskt ä r sämre . In diskt opium har den lägsta 
1I10rft nhalten, men innehå ller så myoket mera narkotin. 
Det är detta opium jiimte det inhemska (mcd något större 
mo rfit:halt), som förbrukas af kineserna. 

Förbrukningen sker på flera sätt. De förmögnare, som 
endast röka sitt opiu m och bortkasta »aska n » med de 
mindre llyktiga men farligare alkalo'j'dcrna, äro de, som 
komma lättast undan; de fattiga, som ej ha "råd att slösa 
på delta siilt, röka vanligen om askan en gång till, då en 

del af dessa ämnen konlIner med. :\iir kraf\'et blir stort 
och kassan är klen, börjar man ii/a opium, lwilket kineserna 
själf\'a ansc \'erka tio gånger så starkt som rökandet. Orta 
går dct till slut därhän, att man äter äfven »askan», som 
innehåller dc farliga gifterna i koncentrerad form - och 
\'e den, som kommit därhän ~ 

Och huru verkar då opium? En f. d. slaf under lasten, 
en amcrik ansk prästman, som forsökte ersätta opium med 
alkohol, men endast rå l(ade under ett dubbelt tyranni, skrit'
\'er själf därom: Skillnaden mellan alko hol och opium 
deras verkan pit kropp och själ är, att döma efter min 
egen erfa renhet, mycke t stor. Alkoholbruket bringar, då 
det dr ifves till en viss höjd , själsförmögenheterna totalt ur 
jän1\'ikten, uppväcker och framkallar till abnorm verksamhet 
några af böjelserna, 
och de t de lägrc: en 
man blir, då han är 
drucken, värre än ett 
djur. l\-le.:1 opium iir 
de t motsatsen. Op ium 
li kso m lyfter en män, 
niskas sinne, skiirper 
och höjer tank en och 
\'äcker känslan i ens 

"bröst. Öfvcrdri fl' et, 
som det kan tyckas, 
är det ändå cj hela 
sanningen. Opium för
s\'agar ellcr förlamar 
helt och hållet dc liigre 
böj elserna, mcdan de t 
stärker och lif\'ar dc 
högrc sj ä lslnaftcrna, 
bad e int elligensen och 
sympat ierna. Opium
rökaren har inga sexu 
ella begär, Hedc, on.:l
ska, afundsjuka och 
alla dessa helvcti ska 
syn-ier synas döda 
eller åtm instone sof\'an, 
de inom honom, mcdan 
godhet, saktmod och 
\'älvilja tillsammans 

Kinesiska bärare,med en viss sentimcn
tal religiositet (.iro de t 
utm ii rkande för hans vanliga sinnesstämning. Har han poe
tislm gåfvor - opium lil\'ar dem att g ifl'a sig utt ryck. 
Ar hans kallelsc en författares - opium meddelar en förut 
okänd kra!"t i behandlingcn nf hans ämne. I3lir han kalla.:l 
att tala offentli g t - opium gifl'er hOl1om en tankens I1ykt 
och en gripandc vältalighet, som intager och drar med sig 
åhörarne - - - 

:'Ilen hvilka \'erkningar har op ium på sinnet ? Den 
största skada, som opium bruket medför, ä r det förs \'agande 
in f1ytande de t ulöf\'ar på \·iljckraften. Tapped1ct, manlighct, 
företagsamhet och ambition blifva försvagade eller förkväfv as . 
Drömmerier, läsning af poesi och dikter blit' opiumiitarens 
ä lskl ingssysselsättning, och han hatar hvarje kallelse, som 
tager honom diir ifra n. Han drar sig tillbaka från tällan 
med sil~ a l: ' ", r : " il ~öker icke I'iiddens pris; han försummar 
lifl'ets j' ! ,. I"'1'. . ll11h('t me.:i sina böcker och d römmar, 
utan att det \:,L~' l',l, nom ti ll handling, iir det lif, han \.' alt 
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sig. :'lIed ett ord sagdt: "han är typen af en dåre, klok 
inom sin egen \"iirkl». 

De angenäma känslor opium medför komma dock ej 
alltid åter. Dc kunna räcka ett år, i sällsyntare fall längre, 
men i vanliga fall försvinna de efter en eller ett par månader. 
Efter denna tid tar pipans goda genius tii! f1ykten och 
lämnar efter sig en demon, som binder sitt offer till hand 
och fot. Han röker nu ej för njutnings skull, utan han 
drifves därtill af det förfärliga lidande, som säkert infinner 
sig, om han ej får sig en pipa ,-id den vanliga tiden. 

Dr. Daughtwait, missionsläkare i Kina, beskriflfcr myc
ket naturligt den vanliga gången af lastens insteg hos en 
kines och dennes försök att göra sig bojan kvitt: ,Han 
börjar med a tl röka t. ex. I.,; gram af drogen en gång 
om dagen, sannolikt för att lindra sin rheumatism eller 
någon annan åkomma; genast försvinna hans smärtor, 
och han befinner sig i det sällhets tillstånd af halt med
vetslöshet, som är himlen för en kines . ?\ästa dag tar han 
en dos till, men finner dess verkan ej fullt så ,-araktig 
som första gången; han måste därför öka dosen för att 
tillfredsställa sitt behof, och innan många veckor gått, an
vänder han från 7 till Il gram om dagen, hvill{et är den 
största k,·antitet, som arbetsfolk ,·anligen har råd till. Efter 
en tid känner han, att hans krafter svika honom, och att, 
om den vanliga tiden för rökandet går förbi , han blir nervös 
oeh ur stånd att sköta sina göromål. Han miirker också, 
att han magrar och att huden blir mycket guial{tig. Kanske 
hans hustru och "änner uppmana honom att Eimna lasten, 
och han väljer därför en »lyckodag », på hvilken han skall 
öfvergifva pipan. Han har fast beslutat at! aldrig, aldrig 
röka mera och anropar familjegudarne och dc afliclna för
fädernas andar att hjälpa honom i hans goda afsikt. Allt 
går väl för några timmar, men fram mot middagen börjar 
han känna sig nen·ös och har ingen aptit. På eftermiddagen 
försökcr han arbeta, men har inga krafter. Tiden för hans 
vanliga afton pipa kommer, oeh hungern blir outhiirdlig; 
likväl 11[\ r han föresatt sig att öfvcrvinna, och han ämnar 
göra det. Han går till sängs, men kan ej sofva: hans 
rygg värker, hans hufvud ,·iirker, hela kroppen ,'iirker, och 
benens muskiel' rycka spasmodiskt; så till!wmmer c\iarrhe 
eller dysenteri, och i sin förtvif1an f1yr han tilLbaka tiil sin 
opiumpipa. Om en kort stund haf\·a hans obehag försvunnit; 
han faller i sömn och vaknar på morgonen med den fasta 
öf,."ertygelsen, att han är dömd att vara en opiumpipans 
slaf, så länge han lef,-er » . (Forts.) 

I\ina är världens största missionsfält. 
Ai )01/11 R. il/ott. 

l. Det siönia lI/ed l/dm)"!1 iii! jiJIkllliil/gdw. Kinas 
folkmängd uppskattas till 400 millioner. H"ar och en af 
dess 18 provinser är i medeltal så stor som ?vlinnesota, och 
de harva Iwardera en folkmängd af omkring 20 millioner. 
Det finnes f1era människnr i Kina än i hela Europa, flera 
än på hela västra halfklotet och Afrika tillsammans. På 
Yang-tse-kiangsliittcn finnas antagligen l i 5 millioner. I intet 
annat land hafva vi besökt städer, som gifvit intryck af 
at! vara bebodda af så stora människomassor. Vår erfa
renhet öfver hela Kina bckräftar det vittnesbörd, som alla

des af en missionär, att det aldrig inträffat, att han icke 
sett antingen en lefvande kines eller en död l,ines' graf. 

2. Dtt _,t{jrsla med lu[ItJ)'I1 II/! svtirjg/lI'tenlil. Japan
ska språket är utan tvirvel svårare än det kinesiska. Indi
ens och andra tt·opiska länders klimat är mera dödande. 
Afrika är kanske förmörl'Cldt af gröfre okunnighet och större 
ddskcpelse. Sydamerika har måhända sjunkit djupare i 
scdeslöshet. I Turkiet härskar möjligen större grymhet och 
en sämre regering. Men det torde vara en öppen fråga, 
om kast,-iisendet i Indieil är ett större hilh1c"r iin dyrkan af 
förEidernas andar i Kina, och om bl:amincrna och öfriga 
bildade klasser i In:1ien iiro sl"i'trare att nå med e,"angelium 
än de lärdc och iimbetsmiinnen i · Kina. Det torde råda 
olika meningar, hUrLl,·ida japanesernas yttcrliga Idnsiighet 
för utländskt inflytande är ett större hinder än den bittra 
känslan mot utliindingar i Kina. Utan all fråga erbjuder 
dock Kina alla dessa svårigheter tillsammans. 

Låtom oss gifva akt på följande: svårigheten att lära 
sig kinesiska språket, h,·arti1l, såsom n?tgon har sagt, ford
ras ,,lungor af koppar , en Loisett"s minne, Jobs tålamo,i 
och :,'Ietusalahs ålder,, ; Kinas allt hämm~lI1de konservatism 
och högmod, som endast tager sin egen forntid till möns· 
ter: tillbcdjandet af förfiidernas andar, som på ett förskräck
ligt sätt fjättrar mä n, kvinnor och barn; den kinesiska 
buddl1ismen mc;! dess okunniga, Instbara prästerskap och 
grofva afgucla-iyrk[l l1 ; de 30 millionerna muhammedaner i 
de viistra pro,·inserna mc.-l samma fanatism, som karakterise
rar Islams an 1ä ngare i)f\-cra II t ; den allmänna okunnigheten, 
som gör folket till slafvar under tuseIlde vidskepelser: den 
lumpna materialismen och girigheten, som behärska alla 
klasser; bedrägeriet och falskheten i lil\·ets alla fÖI·hilllan
den; den vid t utbredda oiirligheten, som iir den naturliga 
följden af det faktum, att Kina är \-iirldens största spelare
nntion; osedligheten i alla dess onämnbara former; opium
förbannelsen, Iwilken förra aret kostade 220 millioner dol
lars - tillräckligt, såsom nägon har sagt, att göra 10 
millioner männisl{Or till opiumslafvar och bringa nöd öl\-er 
100 millioner mänskliga \·arelser; otroliga och fasansfulla 
fysiska lidanden samt den fullkomliga frål1l"arol1 af medi
cinskt vetande med undantag af en läkaremissionär på un
gefär 2 millioner människor; heia landets förskriickliga till
stånd i sanitärt hiinscende och det fullkomliga förhiseendet 
af alla hygicniska lagar; den rättsliga tortYI·en med alla 
dess fasor; de lärde och ämbetsmännen, som äro till största 
hinder för allt framåtskridande och som äro den egentliga 
orsaken till all social och politisk ruttcnhet; de 180 millio
nerna kvinnor, som i själfva ,·erket lel\·a i slafveri. Xär 
,-i besinna allt detta ocb därjiimte det förskräckliga sakför
hållandet, att detta land lagbindes icke a f de lefvande utan 
af de döda, kunna vi då tvif1a på, att Kina erbjuder de 
största svårigheter, som något missionsfält har) Vi tro, att 
iV[orrisons bön, innan han bestämdes för Kina, blef bol,
staf1igen besvarad - den bönen nämligen, att Gud skulle 
sUdla honom där, Iwarest s,'åriglteterna 1'01'0 de största och 
efter mänskligt utseende de mest oöfvervinneliga. 

3. Det sliirsla med l/ällSJlI til! lIIöj/~g/lcti'rlla. I lwar 
och en af Kinas 18 provinser finnas ofantliga människo
massor, som ännu icke hört e,-angelium. Annu finnas i 
Kina 1,400 städer med en befollming, uppskattad till öfver 
i 00 millioner, utan en enda missionär. i\Jan har beräk
nat, att där finnes öf,·er l million icl,e ännu evangelisera
de byar. Kina ägcr icke blott den största utan äfvcn den 
kraftfuliaste befolkning i världcn, som ännu icke nåtts ar 
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c\'angelium, H\'ilket an na t folk har en sådan underbar 
uthållighet och sådan arbetsdugligheP Hvilket annat folk 
kan så tfdigt uthärda vedermödor och lidanden? Säkerligen 
har Gud haJt något ändamål med att benu'a denna 
nation sasom ett helt under 4,000 år. Trots allt som 
sagts om det onda i Kina, hafva vi icke sett något folk, 
som gör intryck af alt äga en sådan kraft. De egenska
per, som gjort kineserna så \'erksamma i det ondas tjiinst, 
skola genom den Helige An.ies omskapande och ledande 
makt göra dem till en af dc mäktigaste krafterna att upp
bygga Guds rike, Deras inf1ytande skall komma att erfa
ras långt utöfver gränserna af »:lIidtens rike», ty de äro 
den största koloniserande natio n i Östern, :lIan kan fi nna 
dem, t1itigt arbetande, från Japan till Afrikas ku ster. Skydds
lagssti ftn ingen utestänger dem endast från Amerika och 
AustraLien, Ju mera \' i tänka på detta kraftiga folks ka
rak te rsdrag, dess mera få \'i int rYCk af det som ~apoleon 

sade: "Kär Kina blir llpp\'äckt , skall det förändra jor.ildo
tets utseende,)} 

..\ f .T, '/m R, 11101/, 

un de t' nära 2,000 år ha r Kina haft ett undervisnings
system, som är alldeles ensamt i sitt slag. Det består af 
en serie examina, för 11\"ilkas aJliiggande forell'as många år 
tt'ägna studier, för att icke tala om den grund liga inplugg
ning gossarna äro underkastade eller de för-exa mina, som 
hållas inför distriktsmagistraten eller inför prefekten i lwarje 
prefektstael . 

Det är tre hufvudexamina. Den första allägges inför 
en litterär kansler h\'arje år , och de som gå igenom den
samm a erhålla elen första lärda graden, Den andra hålles 
två gånger under tre år i hvalje provinshufvudstad inför 
kejserliga kommittclcdamöter, och de, som gå igenom den, 
erhålla andra graden. Den tredje hålies i Peking en gång 
lwar t tredje å r i oeh [ör tredje graelen. Dessa tre grader 
sammanställas ofta med graderna vid \Ciisterns uni\'crsitet. 
Men det åtgår i allmänhet mycket längre tid att gå ige
nom en kinesisk grad iin en sådan i Västern, Endast en 
mycket liten del - 10 a 25 procent - af dem, som tälla, 
lyckas, Studie- och examensämnena äro mycket begrän
sade och nästan helt och hållet inskränkta till de kine
siska Idassiska författarne. Alla ämbetsmän öfver hela Kina 
ut \'äljas från de graduerade. Hvarje kinesisk students mål 
är att blifva ämbetsman. 

Antalet studenter är oerhörd t stort. T. Richards beräk
nar, att hvalje år 500,000 s tudenter infinna sig för att 
unjergå examen för första graden; och David Hill anser, 
att 150,000 infinna sig för andra graden, För tredje gra
den begifva sig vanligen 10,000 elier flera upp till Peking 
från alla delar af riket. 150,000 studenter, infinnande sig 
för examen samtidigt i Kinas pro\'inshufvudstäder, utgöra 
en af de märkvärdigaste företeelserna i världens studentlif. 
Något af det intressantaste vi haf,'a sett på vår resa var 
examenssalen i l\ankin med sina 30,000 små rum, lwilka 
alla I'oro fyllda flera dagar och nätter med studenter, som 
tällade om andra graden. Att nå dessa massor af studen
ter med evangelium är studenh'ärldens Gibraltar. 

Hvarför är det dktigt att vinna dessa studenter för 
Kristus? Jo, emeda n de skola blifva rikets styresmän. Kina 

är lwad det är genom de lärda klasserna, och så länge de 
äro oförändrade, skall Kina sjiilft vara oförändradt. De 
lärda klasserna måste nås i och fö r massornas skull. Kinas 
millioner skulle \' ända sig till Gud i myeket större antal, 
om icke de lärdes tillbakahållande hand funnes. Det är 
viktigt, emedan intet annat land finnes, där vetenskaplig 
bildning förskaffar så stort anseend e. Det är viktigt, eme
dan de lärde äro orsaken till det starkaste motståndet mot 
kristendomen. De ilesta upploppen anstiftas af dem. Det 
är viktigt, emedan de såsom nlnna för Kristus skulle blifva 
dc kraftigaste förs vara re och u tbredare af kristendomen. 

H\'ad har gjorts fö r att nå dessa studenter1 :\ågra få 
missioniirer ha[l·'11 vid ,'issa examenscentra gjort ett utmärkt 
arbete ge nom att tid efter annan utdela kristlig litteratur, 
och många händelser kunde anföras för att \'i sa \-ärdet al' 

sådant arbete, »Sällskapet för utbreda ndet af kJistligt och 
allmänt vetande » har gjort mycket genom att sprida en 
s tor miingJ kristlig litteratur och i några fall genom att 
gif\-a pr(;i11ier rör afhanellingar ö[\'er ämnen, som nödviin
diggöra studium af kristendomen. Ej hel!er mil man för
bise deras \'ärdefu lla inllytai dc, som utarbetat \'etenskaplig 
och rel igiös litteratur. _'\f,'en om allt detta erkiinnes, är 
det dock uppenbart, att j iim förelsevi s litet hal' gjor ts fö r 
dc bilda-ie klasserna. Det jimlcs i!lz'(r r,500 lIIissiollärer, 
,'om arl>tta b/allr! massorlla i d//mål/lld, II!01 id'c mcr än 
tra dler In', som ä,t:;lta SI;,' ditdde ,jt alt lIil slllllel/lcl"Jw i 
/<;llIa . 

De kinesiska studenterna i Kina förenade. 

Det är förvånande, at t i Kina, väddens mest kor.ser
vatin! land, den kristliga studcnt.rörclsen börjat sin bana 
med ett större antal' föreningar än i något annat land. 
Amerika började med 2:2, Storbritannien med l 7, Tysk
la nd med mindre än :2 0, Skandina\'ien med mi ndre än 12, 
Indien med 22, Sydafrika med mindre iin 10, Kina med 27. 

ender vår tre månaders vistelse i Kina besökte d alla 
anstalter för högre unden'isning, men funno vid sådana en
dast 3 K. F. c.:\-1. Vid slutet af drt besök funnos dä r 
2 i. En förening är nu bildad vid hvarje viktig undervis
ningsanstalt i Kina, icke blott vid kristna högre skolor utan 
iifven vid statens alla institutioner, där det finnes ett till
räckligt antal kristna s tudenter. Studenterna hafva om
fattat detta \'erk på allnw, och när kinesiska studenter en 
gång omfatta något, så låta de det icke gå om styr. Sju 
af undervisningsanstalternas ledande presidenter lämnade sitt 
arbete uncler den brådaste tiden på året och kommo till 
Shanghai för ait deltaga i detta verk, användande härtill 
från 5 dagar till 3 \-cckor. Vi erinra oss ingen rörelse , 
som har börjat under så gynnsamma förebud. En kraft
full nationalkommitte af 14 personer, hvaraf häl ften kine· 
ser, tillsattes; i denna finnas några af Kinas ledande mä n 
på undervisningens område. Det beslöts att hafva en må
natlig tidning, att u tgifva fem Ilygskrifter på engelska och 
tre på kinesiska samt att hålla en nationalkonferens och 
äfven distriktskonferenser tid efter annan. 

Verket har redan börjat. I Peking, Clle foo, Shanghai 
och Foochow höllos under vårt besök år 1896 konferenser, 
som bevistades af 1,200 kinesiska studenter och Iiirare samt 
af öfver 400 utländska mi ssionärer, representerande hvarje 
betydande sälls kap, som arbetar i Kina. Ombud kommo 
så långt norr ifrån som Korea, l\Ianschuriet och ;vlongoliets 
gränstrakter, så långt söder ifrån som Hainan och så l?lIlgt 
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väs ter ifrån som Sh-ansi och Sichuen. Kästan hvarje pro· 
vins och lydområde i riket, där dct finnes missionärer, ,'oro 
representerade . Verket har sålunda börjat bra. För dess 
fortsättning behöfves framför allt myckcn förbön. Studen
ter ä r den svåraste klass att \'inna , och ihiirdiga ans tl'äng
ningar äro nödvändiga, innan denna fästning kan intagas. 
Mänsklig t taladt är de t omöjligt , mcn för Gud är ingenti ng 
för svårt. 

, Förr än de ropa vi ll jag svam, och 
medan de ännu lala vill jag bönhöra. 

Hut/son Ta)'lor berättar följa nde tilldragelse från sin 
försia resa till Kina 1853.';' 

Sjö resan var ga nska lån gsa m. Yi förl orade myck en 
tid \·id ekvatorn ge nom stiltje; och då vi ändtligen hunno 
fram till Ostindiska öarna, blefvo vi å nyo hindrade af 
samma orsak . Vanligen sprang en b ris upp \'icl sol· 
nedgången oc h räckte ungefär ti ll dagningen. Vi ue
gag nade oss däraf så mycket so m möj lig t, men under 
da gen lågo vi stilla med slaka segel och drefvo då ofta 
till baka, så att \'i rörloi'ade en god del nr det vi HlI1nit 
under natten. 

Detta var synnerhet hä ndelsen vid ett tiilfäll e, d i 
vi befunn o oss ett farligt grannskap med norra kusten 
a f 1\ya G uinea. I.ördagsnatten hade vi blifvit förda ti ll 
en punkt unge fär trettio mil ifr å n la nd i men under det 
gudstjänsten hölls på däck på söndags förmiddagen, und
gick det mig ej, at t k~ptenen såg orolig ut och ofta 
g ick uort till ena sid an af skeppe t. Då guds tjänsten va r 
slutad, fick j ag \'e ta orsaken - en fyra knops st rö m 
förde oss hastigt mot några undervattensref, och vi voro 
redan så nä ra, att det tycktes föga s8nnolikt, at t yi 
skull e komma und an faran . Efte r middagen sattes lång
båten ut, och allt sjöfolke t försökte \'änd a skeppets fr~tll1-

stam ifrån stranden, men ut an iramgång. Då \'i Kommo 
närmare land, kunde vi tydlig t se inföd in garn a, som 
skyndade ut på sand ba nk arna och tlin de eldar här och 
diir. Kaptenens hand bo k underrättade oss, att invånarna 
i denna !rak t \'01'0 människoätare, hvarfö r var uel ägenhet 
var ganska oro\·äckancle. 

Då \' i stått en stund i tyst nad bred\'id lwarandr:t 
på däcket, sade kaptenen till mig: » Vi hafva gjort allt 
som kan göras, och y j haf\'a nu endast att afvakta ut· 
gå ngen .» En ny tank e kom för mig och j:J.g s\'8 rade : 
»:---ej, d et ä r änn u en sak, som vi ej haf\'a gjort. » 
»Hvad då », fragade han. »Fyra af oss ä ro kristna », 
svararle jag (den s\enske timmermannen, vår skaffare 
smnt kaptenen och jag); Hi skola gå 11\'ar och en in i sin 
hytt och i samfiild bön ropa till Herren, att han genast 
sänder oss vind. Han kan lika väl skicka den nu som 
vid solnedgången :» 

Kapte nen sa mtyckte . J ag g ick och talade med de 
a ndra båda, och sedan j8 g bed t till sa mmans med tim
merm annen , droga vi oss alla fym tillba ka för att vänta 
p'1. Gud . Jag tillbragte en skön 111en kort stund i bön 

" er : ' I Il,,.,.,,,; J.·ra.ft af !lur!s"J/ 'l;~.l'!tlr . P. Palmqui.,< 
Aklie bol. T'ri< I kr. 

och kände mig sed an sa viss om a tt vi \'oro hörcla , att 
jag ej lä ng re kunde' fortsätta med att begära ut an snart 
g ick lIpp på däcket igen Förste styrmannen, en ogucl. 
aktig man, tjänstgjorde. Jag g ic k ti ll honom och bad 
honom sträcka storseglet, som d rag its up p för att min
ska seglets slående emot riggen . H8n im'ände: »Hvad 
skulle det tjä na till? » Jag sade honom, att vi bedt Gud 
o m vind, att den snart skulle komma, och att vi nu 
vo ro så nära refvet, att ej ett ögo nbli ck var att förlora . 
NIed ett uttryck af otro oc h fö rakt svarade han med en 
ed, att han hellre ville se en vind än höra talas d ä rom. 
~I ('dan han yttrade dessa o rd , gaf jag akt på hans blick 
och följde den till to ppseglet -- och se, verkligen bör
jade detta !ltt sakta Aaddra för d en uppkommande bri
sen . »Ser ni ej, att yiI?clen kommer ? Be trakta topp
seglet », utropade jag. "A, det är bara en liten kåre», 
svara de han . »Det må \'arn en kåre eller ej », återtog 
jag, "så var god och sä tt ut storsegl e t, att vi må få 
gagn a f den." 

Han var rj sen att gö ra detta. I nästa ögonblick 
lockad e sjöfo lket s tunga steg på däcket kaptenen upp 
ur hans hytt fö r att se hvad so m stoel på, och han 
fa nn , att vin den verkligen kommit . En kort stunel dä-
eft er segbde vi med sex eller sj u knop i timmen däl" 
ifrå n, och d e många nakna vilda rna pa stranden hade 
intet skeppsbrott att glädja sig å t den natten . Vi voro 
snart utom all fara; och fas!än vinden var ostad ig 
emell a nåt , förlorade vi d en ej, förrä n vi passerat Pelew
öa rna . 

Sålunda gaf Gud mi g en u ppmuntran, innan jag 
landade vid Kinas kust, att bä ra alla slags pehof i bön 
till honom och att vänta , att han skall ära H erren Jesn 
namn och komma med hjälp för hvarje sä rskild svå
righet. 

En skön missionsfest fi ngo våra vänner i Tong
cheo-fu fi ra söndagen d en 4- juli, då 6 personer genom 
dopet uppt ogos i elen lilla församlingen. 

Religiösa traktatsällskapet har firat si tt 9:de Ars
möte och årsberättelsen ut\'isar, att under 1896 ej mindre 
ä n 658 nya publi kat io ner, 11\laraf ~41 1'01'0 traktater, bli r· 
\'it utgifna. Totalsum man af böcker, traktater, tidnin gar 
och kort , som blifvit spridda i England och utländska de
poter, hade u ppgått till 58 millioner ex. Inkomsterna be
löpte sig till 2 1/2 mi ll ioner kr., hl'ilkcn summa likväl un
dersteg utgifterna med 200 tllsen kr. , hvilka bl ifvit tagna 
af reservfonden. 

Tillkän nagifvande. 

Sj/örmi17gell jor » SvemRa lJfissioJlell i Kina » har i 
början af dec . sin vanliga försäljning, till hvil ken gåfvor 
tacksamt emoltagas, och to rde såc\an~ fråo landsorten 
insändas under adress: Sek ret erare n J osef H olmglen, 
Lästmakaregatan 30, Stockholm. 

I\ärmare i näs ta nummer. 

Stockholm , P . Palmquists Aktiebolags Boktryckeri, If9i. 

http:J.�ra.ft


IN J:'-; EHÅ LL: 
Reclod sning . - ..\fresta rni"ion 'ircl'. - T ill " .\ 'PIOCk 1'1':111 T ong·chcofu. - Su·id och ,eger 

kännagi f\'andc - Opiull1 och K ineserna (forls. ) - Jarl s.) - IlIu , trO,tion: K inesiska opiirökare. 

Missionen i Kina", 'stockholm, Lästmakaregatan SO, 4- tro 
ttflm. Telefon 8i 5($. 



106 S J iV J i11 S L A iV D. 

KommittE~en fött "Svenska Missionen Kina". 

O. v. F'EIJ.ITZE:-I, kOIJ/IIIWdörkllptm, ordj,h'and( , K. ~I.-\G:-: usso:-; , il/gmiör, kassafdrvallart, 

I l. BE.RG, do/...tor , vict ordförandc, J O HA:-;:-;ES RI:-;~rAK. 

J OSEf IlOU!GREK, sekn:l,rare. 

l11issio1ls,xpcrlitio1l: LÄSTMAKAREGATAN 30, 4 TR. 

All post adNsscras t ill KO~lmTTEEK F ÖR ,Sv E:-; SKA ~IISSIO :-;E:-; I KI:-;A " STOCK HOUI. 

Redovisning 
f ör influ tna m edel ti ll "Svenska Missionen K ina" 

unde!' oktobel' månad. 
K :o Kr. Ö. 

60 2. B. R. , Sbreda ... . ... . . .. ...................... .. . .. ... . . . . 20: 

603 . \Y. c., Angel stad ...... .... ... . . ... . . . .. . .. . .. .. ......... . r 5: 

604. Frftll jungfruföre llillgen i Vern <tmo gen. C. C . 150 : 0.0 .. . 

605. Kollekt i Ihddåsen gen. G. J.. ........ .. ' .. . .. ..... .... . g: 4 1 

606. D :o i I~löfl"erdala gen. C . . \ . L. ............ .... ....... . 10: 64 
607· D :o i :\5" gen. A . A. , I.yc ~a n . .. . .. .. ........... . .. .. .. . S: 79 
60S. D:o T jurtorp gen. G. 11., llii nerycl ..... 10 : o' '' 

60g. D:o i Sta f\' a gen. J. A 1\........... ....... . ... .. .. ... . 4: 30 


6 10. D:o i Ren,;l'''! gen. F. S .. S\·<lnhals ..... .......... .... .. 5: 

6 11. lJ:o iS tene, K UIl1Ia gen . O . .f. , OSlra " by .... .... . S: 
6 12. A. K. gell. C. .\. 1.. ..... .. .. . 3: 

61 3. T . i S . gen. dito.. . ...... .. ... .. ...... ......... . [: So 
6 14· J. H. gen . dito .... .... .. . .. . .. ... . .... . .. . 2: 

6 r 5. Koll ekt i Egeby skolhus gen . A . S., St. ~Iellösa .. . 7' 12 
6 16 . E. H., Stockholm .................... . ...... . ............. . )' 


6[ 7. K. ~I. A., hali,lnbidrag lill c\gncs Forsbcrgs under· 
håll gen ..'\. J ................................. .. .. 400: 

o • • • • •• • 0 ...6 1S. Färsllingen gen, K. H., Tr:lnRs . ..... . . , ... ". I : SO 

61g. ' Re31. ·penningar g en . dito . .. ... .. . . .... ' .... [ o: 


0 • • 0 •• 0 .... . , 

620. En ,\'1in ti ll K in" , gen. dito ............ . 3°: 

62 1. Kollekt i Hu" kvarna d. Oh, gen. ~. o ................. . 100: 

622. I. A., Stockholm ........................................ .. .. . 3: 

623. Telegr"listerna gen. K. M . • \ . lill ltlrustning och bi l· 

jel t för ~. Fogelkloll ....... ..... ..................... . .. 743: 30 
624. ,Toe l>, Stockholm .. . ... .. ............ . ....... .... ...... .. . 100: 

625· i~f Ekeniis syförening ge n. F . . -\. B., Hal lturp .... .. S: 35 
626. _\0 l,) n gen . di to ... ............... . .. ..................... . .. 5: 

62 7. För :' langeln gen. d ilO .. ..... , ........................ .. . 6: 65 

6 2S. T. L. Söderfor;; .................. ... .. . .............. .. .... . 10 : 


629. ~Iissions \'änner i l.emnhlllt gen . . \.1.., O. Kors bergn 26: 
630. A. J., Bod" gen. ,iito .. ........ . ........................... . J' 


631. Kollekt i K orsLerga kyrka den Sh I) gen. d ito Il : 74 
632. G. R... . ................................................. .. 5: 
633· Gen . G. ~ . frcn Senapsko rnet, 'l'u llgarn ............. . 126: 10 

634· A. R. , Skiirslad gen. J. R-n ... .. ..... .. . .... . 15 : 
63S· Kollekt gen. di to 16:.... .. o •••• ••• o • •••• • • o, • •••••••• '.0 ., •..• 

63 6 . Unämn d, ~Iikn S: 4 .. . ................ .... . ... .. . ........ . 10: 


63 7· Sparhö.s::iemeciel fr:\n Ahyggeby gen. O. S .. . .. .. .. , .. . 25: 

63 S. K. R .. .......... .......... ........ . ..... .......... ....... .. . .. 10: 


639· För G..\. ~t& l hammar. remi"" till I,ina .. ........ .. 54S: 

640 . H~ IT och fn . R., Sorsele .............. .. .. ..... .... .. ... . 10: 


64 1. Från ])"ggryn ingen i K. ~ I. A., Skellefteå gen. E. P . 336: So 
64 2 . S\'. ~. F., k. p. s .... . .... ..... ..... . .................... .. . 10: 


643· Gen. P. A. B. , I-IalilOrp från Eken:;s, spa..bössem. 12: 22 

644· dito för kaffe, socker m. m. d. lO', ........... . 12: 10 


645. di to in betalda nu ktionsinrop .......... ............ .. 17: 06 

646 . di to frå n Halltorp'; syför. kollekt i kyrkan "",' ,0 1 2: 62 

647· ) dito insamling "id symöten . ............... .. .... .. II: 

6+S . F rån en "niden vän gen. !-l. B............... ......... . 100: 
649· Li lla syfö reningen gen. E. G., Skiirfst" .... .. ....... .. 65: 
650 . Onämnd gen . dilO ..... ... .. ........... .................... . 10: 


65 I. L . S.: D aggctQ1'PJ j{ristuala . ... .. .. ... .. .. .. . ... .. ... .. .. 2: 50 


Odt l/{lIl skall sliitisr z'ak/a sill 1:101'11 i Hfrrms kraft, 
i .f.frrrflls, sill Glids. I/dr/I;;r" lIall/ll, oclt tic skrlla bo /Ij:g:re, 
Ii' da sk all I/Il/l ,'arr!a .1101' iII/iii JIJ/'del/s d"da, odt I/a/l skall 
, 'Ilr a frirI. :--lika:;: 4 , ~. 

J!fIlesta mission&rreIl. 
Systrarna S. /c;"""'/rij/ll, ) \ F Fogdk/(I/( , Jlf. Rall/s/eli 

o~h 111. '<;Z·t'IISSI/!I afreste i medio af förra måna,ien till Kina. 
De togo \'ägen öII'er Genua , dä rifrån de den i9 fortsatte 
f~irden ;~1 ed ånga ren » BayelT! " . 

Afl'en löj tnan t (;. ,·1. S/IIII/(/lI/lI/a/, afreste den :! 7 okt. 

hä r ifrån öf\'e r E ngland till Kina för a tt i Kina Inland 
:-li ssionens spra kskoia i ;;li1king inhäm ta den första sprltk· 

liga utbildningen såsom kinamissionär, oeh skulle han se· 
dermera " ,itt a s ig i förbindelse med Eri k F olke. f öre sin 
afresa tillkän nagai broder Stalhal11m<lr skriftligen till kom · 
mitleen s in önskan, <l It dc tva förs ta å ren, som han korn · 

me a tt till bringa i Kina, m a tte få anses som en proftici för 
hans ant agan de till ,' ve nska )'lissionens i Kina missionär. 

Löjtnant St ål h a l11m ~Lr h a r från okt. l " 96 till i j uli I S9 7 
gonomgå tt en kurs i medicin \' id Livings tone College. Han är 
medlem af K. F. C. ),r :s n1!Ss ionskrets och åt följes pil sin 
lii rd af mång a unge mäns kiirlek och intresse. Vi bedj<l 
a tt f[t anbefalla h onom si, vill som syslt'arna åt miss ions· 
\'änncrnas förbcincr. 

Syföreningen för "Svenska Missionen i Kina » 
anordl1<l r en försäljning tiil förIn[ll1 fur denna m iss ion ons· 
dagen den 1 dec. i Landtbruksaka,ierniens lokaL 43 i\Iäster 
SamucJsgat~n :! tr. , till lw il ke n försä ljning gå fvor tacksamt 

clI1ottngas , och torde s!\dana från landsorten insändas under 
~tJress: ,'ekrcterarcn J{)S~( I/(JIII~~rl'll, Uistmakarega tan 30, 
StOcl;holm eller lä mnas till nedannäm nda här boende da mer: 

J. (1/1I,,·c B o g . 18 Kungsgatan, :2 tro 


J/1aria BI'/;!.j·, 34 :\'ybroga tan, 2 tr. 

Prilla Bm/Islrö/II, 35 Götgatan, Ö. g. 

Elil/ .l-IiJllI([(rm, 30 Liistl11akaregatan, 4 tro 


Tt'kla Lilll'tj/lisl, 3 i )'lalmskilinadsgatan, l tr. 


R ikm Lillt/bo;!;', 10 l(ol11mendörsgatan, 1 tr. 


A1iIl/l X)kl/, i O Hum\cgårdsgatan, 2 tro 


E/In Rinillal/ , l ] B. fjällgatan 2 tr. 

Alw,l NilS';;; ., I; 1'-'101'''5·"I"n, l (r. 


AII/dii! och LIi/!ise SeI/iill, 2 8 Skeppsbron , 3 tr. 

Elisabet Tu/I/i" 1 6 Cngelbrektsga tan, 1 tro 




S I j\r I il{ S L A N D. 

Fö:mtsättninga!!na tÖ!! en ~inamissionäJ:7. 
_,\f H uJs"/l Taylor, 

I ordets egentliga bemärkelse är hvarje troende 
en missionär. Kristus har förlossat oss, för att vi 
skola »förkunna hans 10(,> . Han säger om alla sina 
heliga: ) Såsom du har sändt mig i vä rlden, så har 
ock jag sändt dem i värld e n », O mrådet för vår 
mission må vara s törre eUer mindre , hemma eller i 
hednaiänderna, så äro alla kallade att vara hans 
vittnen, 

I e n mera begränsad bemärkelse kall a vi dem 
missionärer, hvilka lämna sina sysselsättn ingar i hem
landet och offra sina Iif för hedn inga rnas onl\·ändelse. 
Vi vilja papeka några af de förutsättningar, som 
äro nödvändiga för dem, hvilka äro kallade att ar
beta i Kina, Äfven i den na inskrankta bemärkel , e 
är vårt ämne omfattande, ty Ki na behöfver må nga 
slags arbetare med olika yrken oc h olika egenskaper , 
och vi måste söka bereda rum för a ll a som Gud kal
lat , pa samma gång som vi måste skydda arbetL t för 
de m , so m ä ro olä mp liga där'för, huru lärda, rika eller 
i öfrigt tillt alande de kunna vara . Vi kunna dock 
här endast stanna för några gru ndd rag, som mil s tc 
vara utm ärkande för alla mis , io nä re r i Kina . 

Guds kallelse. 

Det är allmänt erkändt, att hvarje mlssionär måste 
vara kallad af Gud , men mening-arna torde \'ara ol ika 
rörande de nna kallelse, En mi ssionär, som i denna 
sak ej ä r viss i s itt sinne, kOilJmer att öfverv inoas 
a f de frestelser, som möta i e tt hedniskt land. Kär 
svårighete r a f alla slag' ptd<omma, up pstår vanligen 
hos den om sin kallelse ovis:;a den pinsamma frågan: 
».:\r jag månne på orätt plat~) >> 

Få frågor ;iro därför så betydelsefulla som denna: 

Huru lära känna Guds kallelse? 

Den helige Andes verkan är rnång~idig och in
dividuelL Somliga erfara e tt iure djupt medvetande 
0111 si n ka llelse, under det andra sak na detta. Som
liga kä nna en s tark längtan a tt fA sp rida evangelii 
lju s i hedendo mens mörker, men frukta dess e mellan 
lika mycket för detta arbete_ Det är icke större sä
kerh et att bygga på kanslor i fr åga o m Guds kallebe 
att utgå till hedningarna ä n i fro'lga o m vår frä ls ning . 
I såväl det ena som (!et andra fallet är Guds bud 
vår enda säkerhl t Rörande vår fräl~nillg äro alla 
mä nniskor kallade därtill men »få utvalda », emeda n 
» f,1" antaga kallelsen, T ill Guds tjänst äro alla Guds 
barn kallade , men må nga antaga ej kallelsen _ Andra, 
hvilka a ntaga den: äro af h ä!::iosk~i l eller familjeför
hålla nden bundna vid hem landet 

Några finnas dä remot, hvilka känna sig kallade 
genom Jesu befallning: Gån ut, och dessa finna : inga 
hinder oöh-erstigl iga för å tlydar.det af hans bdailning 
De se, huru \' ittr,ena i hemlandet äro mänga Ir.en i 
heJnuvärlden {å, och al1~e s ig lJ~irigenom hat"va full t 
~käl för s in tro, at t Gud kallat dem t ill hed ni ngarn a, 
De hafva ge'd halsa, hafva fö r egen del er farit Kri sti 
kraft tilt sege r öfve r synden och hafva inga band, 

som hind ra dem att gå hvart som hel st , där Herren 
har behof af arbetare_ De äro så vissa om sin kal
lelse. att de finna ingen ro, förrän de offrat "ig å t 
Herren för arbetet b land hedningarna. I ett sådant 
fal! är det Guds o rd , ett moget öfvervägande och en 
a llvarlig längtan att lyda, följande Jesu exempel, so m 
ligge r till g rund fö r vissheten om Guds kallel se , Denna 
öfvertygelse är vidt sHd från känslo r ; dessa ma växla, 
me n kallelsen skall förblifva , ' 

Mänga känna ett djupt med lidande med hed
ninga rn a i deras nöd, m en eletta med lidande är ej 
nog. Emottag-andet af Guds kallelse, Kristi kärleks 
tvingande kr<lft och de egenskaper, som göra oss dug
liga för missionsarbetet, äro fö rutsät tningar af storsta 
betydelse, och där de förena s , är det ej sannolikt, 
att något misstag sker. 

Den, som emottagit kallelse af Herren , bör ihär
digt och fli ti g t ägna sig åt m is:iio nsar bete i hemlan · 
det, unde r det han söke r fInna en öppen dörr för att 
»gå ub , med mycken bön att Herren ma nppna eller 
tillslu ta, efte r:,om ha n fö r goclt fi nner. Ar kallc:lsel1l 
verkli g en af GLId , skall han bereda väg, Den kall ade 
må s t ill a och tå ligt vänta, till dess hi/n så gör. En 
arbetare ~ir ej ansvClrig ,ör de t ,,0 111 är utom hans för 
mäga . E nergisk uthål lighe t fo rdras af hono m , fram
gången gifver Henen i sin tid. 

Soml iga ledas af Her ren at t o ffra sig åt missions
arbetet, hvilka äro alldeles oä mpliga ute på. fält et. 
Me n deras uppgift är att upp muntra och ur:derstödja 
a ndra i arbetet. -

Ö fv erhufvuc! tage t kunna vi säga , att de bllfva 
användbara arbetare i Ki na, hvilka aro a f passa nde 
alder och karakter samt äga öfri ga lämpliga egen
skaper, och som redan i hemlandet hafva vIsat .'iig 
vara tMiXa och framgangsrika nli s5io nsarbetare, F ör 
att utröna om förmaga (I nnes för arbetet ford ras 
mycken prö fnin g och b ön, En af de mest vä lsig
nade arbetare jag trä ffa t i Kina tillhaka visades af 
Aera mi ssionssällskap och detta icke utan skäl , Jllen 
han fortsatte at t söka, Gud öppnade V.lg oc h bru ka de 
honom ttll stor välsignelse unJer sex elle r sj u är, 11\'ar
efter ban tog honom upp till s ig, 

Kinamissionärens kal·akter. 

Jag behöfver knappt säga . at t ha n måste vaJ"a 
ut o m all t tviivei frälst och afgjclidt helgad ~lt Gl:d, 
förande en helig umgängelse Un~kvä rdt är, att han 
visat sig i stå nd att i I~a~on mall utö fva inftvtande 
öfver and ra , men annu vil; tigare är, a tt en l1li~ 'i i o när 
icke ä r själf\'isk, Iltan \'illig att tjana, har undseellde 
fö r andra~ känslor , är upjJrll;\I-k"a IJl på andras behor 
och uppfattar dem. H an m.l- te \-ara talig- icke lik
nöjd, utan i stånd alt lugnt oc h förd rag~~ l11 t mota 
motsägelse r och ej btt blll";1 nccb lagen, Därjä:l rte 
behöfvc r han en e nergi, som sta l' under Gu cl.s [\nl ICs 
ko ntro ll , och för måga att b eha r,ka och icela, Ja~ :ar 
ej uraktlata att p:~, peka , h uru dl Jl1 ; ssi()n ~l r ej iiir ~ara 
stolt örver si n börd, ty inge nti ng Illotverl.:a ;- \';\: t in 
flytande saso Jll detta , och . C;ud sta r emot de ho" 
fardiga », Det är af största vikt. a tt \ ' j "ä n;<a ,,~,~ 
ned till sam ma stånd pullkt som dem Gud söker at t 
frä lsa. Endast i samma mall missionären blir ea Ill e d 
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dem, kan han göra dem till ett med sig. »Ordet vardt 
kött»; Kristus blef född »under lagen »; »därför måste 
han i allt blifva lik bröderna ». Huru mycket mer till
kommer ej detta oss! Han var »Guds visdOlIl » såväl 
som " Guds kraft», och han har gifvit oss ett exem
pel, att vi skola efterfölja hans fotspår. 

Fysiska förutsättningar. 

Dessa böra svara emot klimatet i den del af 
Kina, där missionären skall arbeta. Nervsystemet 
måste vara tillräckligt spänstigt för att kunna uthärda 
acklimatiseringen, språkstudiet och den ensamhet med 
kineserna, som arbetet emellanåt kräfver. Matsmält
ningsorganerna böra vara i godt skick och muskel
styrkan oklanderlig. :'-Iän med melankoli skt te mpe
rament, hvilka ej kunna aflägga bördorna, de lättret· 
liga och mycket känsliga äro i allmänhet olämpliga för 
Kina. .\.fven de kvinnliga missionarerna äro i stort 
br::hof af god hälsa och spänstighet. Några ingå ak· 
tenskap forr eller senare, och om de äro för klena 
att öfvervinna de därmed förenade omständigheterna, 
b lir icke allenast deras eget arbete atbruttt , utan de 
hindra Mven sina 111an i deras arbete och kunna t. 
o. 111. blifva anledning till att dessa maste lamna fäl· 
te t. På grund af de mest beaktansvärda erfarenheter 
påyrka vi på det allvarligaste , att systrarna först lära 
språket och blifva acklimati serade, innan dc inträda 
i äktenskap. 

Ett sundt och god t omdöme är af stor betydelse 
ö fverallt, men i synnerhet i Kina; förm åga att upp· 
fatta s tallningen och göra det bästa möjliga däraf är 
dZ\r af stor vikt, hvaremot oförmåga i detta afseende 
kan omintetgöra de bästa afsikter och allvarligaste 
bemödanden. 

Andliga förutsättningar. 

Dessa äro naturligtvis af den stö rsta betydelsen. 
Det arbete som skall utföras är andligt, och de fien· 
d er som skola öfvervinnas äro andliga. Ingen må 
tänka, att han uppfattat dc hufvudsakliga hindren i ar· 
betet, nar han betänkt Kinas uråldriga ci\'ilisalion, dess 
svåra språk, opiets förbannelse och kinesernas fördo
mar, materialism och ovilja mot fram iingar. »Vi 
hafva icke strid emot blod och kött - utan mot onds· 
kan~ andemakter i himlarymclerna;" som regera i hed
ningarnas hjärtan. Sök att upplysa deras sinnen och 
inverka på deras samveten, de skola dock förblifva 
desamma, ända till dess Fadern drager dem ti ll S o· 
nen och han gör dem fria. Detta verk vill Gud 
utföra genom dem som äro aIulliga. "Sann ing ens 
ande » har nämligen kommit »t ill eder », säger Jesus, 
för att "öfverbevisa världen 0111 synd, rättfärdighet 
och dom,). Och ), han skall leda eeler till hela san· 
ningen ,) . Framfor allt annat måste därror en missio· 
när vara andlig. 

Huru viktigt ar det ej att genom andliga sam· 
talsämnen pröfva en kand idats andlig'a sta llning. För 
att vinna fram g ång måste missionären vara en helig 
man. som alskar ordet, vara val s ig nad och mättad 
af dets .Ulll11a och äga det rikligen boende i s ig; 
han måst e öfva ett verksamt bönelif och vara fast 

beslutm att lefva för evigheten med den »tillkom· 
mande världens kraften, verksamma i sig. För ho· 
nem måste de osynliga tingen vara verkligheter, som 
tillfredsställa hjärtat. Han måste icke blott veta, att 
Gud älskar honom och han Gud, utan Guds kärlek 
till själar måste vara utgjuten i hans hjärta, hvari
genom han är redo att i sin mån, genom Guds kraft, 
göra för de ofrälsta hvad Kristus gjorde för dem. 
Denna kärlek är uppfinningsrik, tålig och vinner fram· 
g å ng, ty den är af Gud. Sådana män och kvinnor 
behöfver Kina bättre än allt annat, ty genom dem 
skola flyta strömmar af lefvande vatten. 

Uppfostran. 

Herren uppfostrar sina vittnen genom olika medel 
och på olika sätt. Själens uppfostran i lydnad, hän . 
gifvenhet och förtröstan ä r viktigare än all boklig 
bildning, äfven om denna jämte all örrig uppfostran 
är af stor betydelse. Latom oss sätta i första rum· 
met ökad kunskap i Guds ord, kärlek till detsamma 
och öfning i användandet af cletta ord. S prå kets in· 
lärande, studiet af Kina s litteratur, resor i landet och 
umgänge med folket hör afven till missionärens upp· 
fo stran, men Jåtom oss aldrig glömma, att Guds Ande 
ensam kan göra oss till helgade och för husbonden 
nyttig a käril. Vi få ej heller förg äta, att under det 
vi uppfostras dö tusental i hopplöst s)'ndaelänele. 0, 
att Gud ma göra helvetet så verklig t för oss , att vi 
ej gifva oss någon ro, himmelen sa verklig för oss, 
att vi kämpa för att vinna s jälar för den , och Kristus 
så dyrbar för oss, att vår 11ögsta glädje blir att be· 
reda honom ära och fröjd genom att »vinna de flesta ». 

l\'lissionäl'ens inträde i arbetet. 

Af H erren Jesu sätt att fostra sina brjungar 
kunna vi hämta många lärdomar, huru vi skola leda 
vara unga missionärer in i a rbetet. För att bespara 
dem att göra samma misstag som \' ,i gjorde vid bör· 
jan af vart arbete är det nödvändigt att låta dem få 
åtnjuta de ä ld re brödernas råd Ocl1 hjal p . Särskildt 
önskvärdt är d etta i det il~rc af landet. däl' ett ovis· 
Jigt handlingssätt kan leda till de sor,;lig~ste följder och 
ett oförsiktigt steg för lång tid fö rhind ra arbetets 
fortgång. Att den unga missionären så snart som 
möjligt skall görn hvad han kan för folket,:; andliga 
väl är af lika stor betvdelse för honom som för dem. 
Från första början k;n han bedja och uppmuntra 
andra arbetare genom sin närvaro och sitt de ltagande. 
Snart nog kan han börja att sälja biblar och trakta· 
ter, samtala något med folket och kanske hjälpa till 
att sjung a på mötena. 

Och nu till sist några ord med afseende på 

i\'lissionärens Iii. 

Han bör alltid ihågkomma, att han är sänd att 
V ;\ J';\ ett Kris ti vittne, S 0111 uppenbarar han~ väsende. 
Som hallS må l maste därför stå att, så långt ha n 
kan, vara bland kineserna hvad Kristus var bland 
judarna . I-Ian bör vara tillgänglig och deltagande, 
ickt: blott predika utan söka hjä lpa folket på alla 
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upptänkliga sätt, Hans lif bör vara så öppet och 
likt kinesernas som möjligt, för att han må komma i 
beröring med dem och vinna inflytande på alla om
råden, Han bör göra väl och hjälpa alla; om han 
får lida därför, maste han tåligt bära lidandet, icke 
söka hämnd, utan 'ifisa hvad som menas med för
låtelse, Han måste alltid vara redo för de mest 
ovälkomna besök gladt se sina ägodelar förstöras 
och genom sitt exempel visa, att Gud är en alltill
räcldig hjälpare och mänsklig hjälp aldrig oumbärlig, 
I Jesu lif finna vi denna ande, Han sade: " Den till mig 
kommer kastar jag sannerligen icke ut. » Han bad 
för sina förföljare och väntade, att Gud skulle uppen, 
bara kraften af sin arm, 

Hans efterföljare måste därför på missionsfältet 
icke blott söka efter utan i verkligheten »filllla Ilad 
till hj älp i rätt tid " under det ansvarsfulla arbetet för 
kinesernas frälsning, 

Opium och 1\inese17na. 
Af EII!':;o LilJd!!1", 

Forts. fr. föreg. n:r. 

Opiets utbredning i Kina, 

En af Kina lnlrrnd Missionens rrrbetare skref för några år 
scdrrn från Yun,);an: » \'årt arbete är ibland spilirornrr af 
en nation, ruinerad af engelsmännen, I denna provins, en 
af dc största i Kina, är det ett rrllm[tnt erkändt faktum, 
att utaf 10 personer. i il 8 röka opium, Somliga gå så 
långt, att de säga: 9 personer utaf 10, Fran min egen 
erfarenhet skulle jag tro, att dcn senare bcriikningen kan 
vara lil,a riktig som dcn förra, Ett stort antal af kvinnorna 
röker; mandarinerna röka, och deras biträden göra det 
niistan utan undantag, Jag har hört, att barn födas med 
opiun1begär. » 

Detta från Yun-:\'an, Kinas yttersta provins i sydväst, 
nära Birm~L Den, som skrifvcr detta, har här i Shan-si, 
Kinas ytterstn nordliga prOl' in5, gränsande till dc mongol iska 
öknarne, haft rikliga tillfällen att öfvertyga sig, att förhållandena 
här ej äro ett grand bättrE:, Det är mycket Iranligt här, 
att mödrarna bl åsa in opiumrök i de små barnens mun, 
då de äro ol'oliga , 

rör att få behålla penningarna inom landct hnr rege
ringen börjai uppmuntr:t opiumodling inom landets cgna 
g ränser, Det va r mig en sorg att för ett par ar sedan, 
på rundresa från Tai 'Ccn-fu , på långa s träckor utmed I<igen 
öfverallt sc de prunkande opium fälten lysa i solskenet, lik
som hånande vart arbete emot opiumlasten och andra synder. 
Opiumblomman synes mig I'ara en talande bild af synden, 
skön och tilldragande, där hon pa sin raka stjälk reser sitt, 
med de vackraste färger prålande, stom hufvud 2 il 3 fot 
öfl'er marken, men hon bär i sig ett gift, som liksom syn
den ruinerar till både kropp och själ. Den goda inkomst 
hon gifver lockar också till allt större odling, Mycket be, 
tecknande för att l'isn, hvilket insteg lasten fått i denna 
prol'ins, är ett tniesätt bl"nd kineserna här: }) Ctaf tio per
soner är det elfva som röka,» Likadant som här, om ej 
värre, ä r förhållandet i Shensi'provinsen, I dalgången längs 

D-nodens strändcr bra byarna \'fIra impregnerade med opi
um, I en by äro 20 hus af tiO lokaler för försäljning 
(och konsumering') af opium , T,'å distrikt, Ien-);gan och 
'C-Lin, äl'o iifven omtaladc såsom uppgifna åt lasten, Kinas 
18 provinser äro nu alla förgil'tnde af opium, ehlll'u några 
mindre än andra, I dc flesta provinserna är det omöjligt 
at! gå några steg på gatan utan att möta personer, i hvil
kas ansikten man ser spår af o picts härjningar. 

Opiumhandelns i Kina följder för individen, fa
miljen och samhället, 

Besynnerligt kan de t tycka,;, att i England åsikterna 
om opiumbrukets (i I"ciien oc h Kina) sl(adlighet eller oskad
lighet iiro mycket :icla Je , e nder de t somliga, niimligcn mis
sionärer och priistmJr , liikarc och privatpersoner i Kina och 
Indien, på dct skal'paste fördöma dcnna han,icl, far man 
höra andl'a engelska och indiska ä mbctsmiin och handlande 
men äfl'en nag ra Likare P,1 det bc; tämdaste försäkl'a, att 
»o pium iiI' oskad ligt och ell af de nyttigaste och största 
välsignelserna en l11iinniska kan fa" , Ej u nde rligt , då ej 
blott en hel mängd handi;tndc: utan äf\'cn indiska regeringen 
och dess må nga iil11betsmän till stor del i[ro beroende af 
opiul11handeln för sin u tk0ms t. rliir, lwad Indiens linans
minister för ej länge s~Jal1 s:de i saken: » Vi kunna med 
fog beräkna den a rii ga i komsten af opiul11 till 6,OUO,OOO 
Rx (rupier) för niirvrtrande, Jag tvcknr ej att siiga, att 
det vore omöjligt att \lppehålla Ind iens f"örvaltnin g, om stats, 
inkomsterna minskades mej 6,OOU ,O OO Rx , Som det nu 
är, är det iindå sl',irt att få ink omsterna att betiicka ut
gifterna; och fÖl' min del skulle jag bcstämdt I'ägra ntt 
atagn mig f"0rsökct, om s ta ts inkolllstern:t reducerades med 
1i,000,OOU R\, » 

r Kina råde r ej mera än en mcni:lg om saken , Dc 
kristna församl ingarna intaga ej opiumrökare och utesluta 
från sin gemenskap mc,ilclllmar, som falla olfer föl ' lasten, 
Sonen ,iöljer föl' fadem , att han börjat röka, och dottern 
för modern, En Jn'inna blyges, att det blir bekan t t. o , m , 
att hon afvant sig, Bet,'akta en gnm mal opiumrökare, 
Hans hy har en gritg111 ~ sj uklig !'iirg! Wpparna äro blåaktiga, 
hans kind er och ögon infallna och kroppen utmiirgla,i, 
Blicken har strax eftcr ,iilC1gn ingen " ctt egendo mligt, hl'nsst 
uttryck, men om n,'igra timlllar ilr ,Icn Illatt och uttrycker 
intet intresse föl' hvad so m förs iggål' rundt omkring, Han 
iii' ovi llig ntt arbeta OCl1 sjunker i "lit Jjupare fatti g,lom ge
nom sina omcclgö:']jg:' kra!', :'lIahmältningen försl'agas och 
aptiten minskas , Hll n fil r belwf af go,! f'ö(in. och andra 
njutn ingar, hnn fön'<lndlar natten till dag, Familjen uiar
mas, och kä rleken till dc niirmaste torkar bort. \'iljan för
slappas, hnn ser sitt elii llde och iinskar kOl11ma diirur men 
har ingen haft att resa sig tir dyn, 

Visst är det sant, att eld s tora nert alet af röi'f\i'c kan 
reda 'sig med en Illi lldre dos utan alt mycket öka den, 
oräkncliga äro dock ~Ie, som i o!\'anstående sl(iLlring linna 
sig POl'tl'iittcrad e, En af o pi um brukets !'or samhället och 
nationen ej minst ö:leSdis ra !'iiUde r ii i' , att dct rÖl'O!'saka r 
sterilitet. "Opiumrökandet l1e,r » , sät;'cr d:r John i Han-kall', 
inllytancte pa foikm :ingdcn g-c!lorn ntt dct förursal(ar steri 
litet Öfl'erdri filet brul, al' ,Ii'ogen i tre elk,' l'.l'm ars tid 
boröfvnl" :-;itt otrer procre.1tiol1sfönl1 ag':"lJl. D:r Coi!ins skrif

I'er: ,, :-"led af"seende p:\ ia, tcns inliytandc på f"ulkmiingden 
äro aila kinescr ense, Mt opiumröka rens familj utdör med 
senast dcn tredje gcncrationc:l, Dit en man röker, blir \'an
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ligen också hans son en röka re och börjar vid tid iga re iil
der än hans fa r, sft a t t om sone n ej bli r barnlös, lwi lket 
o Ct a ä r fa lle t, födas i a lla h ii ndelse r hans barn med en s \'ag 
konstitution och dö for tidig t. » Coll ins har ådagalagt , a tt 
Ki nas folkmä ngd visa r e tt ständig t neds ti gande på skalan 
e fter in fö ra nde t a f opium , F rån l i 11 ti ll 1753 utgjorde 
den å rliga til lölm ingcn () proc,; från l i 5 -" till l i CJ 2 endas t 
2, 5 proc" och från L 7 'J 2 till l::; 12 \' :\1' ökningen ej full t 
l p roc, Och till huru sto r del hu ngers1iöd och dy r tid, 
som ofta in tr:iffa r på olika pla tse r, har s in orsak dä ri , att 

jorden a ll t mera, i stiille t för med siiet besås med opium, 
ii I' ej lä tt a tt bes tämma , 

Missionärerna och 

opium , 


Då \' i se opi um 
fråga n intaga en S;t \'ik

tig plats i kinesernas 

li r, iiI' det tydlig t, a tt 
vi missioniirer ej k ~lJl Jl :\ 

VJra obcrv rda ,Iiira f. 
\ iej, o pium iiI' \'anligen 
det fö rsta samtalsiimnc 
kineserna slå i'l på, eiii. 
de t räIla oss pA viircls 
h usen eller på viigarnn , 
Jag ka n ej g löm ma mit t 
första in tryck af opi u m , 
da j[lg dagen eft er Inin 
ankomst ti ll C' in-dl'cng 
bIer ombc;ld at t gå med 
och se till en person , 
so m tagi t in opium, 
Han hlg cliir rt ~lan 

iklädd sin högt idsmössa , 
fä rdig fö l' de n sis ta re
san, lutl l, med fradga 
tränga nde ut mellan dc 
svartblå Eippar na , 

~ Iycke t har ocksä 
gjorts frå n mi ss ioniirer, 
nas sida fö r a t t men;;-
elska regc ringen a tt uPP' 
höra mcd dc nna skam 
liga infvrse l. Så upp 
sa ttes ISSlJ Ind ien K ines i sl, a 

et t iln ti ,opi u m-memoriaL 
adresserad t till kinesiska regcringen, o;;h siindes , u ndcneck 
nac!t a f Mvcr [0,00 pns tore r och förs:un ling.smeclkmmar, 
till T ien tsicn , ~Icmor i alet upp manar regeringcn il tt gö ra allt 
fö r :It t aret däl'pit, dfl !;on twktc t med England angående 
opi umha ndel n skulle förnya~ , få dett:; Ul' phiii'Jt. lJeputat io, 
nen Jl1ottog ~; mycket vänlig t af Li H ung ('ha ng, mcn ;l et 
sl utl iga S\'a 1'et biet': »\ -i ii ro icke fria , vi kunna ej taga 
första stege t >', Se,ian dess ha, unJer ledning af m iss i on~i

re r, adresser frilJl de ol ik a krist na i'(irsamiingarna i Ki na af
sändts t ill engelska parlamente t och till cnsk iUa parlamen ts
ledal11vtc r, h\'a rF imte skrifl'clscl' fran de krist na rörsam iin;
arn[l~ både fr tu l h:viJl i1 or oc h In~ln ~ a! 'g~ttt till ~l e kris tna för 

sa mlingarna i I~ngla nd med begäran (lm ~amH rbde mot det 
onda , Englanj::; k ristna ha också \ '.:tkna t uPil öt\·cr sitt an

svar och börjat ett a rbe te, so m tagit sig u tlrYl:k i biL!an

/ 
/

/ / / 

det af »Den k ri stna föreningen fö r up pl ösandet a f eng
elska ri kets fö rening med opi um handcln'" De kr is tna s ve rk
sa mhet i de nna r ik tn ing väckte ll1'y'cke t frågande efter \'erlc
liga fö rhå ll anc!e t, och slutl igen ansåg rcge ri ngen , at t den 
m åste göra något för att lugna si n nen,l. En ku ngl ig op iu m
kom mission bilda;les och uts~i!1d es till In dien för att göra 
unjersök ningar där i opiets ege t la nd och sålunda kunn a 
g if\"a reger ingen och aIlm änhctc;l ti ll Li!le at t b~jöma rii tt a 
stä ll ningen och u trön a , om n:lgot kunde gö ras i saken, 

Ko mmissione n kom och s,i g och res te hem igen md 
rappor ter , a tt in<" en rara var ?t Lil'Je , och att a ll t ta let om 
opium brukets ska ~lI i ga \'erkningar \':11' hel t och hallc t ö fver, 

,ri /\ 'ei. » Den kristna 
rö ren ingen " började c!?t 
llilcler lejning af mr 
Bl'om hall u tg i f\-andet 
:If en tidskr ift, ka ll ad 

» \ a tioncll Hätt fiirdig, 
heb, i Iwilken bland 
annat opi u mkommissi o
lle ns siltt a tt gå ti ll 
väga kommer u nJer 
gra nskni no Den bcvio. 

s[tr detsrUl1 !na son1 ~c

nare gaf sig uttryck i 
en resolutio n , a ffa ttaJ 
vd en s tÖtTe ko n fe , 
ren, i London ö!\'e r 
opiumfriiga n, och Ill'::Ir
ar följande iiI' de t \'ik 
ti ga~ t e: Då [(ong!. opi
umlwmmiss ionen var 
tillsatt för a t t göra 
lInLler~ökningar om och 
inrapportcra a ng?lende 
taxeri ngssy steme t för 
O, 1 ,i rog , so m bcredes 
och siiljes af indisl<a 
regeringen, yar det 
,i ess o\-ill ko rliga plikt 
att intaga en I'tJil t obe
roende stiill n ing ti ll 
denna regering . C;en0J11 
att fritn bö rjan af dess 
uppbrott an taga , att ili 
diska rcgeri ngcn skulle 

opiiI: ö1<. are. ar ra nge ra planen fi)r 
Il:1dcrsökningarna , lw il 

ka plats,'r som siwlie besöka~ , och hvilka vi t tnen som 
skuile !.;: allas: g eil0 il1 ntt n1ott~lba stör5ta nl~ingdcn bc\'is 
frå n jCersoner, SUI11 ,-'OI' C) ut':akia och lwil ka~ \'i ttnesoörd 
utt'rfigndes och ö:\:crvakades af i n ...:ij ~ ka ~i! n betsnl~in; genol11 
underl:i tan,1c alt ti lli'iir'iiik!'a dem, som skulle \'ilja vittna, 
fullt besky,U : ge nom att till å ta C!l <lr~ kild a " ent för den in - r 
diska regc ri ngen (han hö rde till k')l11l1lissio n<.: n) att tiil iigga 
I SO s ido r af mobiiga lhlc karak ter ; och slutligen genom ord 
föranJe ns tiilkä :],lagi i'rande, att, utan hiinsyn till :lilll1et u nder 
beha ndling ~ k0 i111111s:;-;!Unci1 111aste slu ta Sltl arbete in0l11 en 
\' i~s: aUt r~)r ko:·t ti J - ha!" k()nHni~.:.\i n nL'n rni s ~ly>.;ktlts i ait 

be'.- al'a .sin mY:ld ighcts uhe;'ocndc: och \-i ,j sitt t ill\'iig~ ;; :l. 

cn J e !'o lja ,le metoder, som Iiinge i J etta 1:\11(\ h;tt\', ansetts 
sa50111 :lö,:I\'iindi ga för ett tillrredsst~ilial1Jc f" rhör och för e11 

pccrIa
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nentsleciamoten \Vilson, en af kommissionens medlem mi\!' , 
)' ltrade t. o, m" att kommissionens rapport ej är af ens 
;<1 mycket I' i:i rde som de t papper, på hvilket den är sluif
len ; och han gaf starlw skiil för detta sitt påstående, 

Af de lt a framgår , a tt det ej äl' mycken hjälp att I'iinta 
från regerin ga rn a, Till Herren Gud stå vå ra ögon, att han 
l'ilIe förbarma sig öfl'er delta beJ, lagansdrda folk , so m ge
10m opiutllförban nclsen siinkes allt djup are i demoral isa ti on 
och elände, Evangelium ii I' det enda hopp, som står kvar 
för Kinas millioner. !I'len ett evangelium blott i or,i, utan 
ett motsvarande sa maritens ba rmhärti ghetsl'erk, har kinesen 
sdrt att fatta ,[ISO m \'erkligt. » 0111 en bro::l er eller sys ter 
är naken och icke har föda för dagen och någon af eder 
siiger till dem : ga n i frid, viirm cn eder och miitten eder. 
men icke girl'en dem hl'ad deras kropp behöl'vcl'. lwal'li!l 
gagna !" det :» Jak . .,. l J: l (). Detta iir just ki nesens reso · 
ncmang, \'i komma t. ex, frEln I'itgc/\ till et t l'iirdshus, 
och llldan vi viin ta på att dr t " micn » skall bli fi irdigt 
till 111id d~1gcn: taga vi I"r:llll bokp[tsen och gå ut på g[lt~l1 

och börj a tab mej folkhopen , som S!lart sa mla r sig, Vi 
tab om JCS',IS, som kom för att frälsa 1'r:1 n all synd, S0111 

kan horttaga alla våra fel och göra oss till lyckl iga kri~t!la 
med hopp om cI'igt Iii' o, s, v, , Kan ha n af,'iinja i'ran 
opium ocksa' iii' j et ge nast en , som fr;'lg'<1 r, Siiga I'i di! : 
da, Jesus kan bort taga både dct tillfiiJJiga begäret och 
lusten att någonsin mera smaka giftet: och \'i äro villiga 
att hjälpa er, 0111 ni kan kOl11ma till oss och stanna en 
månad", d[t kunna vi I'ara siikra om hopens öra för hvad 
\' i I'id are ha ~:tt säga, Ty opiul11bruket ii i' så gO'l t som 
den e:lda af de alklaglig.:; synderna, som ki neserna iiro :11 ed
I'et na om , ,-\tt ljuga, snaLln och bed raga räkn as bland dem 
ej silso ll1 synd , ), !cn kan jag ej gif\'a en hjilipsam hand i 
denna sd righct, far jag snart märka, att största delen af 
auditoriet .har ,;ina t::tnkar fiista på a lit anna t iil1 mitt 
tal. I den stora I-Iung,Tu ng-försa mlingcl1 no rrut, med 300 
l11e,ileml11ar, ha dc allra Hesta bli fv i! \'lInna genom ,ian ki
nesiske pastor Hsiss op iu!11asylvcrksamhot. (F'or!;',, ) 

T'onO'-cheo-fu" . =
.-\f .;..ll/g u st Btrg. 

Juni G, l-' in!{Srclagfn, V i h~dc i dag för första gån
gen möte i I'årt nya h\lS, t-.'\iinnens sida var fullsa tt , 
men af binnor ko ml11 o endast t\'enn e, detta be ro~nde [)tl 
de daliga I'ägarna, J)redikade öfvcr l K o r. 2: I-S, 
om tale t om korset, oc h må det alltid höras från detta rum ! 
Folket lyssnade li pPl11ärksnmt och uppfö rd e sig I'ä!. B land 
åhörarn e be funno sig tvenne f. el, mandariner, l\'enn e 
lä rare meel grad, några dito utan , köpm ä n, biträden, 
tj!l11are och arbetare, Uet bästa under dllika förh å llan
den är att predika så enkelt, att alla s~m I'ilja k\lnna 
fatta och förstå, , Icke med makt och ick e m'ec! kraft 
men med min anda, stiger Herren Seha()t.» , 

På e, m, voro vi i s taclen befintlige utländingar, nu 
förökad e genom systrarn a Fredrika Hallins och Frida 
Prytz' a nkom st, tillsammans kring Guds ord och hade 
en dyrba r stund, 

Juni 20 , Kl. 7 på morgonen, just under de t mor
gonbönen med vårt husfolk pågick, kommer en man in 
och sätter en utländsk paraply vid dörren, hvarpå han 

afläg:3nar sig, Då han gick ut genom stora porten, skym
tade jag tl'enne I'ag nar och förstod d å , att gäster hade 
anJandt, Stl I'ar ock förhållandet, \'i hade den stora 
glacljen att ånyo Ut häl,a tre systrar - frM'narna Petters
son, l -W- och forsber g -- välkomna i vår krets , De 
an lände friska och glada och bidrogo ej litet till dagens 
högt idlighet. Det \'ar nämligen söndag , och vid tiden 
för gudstj~nsten fyllcl es vårt kapell af såväl män som 
kl'innor, ehuru den bråda tid en ej är fullt öfver ännu, 

Juli S, \'irt fö rsta stormöte är nu öfl'er. Den 3:dje, 
4:dc och 5:to juli komma att blif\'a minnesc\agar för 
många , ty d en förra affärslok::t!en genljöd då af sånger 
till Herrens ära, Int e Yill jag säga, att platsen förut 
va Jit >,e n röh'arekula », Den har nog ,'arit en så an, 
ständi g och lll'g,,, li g plats so m någ on annan; men i alla 
fall äro op iu l1ll::1mpor och vink rus förs vu nna, och likaså 
afg udar, I'are si g på bord, väggar e ll e r dörrar. Huset 
är »rensad[ " \'i lJestämde mötet till lördagen den 4:de 
juli, En \'t'cka tidi ga re kommo några kvinnor för uncler
visnin g och jäm ',:äl män, P å torsdagen och fredagen 
kom mo gäster fra n skilda håll och på lördagen Uang 
från Ha icheo, dr begafl'ade el'angelist. \'i blef\'o ett 
stort hu shåll n u, 40 pe rsoner, men som 1'1 under möt es , 
dagarna alla intago kinesisk måltid , blef ju hesl'äre t för 
våra tjänare underUttadt. På lördags e m, började mötet 
af m;g med Apg l o:cle kap, om Ko rnelius som text. 
l';:orn lius iir en bild af mångens ti lls tånd i Kina, Han 
hade kommit ut ur hedendomen, dyrkade den sann e 
Guden, lefde e fter det ljus han hade samt hörsammade 
den himmelska röste n och b lefså ledd ut i det fulla ljuset, 
ledd tiU kännedom om Jesus Kristus, i lll'ilken ensam 
finnes friiI sning, Af\' en på pekades huru so m Kornelill s 
I'ä n!adc allt fritn C;ud, genom Petrus: "Sit äro vi nu alla 
hilr il/Jor Glid för att höra allt, som bli/ vit d/i: /JrJalldt af 
Glid" Uang gj :ll'd e en mycket god och lämplig afslut, 
ning med Ebr, 6 : 1--8 till text, uppmanande de när
varan de , som alla mer eller mindre kä nde till cvange
lium , att " l!ll11na de fö rs Ia grundern8,", ej alltid "ångra 
sig " utan »fo rtgå till fullkomli gheten », Hans tal ä r all
tid spickad t af illustrati oner, o ch d et är just h vacl kine, 
sen tycke r Q 111 , , ,\ntag», sade han, »att jag på \'tig 

hit reste ut ge nom I'ästra po rten i Hai cheo och så möt te 
en person och denne fråga de mig : » Ua ng Sien Tong , 
hvart skall ni resa: " Till Tong·cheo, fu », svarar jag , och 
s ,i. kör jag in genom nona porten i Hai-cheo och ut igen 
geno lll v,istra, Jag kom Iller ju aldrig fram , tl'Ots jag 
stiincl ig t ii r i röre ls e , Så är det med somliga bland 
OSS» , sade han, »de tala alltid om att huäi-kai (bättra 
och ångr3. sig) men komma heller aldrig längre », Där
efter vidtog förh ör med våra sex dopkandidater. Dessa 
siags fö rhör äro j u mera en formsak, ty känner man ej 
dem som skola döpas bättre, än att ett offemligt förhör 
,kall fal la utslaget, har man ju dåligt pr0fl'at dem, Men 
clopförhöret tj ä nar ock som ett slags offentligt vittnes
börd , h';arför de t har sin betydelse, 

Ue so m denna gång skulle d ö pas \'01'0 vår Hirar~ 

Fann, färgaren,lancIt brukaren iVra, landthrukaren Kao, hans 
hustru och s l'ä rmor sam t lan d tbrukaren Li från Uei'nan, 

l\å I'äl, de framsWIlda frågorna lJesvarade de väl, och 
kvinnorna, som förut fruktat si mycket för denna stUll
den, återfingo a ll sin frimodighet. P å söndagsmorgonen 
kl. 11'2 S hade vi möte ånyo, ledt af Uang, och därefter, 
sedan dopkandidaterna ömsat kl!lcIer, samlades vi alla 
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kring clopgrafven, en sång afsj öngs, och jag förklarade i 
några få ord med Rom. 6:ste kap. till text dopets bety
delse och den döptes förp!iktelser, hvarpå instiftelse
orden u pplästes och vi (örenad e oss i bön. Därpå döp
tes "åra sex syskon tili Fadrens, Sonens och den Helige 
Andes namn, och sedan de å nyo ömsat kläder, häb.;ade 
"i, ge nom ömsesidiga bugningar, d em välkomna i vår 
kre ts och tackade gemcnsamt Herren. På f. m. "ar a1l
m:lnt mö te. Kapellet "ar fylldt till sista plats och en 
stor d el af gården uppt agen. Broder Teodor Sandberg 
hade valt kxten om bröllo psmå ltiden, och v ang behand
lade tvenne ämnen; ) fruk ta Gud, (lör de oomväncla) och 
»nya födelsen s känn etec kcn " (för de ol11\'.1nda). t-nder 
de 2 \12 limmar mötet varade lyssnade fol ket med stor 
uJlIJm:lrksarnhet och up pf0rde s' g mycket \·äl. Herren 
skall välsigna utsädet! Kl. -+ sam!ades \'i till nattvards
ti rande med grekernas o rd: »l-i vdj a se JeSlIs » till text, 
och efter en timmes liJlpehail, snhll mötet l-ar slut, sutto 
\' i ånyo i kapellet, nu upplyst af ljus och lampor, för 
att hafl' a ett tacksiigdse- och \'ittnesbördsm öte, oml'äx
lande med mycke n ~ång. Och 5~\ slutade en myckEt 
välsignad om ock an slI"<lngancle dag. 'ii lade märk e till 
huru gubben i\-la."s ansik ,c heLl dagen slritlade af fröjel, 
och dyrba rt var det alt unde r möt e t höra honom Rera 
gånger bedj a offent lig t, för 11l'arje gå ng med allt större 
frimodighet. 1'<'\ må ndage n, dler morgonbönen, hade vi 
församlingsmöte, och ~å skingratks gästerna så sm:injng
om, hvar och en styrande kosa n mot silt hem. 

Så tinnes det då 1111 en lit !; n församling häl' att lm
c! rvisZl. och handleda ! :\[{\!!c H erref] ald.ri~ taga sin Ande 
fr{\I1 någon af dem, utan alla genom li fvcts pröfningar 
och st rider hinna d et himm elska Jerusalem ~ Det gifve 
Gud för Jesu skull ! Am~n, 

ptJJid och se~err, 
Af R. BCI:f;jii~;' . 

1\' . 
Fort:=:, fr. föreg. 11:r. 

S~illa n vinn es i Kin a t:m;';/le! i en sak af någo n 
be tydel se efter blott CIi dags öf"eriäggn ing, i all synnerhet 
då Here personer hat\'a enaha nda bestanllll<1nderätt. i\ej, 
\'eckor, må nader och :i r ät!-(u I'anligen för a tt uppnit elen. 
Dock, i nu föreliggande ra; l uppcnb:1raeles en unclerb::\!" 
enhet i sadl tycken och önsk ni ngar SO I11 förslag. 

Efler en kort öf"erlaggning ialler klubb an bård t i 
bordet, och ordlörandeii tolk ar med \"iirme allas kinslor 
i resolutionen; ); Hitintil ls IlIen ickc \'idare!» Sa en annan 
kort deba tt - klubban faller åter, och den ledande 
stil l11l11an förklarar; dCosta hvad de t kosta vill, men bort 
skall utländingen" 

»Me n huru skall det tillgå : " Ja, detta var ett svår
lös t problem, hvaro111 diskuterades från och till under 
Hera timmar. Andtligen kom förslaget ; "Vi skola hän
vända oss till mandarinen med begäran, att han för oss 
insänder en petition till provinsguvernören om att utlån
dingen matte beordras att lämna vårt distrikt.}) 

Sagdt och gjordt. De ledande männen inom rotarna 
utsägos att omedelbart cl ii refter uppvakta mandarinen. 

I Jamen (rådhuset) resonerades också liAigt en stund, 
hvarefter mandarinen svarade: »Jag skall mycket gärna 

tillmötesgå eder önskan, förutsatt att en af eder antec 
sig såsom ledare af rörelsen . Dock, hvad mig ar 
vill jag ej ikläda mig den risken ). (I sanning en 
ståndig mandarin enligt mitt tyc ke). 

Att, sedan mandarinen yttrat sig på det ta sätt, 
teckna sig som ledare betydde att e.! vara feg. BI 
de int'ör mandarinen befintliga pet itionärerna fanns i 
heller någon, som den dagen hade så mycket -mc 
b:1rmen, hvarför saken uppsköts till ett senare s 
manträcle. 

Just som sammanträdet upplöstes, innan man ä l 
fullt visste, h vad därunder afhandlats, kom en ver! 
\-än, som Gu d g ifvit oss i Han-ch 'eng, vid namn el 
Lien Ch'eng, som jag ock djärfves räkna som en fö. 
lingsfrukt af vårt arbete elär, och meddelade kolportö: 
Kueh hvad so m var i görningen samt föreslog hon, 
att ofördröjligen unde rrätta mig dä rom. 

Medan ännu K ueh omtalade saken, fick jag i n' 
sinne att så fort ske kund e resa örver till Han-ch' eng o 
försäkra oss om det hus (l'ii llitet för va ra behof), hviH 
en viss m :1n nästan nödgat oss att taga vid sista besÖk 
clär, så mycket mer so m vi hade utsikt att kunna ur: 
göra kontrakt, så att det icke e ns geno m list skui 
kl\lJna tagas ifrå n oss. Jag samrådde (brom m ed L 
Folkc, som ~l nn u var kl-ar hos oss, och fann honom 
samma åsikt. Som han då ock stod färdi g alt rc, a Nv 
Han-ch'eng till T' ong-cheo på e tt besök, gjorde vi o 
redo , och i sällskap med min brare Ki begåh'o 
oss i v:tg. 

Chao L ien-Ch'eng och läraren Ki träddc villigt l 

som medla re i husaffären, och citer tre dagars uncle 
handling blef kontrakte t sk rifve t och huset tagct i besit 
ni ng af OE 5 . 

:\Ied kontraktet pi fick an vände jag el:'l, med vete 
om den pågående jäsningen, hem till H ots in, medan d( 
i st ad en utbasu nades, att vi ~irven dill' hyrt hus. 

V nder de för sta 14 dagarna jag var hemma i Ho tsi 
höll jag mig dagligen be redd pa att få mottaga j oly 
poster från Han-ch 'eng . :\'lan kunde ju t. ex. hafva rifv 
vårt hus, såsom d et skett i b~-n, eller slagit \'ar por 
vakt. Dock, d e visste ju, a tt h l'ilken skada de äl! gjord( 
miiste d e e nligt lag godtgöra elen. _-\tt hinclm oss al 
komma in i huset eller fr{tntaga oss det var oc 
för sent. 

Då en ma nacl gått och intet hörts af. reste jag öfH 
för att tillse IUlset och pabörja reparationerna. :'dlt va 
då lugnt och stilla. Jilsningen syntes va ra öfverståndcr 
T. o. m. de t af de 28 rotarnes hufvuclmän föreslag n 
afgörande protestmötet hade instä llts och skulle ick 
heller konllna att hållas, enär de, efter att hafva hÖI 
om det andra hus vi reda n tillförsäkra! oss där, ansåg 
oss oö fvervinn eliga, 

Med öf\-ertygelse om och en inre känsla af, att de 
plats , »hvarpå vi satt vå r fot " , verkligen var oss gifvel 
af Herren, kunde jag då sitta ned under eget tak 
Han-ch 'eng. Att mi t t hjärta därunder pri sade och mi: 
m un lofsjöng Herrens namn förstås lätt. G ärna såge ja. 
ock, att de missions vänn er, som lJlandat sina röster i vår 
rop till Herren om Han ch'engs öppnande, äfven n 
förenade sig med oss i lof och pris till honom, so m åter 
igen I'isat, att hans löften äro »ja» i och »"men » genor 
Kristus Jesus. (Forts.) 

Stoekbohu, P. Palruquists Aktiebolags Boktryckeri] 1897' 


