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Jli'lI Dlld ,'lIl't /a(/.:, S(lm .;:!llxr oss S(r;n'll gel/.oll! 7'/ir 
.I.1l'rl'i: JI',I'I/." A-ris/us l .Ddl.fijr. mina diskade /J;·ö:ltl'. 7'01'1'11 

}llS!c, iJ/'uNJ/<gc, i!Jl'ojliitlal/.ik i Ht'I'I'I:!/'s <Jcrk al//id, l'l'!rtlldc', 
at! /'ilat arill'lt irh dr j iijdilgt i .I7i'I1'L'il. 

Det beriittas om elen 1883 i Herren afsomnade kina
missioniiren Jr .I7i1rald S d/ojidd, att han redan s;lso111 skol
yngling blef » lärd af Gud" såsom rå och af J-lerrens ande 
uppfostrad för sitt framtida arbete. Uti c!:r Scholleids efter
liilllnadc dagbok förekomma flera tankar, ncdskrifna under 
hans skoltid, b.land hvilka i synnerhet följande ofta blifvit 
anförda: 

»Vänj dig vie! att vara andra till glädje på ett prak
tiskt sätt; uppodla denna vana hos dig, så att du i allt 
blir sjiilfrörsakancle och kärleksfulL» 

"Sök att vara allt det, som Herren gifver dig tillfiille 
till och vill gi fva dig nåd att I·ara. Genom Guds hjälp 
kan du såsom en kristen likt Paulus vara "allt för alla". 
Cippna ditt hjärta, och Itd/! dd ii}}d för Jesu kärlek och för 
andras kiirlek; låt allt det, som iiI' »iilsldigt», sända en 
ström af Guds viii behag i din sj ii l. Tacka FaLIren, som 
gifl'er dig icke allenast sitt välbehag utan ock n[id att 
njuta dct.» 

»Samla stiincligt i ditt hjärta S,\ mycket af Jesu kiir
lek, att du må vara i stånd att meddela kärlek åt andra.» 

»Huru mycket go,!t skulle jag ej på ett osökt oeh 
osjiilfviskt sätt kunna göra, om jag endast hölJe blieken 
öppen för just det niirvarancle tillfiillct diirtill. Besinna, att 
dct tillfiillc, Herren nu gifver, kommer aldrig mer igen.» 

»Huru skola vi ej en g{tng i himmelen önska, att vi 
hiir nere hade lcfl'at mera för Jesus. O, liit oss ej förlora 
tillfiillena att I'ittna om hans kärlek!» 

>: I-h'ad Herren iife'cra//! välsignar, iiI' ej hög kunskap 
men hjiirtats hiingifl'enhet för honom.» 

),Herre, afslöja så din hiirlighet för mig, alt det ej 
må blifl'a en ansträngning utan ett naturligt behof för mig 
att vittna om dig ! ») Ur ») e/lillaS Jl1i1!io!lS». 

Missionär C. H. Tjäder med fru väntas hem i 
bötjan af juli. Det biir cl~l jämt 10 år sedan bl'. Tjäder 
liimnade hemlandet. fru l:jäder har vistats på missiollS
fiiltet sedall I S 9:2. Dessa syskon behöfvil nu n['gon tids 

Iw ila efter det möJosamma arbetet. De anbefallas åt mis
sionsl'iinnernas förböner. 

http:i!Jl'ojliitlal/.ik


69 S I ~V [ 111" S L A iV D. 
- -......-. ------. --..........---------~~--------- ~. "'-----~-.. .................. _-.....,-. .............. -~----....... -------~~'"'----~-.-.-.....,..-.~ ..-.-.....,-...-../'- .......-... .... _~~---....~............... 


Ebr. Il: 24-27. 

Den man, på hvilken vår uppmärsamhet riktas 
dessa verser, är Moses. Vi få här veta, att det var 

något, som han vägrade, att han gjorc1e ett val, att 
han bildade sig- ett omdöme om de ting, som omgäfvo 
honom, att han intog- ell bcstämd ståndpunkt, och att 
den >,;rund, på hvilken han handlade, var tron. Vi 
I1nna detta af den 24 versen, där det heter: "Genom 
tron v~igrade Mose" " ... samt al den 27 versen, där 
det heter: ») Genom tron lämnade han Egypten» ... , 
ty med den osynlige för ögonen härdade han ut. 
Att vandra i tron och se honom, som är osynlig. är 
nämligen ett och detsamma. iVlen det torde vara få 
saker i vårt kristliga lif, som vi förstå så litet som tron. 
Det är äfven härför kristna bröder och systrar så 
mycket tänka på sina troshandlingar. Jåg har också 
många gånger hört folk tala om Hudson Taylors tro, 
som 0111 det vore något underligt med den , och som 
om det vore något särskildt drag i hans karakter, 
som gjort det lätt för honom att tro. l\Ien att se 
saken så är ett fullkomligt missförstånd. Människor 
erhålla sålunda blott en ursikt för sin egen otro. 
Jag kommer ihåg, att jag eri gång hörde talas om en 
gammal kvinna, hvilken var känd för att mer än 
andra förtrösta på q~ld. En dag gick någon för att 
hälsa på henne. ».-\1' ni den kvinna», fragade han, 
"som har en så stor tro? " "Nej », svarade hon, ;; men 
jag har l'Il stor Gud". Mina älskade, Hudson Taylors 
Gud är mill och dill Gud, och Gud är lika trofast 
mot dig och mig som mot Hudson Taylor. 

I detta Ebr. I I kap. gifves det en definition på 
tron, som har varit ,mig personligen till omätlig 
hjälp. Vi läsa i den I l versen: "Genom tron fick 
ock själfva ara kraft . .. ty hon höll den för tro
fast, SOlll hade gifvit löftet». Tron består således 
helt enkelt däri, att vi hålla Gud för trofast. Och, 
om du, min vän, hellre vill hålla Gud för ljugare, så 
ber jag att få säga, att jag' icke gör det. O, att 
Gud måtte öppna våra ögon just för denna punkt I 
Du och jag kunna vara de svagaste och mest hjälp· 
lösa af Guels heliga. i\lIen, min broder och syster, 
du kan hålb Gud för trofast. Ja, jag förstår icke, 
huru elu kan hålla Gud för trolös. Vet , att otron är 
just, att vi hålla Gud för trolös! Luther begagnade 
mycket starka uttryck emot otron . Han säger: "Det 
är ingenting, som fördömer m;lnniskan mer än otron ». 
Han hade fullkomligt rätt. Och dock våga vi tänka, 
att den ena människan har fatt en natur, som kan 
tro Gud, och elen andra icke; att den ena kan hålla 
Gud för trofast, den andra icke. Må Gud i sin tro
fasthet utdrifva sådana tankar ur våra hjärtan! 

Moses uthärdade, i det han liksom såg honom, 
som var osynlig. I-I vem är denne osynlige? II vem 
är denne, som somliga hålla för trolös andra hålla 
för trofast? I l Tim. c I: 17 läsa vi: ,, :\I~n evigheter
nas konung, den oförgänglige, osynlige, den ende 
(juden, vare pris och ära i evigheters evighet!» ,'-\.f
ven här talas Herren om, såsom varande osynlig. 
lVIoses uthärdade således därför , att han såg honom, 

'.' r'-ö rcc1rag ar mr \V. B. Sloan i Stockholm de n 3 april. 

som var den evige konungen, den oförgänglige, den 
evigt vise, den ende Guden, den som var viirdig att 
mottaga ära och härlighet i evigheters evighet, eller, 
såsom det heter i samma brefs 6 kap. I), 16 v.: 
'l därför att han såg den salige och ende härskaren, 
Konungen öfver alla konungar och Herren öfver alla 
herrar, han, S0111 allena har odödlighet och bor i ett 
otillgängligt ljus, hvilken ingen människa har sett eller 
kan se ». Det var denne Gud, som Sara höll för tro
fast. Det var dmne Gud, som l\Ioses såg med öppna 
ögon. Och det var genom att se på dCliJlc Gud, 
som han var i stånd att handla, så som han gjorde. 
Mina älskade, du och jag hafva mycket större skäl 
att tro ptt och lita på denne Gud än Sara eller Mo
ses hade. Vi minn;ts, huru en af lärjungarne en gång 
bad: » Herre, låt oss se Fadern, så hafva vi nog. " 
Och därpå svarar Jesus: "Så lång tid har jag varit 
ibland eder, och du känner mig' icke. Den som har 
sett mig, han har sett Fadern. ') Vi se således Fa
dern i Jesu Kristi ansikte, och det för att vi i våra 
dagar och i vårt släkte skola handla, såsom :\Ioses 
handlade i sitt släkte på sin tid. Det var blicken 
på Jesu ansikte, som smälte Petrus. Det var blicken 
på Jesu ansikte, som stärkte Stefanus i tron. Det är 
det hjärta, som grät med Maria, som en samt kan 
draga oss till Gud, som kan vinna oss och fylla oss 
fullkomligt, tills vå r bägare flödar öfver. 

LåtOlll oss nLl för ett ögonblick tänka på, huru
dan man Moses var ! Världen tänker alltid, att vi 
kristna äro riktigt fattiga stackare . Men Olll [\loses 
läsa vi i Guds ord, att han var lärd i all eg-ypticrnas 
visdom och mäktig i ord och gärning. Vi kOlllma 
ihåg män sådana som Luther, Calvin, Jolm Knox 
111. fl. Alla dessa voro stora män, och vi hålla dem 
högt i ära intill denna dag. l\Ien se vi tillbaka på 
raden af store män, måste vi säga, att lVIoses fram· 
står såsolll den störste typen från förgångnzt tiJer. 
Han var icke en man, om hvilken v;irlden kunde 
säga: »Vi bry oss icke Olll, huruvida vi förlora ho· 
nom eller icke ". Han var tvärt om en man , som 
världen värderade mycket högt och gärna hade velat 
behålla . Sådan var den man, som säg den osynlige 
och på grund c1äraf gjorde sitt val, vägrande att läta 
kalla sig Faraos dotterson. 

Det säges, alt han vägrade detta, sedan han 
blifvit stor. Världen säger till somliga bland oss : 
;:Ja, du är uppfostrad på detta sätt. Dn har aldrig 
sjiilf sett sakerna i ansiktet. Du har aldrig själf bil
dat dig något omdöme ». Men ~Vloses gjorde sin väg
ran, sedan han var kommen till1JIOKCJ! ålder. Om det 
någonsin i hans lif var en tid, då han kunde bilda 
sig en egen tanke, var det just vid dmlZil tidpunkt. 
lIvad var det då han vägrade? - A tt kallas l'araos 
dotterson. Världen säger ofta ti 11 de kri stna : "Ja, 
du har icke mycket att förlora I" Men detta var icke 
fallet med Moses. Och det är icke förhållandet med 
alla. Ack, det finnes mången i våra dagar, som S~l
ger: »Det skulle kosta mig för mycket att blifva en 
kri::;tell ». Men här se vi, att denne furste bland männi· 
skor från det på sin tid största riket i världen och 
detta rike så att säga vid sina fötter, ty det är tämii
gen klart, att en man sådan som Moses , upphöjd till 
Faraos dotterson, icke kunde undgå att komma till 
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tronen i Eg-ypten, likväl vägrade att behålla sin ställ
ning. 

L åtom oss nu se närmare på hans val! I-Ian 
gjorde ett mycket märkvärdigt val. »I-:Ian v ille h e llre », 
h eter det, d ida misshandling med Guds folk än till en 
tid hafva lust i synden ». Bibeln är i sanning en un
derba r bok. Ty 11Var skulle vi väl utom i bibeln 
fin na e tt sadant val framställdt såsom det rätta. 

[-Iar du någonsin tänkt p å, att de löften Gud 
g af sitt fo lk und er det gamla förbundet, nästa n alltid 
afsågo jordiska rikedomar och timlig lycka, medan 
de privilegier, han lofvar s ina heliga i det nya för· 
bundet, afse ge l11en ~ kap med den mä nniskobl ifne Guds
sonen ~ Denne j\;foses, manne n från en l ~ingc sedan 
svu nnen tid, han bld genom Guds oändliga nåd 
och barmhärtighet före! langt framom dem, S0 111 med 
honom ;; todo i det gamla förbund e t. Han såg dcn 
osynlige, och detta satte honom i sta nd att liela 
Led röfvelsc med Guds folk hel lre än att g!l. en fram
t id af j orcbk ära till m ötes. Vi veta alla, att d et 
jr en outsägi ig förmån att fä tro på. Kristus. Men 
aposteln talar ti ll oss o m ett ännu mycke t s tö rre pre
vilt:giull1 , när h a n säger: »Eder ~ir gi fvet fö r Kristi 
skull icke endast att tro på honom utan ock att lida 
for han s namlP. Och Moses valde att lida med 
Guds folk hell re än att fö r en tid njuta af världens 
nöjen, "än att till en tid hafva lust i synden .» I-I vad 
:'\[0 es b eträffar, tror jag, att, om han hade valt syn
dens nöjen, hade det varit »förgyllda » n öjen, ty 
ha n var ingen obildad man, denne Moses. Han hade 
utan tvifve l valt dc mest förfinad e nöj en och njut
n ingar, S0111 hans bildade tid hade att bjuda pil. Me n 
lika fullt hade det va r it synd ens nöjen. 

v' i m å äfven lägga m ä rke till dessa ord " till en 
li t ». Han »ville hellre lida misshand ling med G uds 
f lk än till en tid hafva lust i synden ». Jag kom
m er h ärvid ihåg e n ung man, som förr v a r mycket 
omtyckt i vä rldsl iga sällskaper. Och han var verk
li ge!! e n af dc mest tilldragande unge män, j ag n,l 
go,bin sett. ;'vleda n han lefde i vädden, var han 
helt enkelt up pfylld a f världen. :'I [en Herren Jeslls 
K rist us fräl s te honom härli g t för något tiotal af å r 
sedan. :\ fe r ä n gå ng har han sedan sag·t till mig : 
»Wir j ag lefde världen s glada lif, njöt jag' verkl igen 
d~iraf. Blolt Ol sak s törde mig. ni och då up psteg 
den tanken inom mig: D etta s kall icke fortgå alltid. » 
-- J(anskc ta lar jag i dag till någon, som kfver 
uppe i världens nöjen, låt vara i dc ras ädlaste och 
fi na ,; te form . )i\g vill bedja dig, att ntista gång du 
kastar dig i n ågon fö rlustelse , du cläröfver skrih'e r 
dessa ord : "]:ör en ticL. 

V i vi lj a nu se efter. h vad det egentligen var, 
som Nl o:ies värderacle. :d-Ian h ölJ" , heter det, » K ris ti 
för~mädclsc (c ng. ö f\·e rs . fÖl'smädelsen för Kris tus) 
fö r stör re rikeclom ~in Fgyptens skatter, ty ha ~1 såg 
efter lönen. » Han hade att valja på två sake r: A ena 
sidan försmädel se för Kristu , å andra s idan Egyp. 
ten s s katter. :'Ifelian dessa o lika t ing svängd e våg
sk< len. iUcn Mose..; värderacle K ri stus högst. Han 
ansåg Egyptens skatter icke ens värda att se på och 
ck:tta därför, att han sag efter löne n. Härvid kom
~ler jag ihag två pe r~o n e r. Den ene var en herre , 
som h elt nyli gen d og i den s tad, där jag ~ir upp

fostrad. [-Ian var ägare till nära två millioner pund 
s te rling. :'I[en frågar du, hvad denne man lämnade 
efter sig, tror jag det sanna sva ret skulle vara: d -Ian 
lämnade allting i denna värld. Han tog ingenting 
med s ig ». Den andre var elen h e lige g uds mannen 
\ .villiam Dums i Kina . När han dog skickades hans 
jordiska ägogelar hem ti ll hans gam la far, som var 
präst i Skottland. D e rymdes alla i en liten l ~lda. 
När lådan öppnades, utbmst en liten brorson till 
missionäre n: »0, hur fatti g farbror \ ;\/ill iam m å tte ha 
va rit ! Han lämnade ju ingen tin g efter sig ." - Nej, 
han tog all/illg- m ed s ig. i\l ina älskade, m å den He
lige Andes ljus falla öfver vårt lif i dag. Må vi ko m
ma ihåg, att den evige, odöd lige, osynlig e konungen 
fö r hvarje dag värderar ditt och mitt lif i sitt eget 
ljus ! Må G ud hjälpa oss att lefva inför hans när
varo och att värdera våra lif, såsom liaN vtirclerar dem i 

Till sist några ord om den 27 v e rsen. Det he
ter chir, att :'\foses ö fvcrg af Egypten utan fruktan för 
konungen s vrede. Det bctyder ingenting, hvad du 
och jag tä nka ; det gäl le r, huru vi handla. j\Ioses 
ö fvergaf Egypten. Han icke endast kände i sitt 
hjärta, att Egypte n icke var hans hem, utan han 
gick dii riji-/'tll , därmed å draga nde sig k o nungens vrede . 
Konungen representerar, kunna vi säga, d en allmänna 
meningen i den vä rld, i h vilken du och jag !efva. 
i-Ioses kunde hafva haft de tankar, han hade, om G uds 
folk och om Egyptens ska Uer, utan att han därför 
behöft försaka Egypten , på samma sätt kunna vi 
känna oss mycket o trefliga till mods i världsliga sä ll
skaper, ja, icke alls k ä nna någon sympati med vä rl 
den . ~Vl en, om vi blott afhå lla oss frå n a lt uttrycka, 
hvad vi bnka, om vi endast afhålla oss fra n att handla, 
s åsom Moses gjorde, skall vtirld en icke halva mycket 
att säga. l\Ien, n ~ir helst det kommer till handling, 
när vi såso m Moses öfverg ifva Egypten, d å upp
väckes konungens vrede. Världen, mina älskade, lefve r 
n ä mligen fö r tiden och icke för Gud. Och, när vi resa 
oss för att le fl'<L [ör Gud och icke för tid en, ciå kän 
ner v;iriden, att d e n icke har någon g rund under sin a 
egna fö tter. Och dettd tycker den icke 0111. V ä rl
de ns b arn bl ifva o nda, därför a tt de blifva m edvetna 
o m sin egen fara. Mc n med den osynlige Guden 
fö r sina ögon erhöll ;\loses kraft att icke frukta för 
ko nungens vrede, erhö ll han kraft att handla, som 
o m Gud var Gud, antingen världen trodde det eller 
icke. I Iå vi på samma sätt fö rblifva i vår Herre 
Jesu Kri sti närvaro och hafva honom, elen osyn lige, 
för våra ögon ! ni skola också vi få kraft a tt handla 
och alt icke frukta för konungens vrede. .Amen . 

]Ju skall aklrig iiga mcra af [(ris tus, iin hnltl du gör 
anspdik p::' sf\som Ji it eget. Du vin ner ickc (; uc!s viilsignclsc 
genom a tt skrifl'a böcke;' fu lla med an teckni nga r: du mitste 
taga Guds sanning in i sjiilfva din sj ill och tillgodogöra 
dig den . l!\'ad för nytta har dl! af ö f\'crflö , l på fö,ia: 
\-alten eller pengu, 0111 du icke lagcr eillo t de t som ditt 
och begagnar dig d[traf ' De penningar, som en man tager ut 
ur Ixwkc l1: äro hans nj utbara egendom , dc, som h an har inne
st[tclhle i banken, iiro endast hans lag li ga egendom. Du kan 
icke erfa ra (;ud ~ ril ;cJolllar utan gcno m lilsa ndet af Guds ord, 
b ibe ln , och ge nom all bcs tililc!ig t umg[lS meJ med 'ud i bön. 
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Från mission&rerna. 

Tien-tsin elen 1.4 april 1898 . 

Iskacle missions\'iin ner ~ 

-.Och ökenh!igringcn skall l,lifva till 
sjö, och torr mark till kiillspr:1ng. 

E,Ul:1 35 : 7· 

Delta är ett osvi kligt löfte , och så vill ni, kiira mis
sionsvänner d~irhemma , som vi härute Iiingta efter uppfyl
lelsen af detsamma. I-lvarje lite n oas fy ller oss med tack
sa mhel och fröjd, och \'j ku n na ej behålla denna glädje 
för oss sjillf\'a utan m;'iste me,ld ela elen åt dra \'iinner, 
på det att gliidjen må blif\'a gemensam, s åviil som mödorna 

afton inbjudna till agenten för »Thc International Missio
nary ALlianee » ~Ir och t-,·fI's \Voodbery fr å n r\merib, som 
hade anordnat ett salongsmöte för troende med, studerande 
från »The Governement ~Ied ieal College ») , Omkring ett 
~O,tal \' 01'0 samlade, alla tala nde en utmärkt god engelska 
och alla, utom en, härligt frilIsta, l'-[ötet inleddes med bön 
af ~·[ r \ Voo,lbery, vår vä rd , och förk larades öppet för hvem 
som kände sig manad at t a\1iigga ett \'ittnesbörcl , men sä r
slö l,l t uttalades en önska n, att alla systrarna skulle berälta 
om Herrens ledning med dem, 

:\nden var kraftigt nän'arancle och stämningen 
obu nden; alla ansikten lyste af frid och lycka, 0, det 
,'ar i sanning en syn för ii nglar att se alla dessa unga 
lyckliga kineser oeh höra deras frimodiga \'ittnesbörd 1 

Dc ha fva bildat en förenin g, som underhåller (!n in-

Ii ro det. _\Jvcn i Kina trä ffar mall på platser, där öken
hiig ri ngen re ,lan blif,·'it fön'andlad till sj ö, och to rr mad.;: 
till källsprång - dock det iiI' nog myckl!t långt elll ellan 
h\' arj c sådan upptiickt. Emellertid haf,'a vi nu gjort en 
dylik - ele n första under vår ökelwa ndring i detta land 
och kunna ej fullt njuta däraf, förrän \' i filtt meddela om den 
till alla diirhelllma, som längta efter ett g-lad t budskap fl'ån 
Kina; dystra skildringar få n i nog till räckligt af, ty de 
höra till ordningen för clagen, 

På vår resa frå n sprilkskolan i Ya ng-ch au till dira sta
tioner i Shansi hafnl '.-i nu uppnått Ti cn,t sin , den utländ 
ska hamnen i ChiIi, Här iir en lillig kr ist lig verksamhet 
sEn 'ä l i själt\' a stade n som i olika del ar af provinsen,en, 
derriittelser om \'ticl.;:elser Ilarva ingått eran l1era Il[lII , Ol:i! 

på fl era ställen [t r behofvd af Iiirare fö r dc efter ljus törs
tande så stort, G(t de arbetande bröderna s tå rådlösa , 

\'id uni\' crs ite tet hiir i Tien,tsin är \'iickelscn kraft ig 
synnerhet ibland de medicine s tuderande . Vi \'o ro i glI r 

fö(kl missionär i hvarje provins i Kina, och dessa äro a lla 
utgångna från deras egen krets . Det hiinder ej sälla n, sade 
Mr \Voodbery, att dc vid kollekter för missionen taga af 
sig sina fic kur och gifva; under en tid af I S må na
der gåfvo de omkring 2,400 dollars, Ku hafva de beslu
ta t att gif,'a 200 dollars i månaden. ])et iiI' 30 omvända 
i denna fUrening, och de \1esta af dem liisa på engebk 
mcd, doktors grad, på sa mma gång som de studcra bibeln 
på g rundsprå ket. Ar väl det ta småsaker, eller bör jag 
icke delgifva missions,'ilnnerna en sfidan glädjande nyhet' 
Tiink bara en sådan offervillighet! T d\ hundra dollars i 
månade n är omk ring 400 kr.; oeh i Kina är detta en 
mycket stor SUl1lnw, De '.-erka ä fven såsom gatupredi kan
t" r och lraktatförfattarc samt icke min s t ibbnd dc 300 
studenterna \'id u ni\'c rsilete l här. 

De hysa en särskild rörkiirlck rör svenskarna, och i 
söndags hade dc annonserat, att lO sve nskor skulle kom
ma och tala i deras kapell. Som emellertid vår båt från i 
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Shang-hai blef fördröjd, kunde ingen komma. Vi 1iro ej 
mera än 4 svenskor, 3 af kamraterna äro norskor, 2 från 
Australien, l från Skottland och. l engelska. Alla gingo 
dock under det klingande namnet svenskor. 

Jag bad sekreteraren i deras förening ::Vlr Kiang, en 
begåfvad kines, att skrifva ti l! vår svenska kommitte och 
b rätta 0111 vårt möte och om deras förening, så det kom
mer nog ännu en gång på tal, men det blir säkert lika kärt 
för eder att se hvilka intryck oeh uttryck, den kinesiske bro
dern kan hafva angående samma sak. Ku farväl på en längre 
tid! Vi resa i afton med kinesiska båtar oeh hafva en j 

dagars båtresa uppför »Tsing-ho», hvilken ej blir af det 
bekvämaste slaget; sedan skola vi färdas från Pao-ting-fu i 
bärstolar, som bäras af 2 åsnor oeh lära skaka obeskrifligt, 
men - i allt detta öfvervinna vi rikligen genom honom, 
som älskar oss. 

.-\lla 3 systrarna hälsa så hjärtligt genom 
eder i Jesus förbundna 

S7~'rid Ellgström. 

* 

Språkskolan Ganking. 
Forts. från föreg. n:r. 

Den I april. Jag har under hela den gångna måna
den varit frisk oeh kry. Språkstudierna gå lugnt och sta
digt framåt. Jag är så tacksam för den hjiilp, jag har fått. 
Huru lä nge jag kommer att stanna här, vet jag ej. SOI11 
broder Folke sannolikt ej kommer ned själf för att hämta 
upp systrarna vid Yang-chau, så blir det 'lä] litet tvifvelak
tigt, huruvida jag kommer att gå upp i deras sällskap. 
Broder Folke har bedt mr Stevenson i Shanghai att sända 
systrarna med en engelsk broder, SOI11 just nu på våren 
skall resa åt norr. Som sagdt, har jag inte alls klart för 
mig, huru Herren leder. Jag tackar honom för hvarje dag, 
han låter mig stanna i Ganking; om jag Gr stanna här 
till början af maj, hoppas jag kunna a!1ägga den första 
examen. Jag taekar Herren, om han sänder mig till Shansi 
i morgon dag, ty jag längtar så a tt komma upp till vårt 
missionsfält. Huru Herren ställer det, är det bra. Jag 
beder, att han vill göra mig till ett helhjärtadt vittne för 
Jesus Kristus på hvarje plats och i lwarje förhållande i 
Kina. Ingen af oss bröder, som i vinter studerat vi d språk
skolan, har ännu blifvit utplaeerad på någon missionsstation. 
Vi vänta emellertid att blifva det snart. 

Kina öppnar sina portar mer oeh mer. Liksom man 
på våren plägar säga, att man riktigt hör, huru gräset 
växer, så är det i Kina nu, man ser och hör dagligen hur 
landet utrec1das. Hittills hafva missionsstatio ner öppnats i 
alla provinser, så när som på den stora främlingsfientliga 
provinsen Hunan. i'dissionärer, som ha fIra sökt sätta fast 
fot där, hafva gång på gång blifvit utkastade och missions
stationerna raserade . Stor förändring i folkets tänkesätt 
tyckes nu Ilafva intriidt. i'l'ly ndigheterna hafl'a utfärdat pro
klamationer till sky dd för främlingar, oeh den första mis
sionsstationen har utan svårighet under dc första månad er
na i år blifvit öppnad. 

).!ör!", sidor saknas naturligen ieke heller. Katol ikerna 

arbeta energiskt och hänsy nslöst. :'I'långa oroligheter bland 
folket härflyta från dem, ja, de misstänkas till och med att 
med afsikt söka planlägga tumult och oroligheter mot de 
evangeliska. 

En rätt beteeknande omständighet är, att det franska' 
språket jämte det engelska är infördt till undervisni ng 
de kinesiska skolorna. Här i Ganking är just nu ett rym
ligt och präktigt etablissement uppfördt med stora lel,tions
salar. Antalet elever är naturligen begriinsadt, ålder för 
inträde tror jag vara 13- 1() ,11'; unelelTisningsämnen: 
mgdsk'il och f ranska, matematik, geogra l'i etc. 

! folkets sinne i a llmänhet råder hat mot utliindingar. 
Så länge my ndigheterna ii ro vänligt stiimda eller af rege
ringen i Peking befallas utfärda proklamationer, vågar mob
ben ej företaga något. De politiska förhållandena för när· 
varande tända och u nderh ålla med visshet oro oeh upp 
rorslusta i djupet af folk ets sinnen. På y tan kan folket vara 
vänligt, men, hl"ad kineserna tänka sinsemellan, kan man 
aldrig veta. I de södra provinserna talas det om ett ut
bredt missnöj e ieke blott mot utländingar utan äfven mot elen 
bestående dynastien. Som bekant, är elen nuvarande dyna
s tien ej kinesisk utan manchurisk. rv!anehurerna lyekades 
i midten på 1600-talet bemäktiga sig tronen och riket oeh 
hafva ge nom vapenmakt (starka garnisioner i provinsstä
derna, här i Ganking eirka 3,000 man) samt genom klok orga
nisatiJn af landets sty relse bibehållit sig på tronen. Som 
sagdt, har jag hört, att missnöje il/I råder här oc h Iwar. 
Sker utbrott, blir missionärer oeh främlingar förmodligen d e 
första offren. 

l\Iå vi bedja, att alla Herrens tjänare må blifva behålln a 
i frimodig efterfölje lse af Herren Jesus. Hans rike iir icke 
af denna världe n. Det, som iir födt af kött , är kött, det, 
som iir födt af an cle, är an cle. Låtol11 oss bedja, att I'i 
blott måtte besinna, hva ,1 som tillhör Guds rike, blott tjäna 
Jesus Kristus samt göra detta med brinnande kärlek. 

Din tillgifne broder 
Dltstaf Adolf S tlllllil//lll/ilr. 

Från den af syster Engström i sitt bref nämnde 
Ki a ng hafva vi emottagit foljande berättelse om stu
dentmissionen i Tien-tsin, hvi,lkcn vi tro skall inner
ligt glädja och värma missionsvännerna: 

Ticn-tsin den 20 april 18 9 8. 

Till kommit teen för »SI'cnska :-lissionen !(inet». 

Kiire bröder i Kristus ! 
Es. 6 0 ' 4, 5· 

Det torde blifl'a en öfverraskning för eder att emot
taga bref från en kristen broder af ett hedniskt land likt 
Kina - dock frukt fö lj er alltid p?t ett troget sående , så 
att efter flera års arbete utat' män oeLl kvinnor från Sve
rige oc h andra länder, harva n,lgra kallats ut ur det djupa 
mörkret för att tillsammans med dessa arbetare prisa Her
rens namn oeh fröjda sig öfl'er hans kiirlek, förtä ljand e för 
hvarandra hans godhet och de underbara ting, som han 
har gjort med de m. Det är mig diirför en gliidj e att h,tfl'a 
blifvit ombedd att skrifva några ra,ier ti Ll eder oeh beriitla, 
huru Herren utgjuter välsignelse och l'Crkar i detta land, 
och jag iir viss om, att I skolen gbdjas få höra diirom, 
emedan ! bedjen och arbeten tillsammans med oss oeh c1iir
för äfven skolen förena eder med oss i lofsången: 

:,: D e fle5ta. katolska missionärtl" äro fransmän; i äfrig t utgn. 
flera från Belgien och Italien. 
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, Pris vare Gnd, som kiirlek är: 
Pris vare Gud prl jorden här ! 
Pris vare (;ud i änglars land! 
Pris vare Fader, Son och And ' ! , 

Då I redan mer eller mindre kännen till missionsarbetet 
Kina, skall jag endast skrif\·a om det i Beulah' kapellet 
Ti(;n-tsi11, lwilkct arbete särskildt bedrifves ibland studen

terna, af Iwilka jag iir en, och i hvilket jag personligen 
har be\·ittnat Herrens mångfaldiga trofasthet alltse,ian be
gynnelsen af denna så kallade »Studentmission» . 

Det är endast omkring 2 O månader, sedan denna verk
samhet organiserades, In·artill t~·enne amerikanska missio
närer fingo blifva Herrens verktyg. Till en början hölls 
endast en bibelklass, men Herren själf ledde och förde 
arbetet framåt , så att det växte oeh utvidgades mycket, 
och Herrens namn förhärligades storligen. För att berätta 
litet om verksamheten i Beulah-kapellet och om studenterna 
må jag väl anföra följande ord af fru J. \;I,!oodbery, som 
är en moder i elrangelium för studenterna och af den 
amerikanska konsuln blifvit anmodad att skrifva en redo
görelse för arbetet: 

»Det är ännu ej fullt ett år, oeh vi hafva nära 7 O 
studentmedlemmar, representerande de kejserliga medicinska
oeh sjökrigsakademierna, militär- telegraf- och tekniska sko
lorna samt universitetet i Tien-tsin. Dessa studenter stå i 
beröring med Kinas lärare, mandariner, civila och militära 
ämbetsmän, oeh de använda allt sitt inflytande att vinna 
sina I·änner för Jesus. Ingenting har gjort mera intryck 
på oss iin den sj:ilfuppoffrande ande, de ådagalagt för evan
gelii spridning i Kina. :-.lågra hafnl sålt sina sidendräkter, 
och åtskilliga hafva lämnat sina klockor, sina dyrbarheter, 
sina musikinstrument m. m. till försäljning. Några under
hålla lwar för sig en ställföreträdare i någon prOl'ins, där 
behofvet är stort, och andra sammansluta sig för att göra 
detsamma. Af sitt knappa underhåll gifva de frikostigt 
till kristna missioner, och dessa gåfvor, hvilka genom bi· 
drag från många vänner blifvit rikligen förökade, hafva 
sammanlagts till en minnesfond (nu uppgående till 2, 100 
dollars), hl·ilken gör det möjligt för oss att underhålla en 
infödd evangelist i Iwar oel1 en af de 18 provinserna, 
1lfvensom i l'I'Iongoliet, Tibet oeh Annam ... 

»Vår försäljning af el'angelier och traktater har haft 
en siillsynt framgång, sli att nära 60,000 ex. blifvit slilda 
under de td't sista somrarna ... 

»För att sätta kronan på verket gaf Herren på ett 
underbart sätt tl·enne af de mest helhjiirtade studenterna 
vid mcdicinska läroanstalten »en öppen dörr» ; de återvände 
till sin födelsestad Fucho\\" och hafva där samlat omkrin cr 
sig 7 O il 80 för Herrens sak hängifna studenter från liiro~ 
anstalterna oeh sjukhuset i nämnda stad samt hafm där 
invigt ett Beulahkapell n:o 2. De b~drifva en mycket liflig 
verksamhet i denna provins, som är så sorgligt ryktbar 
genom mordet på de kristna missionärerna i Ku-ch'eng, och 
företaga resor åt alla håll ... 

»En lofl'andc ung man sade härom aftonen: »När jag 
kom hit till Tien·tsin, var det min enda ärelystnad att blifva 
cn skicklig läkare och att skaft:, mig ett fint hus, och nu 
är det min enda åtrå att åten·ända till mitt hem för att 
predika elrangeliulll, först för mitt eget folk och sedan för 
hela världen. » Atskilliga studenter äro sysselsatta med 

'" Es. 62: 4 , eng. bibelöf,·ersättningen. 
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öfvcrsättning af kristliga broschyrer och sånger - hvaraf en 
redan utgifvits i 4,000 ex. » 

Studenterna arbeta för närvarande med ny ifver, några 
af dem bland församlingsmedlemmar och teologi e studerande, 
tillhörande tvenne missioner här, af hvilka ett stort antal 
hafva blif\·it upp\·äckta oeh lefvande gjorda genom den 
välsignade Helige Andes kraft. Dessa kristna vänner som 
\·i första gången sammanträffade med för omkring tre ;11åna. 
der sedan, kunde då ej svara oss, huruvida de voro frälsta 
eller icke, ej heller om deras synder voro förlåtna, ehuru 
n:lgra af dem redan voro anställda såsom predikanter. lIIen 
nu äro de genom Herrens kraft och nåd helt annorlunda 
än förut. :-.lågra hafva icke blott erhållit förvissning om 
sin egen friiIsning utan dricka iifven in det lefvande vatt
net (Joh . 7: 37 -39) med glädje oeh förundran. I följd 
häraf kunna de nu se underbara ting i Guds ord. hvilka 
de förut hvarken kunde tro eller förstii. »Jag I·ill prisa 
ditt namn, ty du har gjort under.» 

Några af oss förkunna evangelium bland bärareklassen 
oeh annat fattigt folk och hålla möten för dem i ett stort 
kinesiskt värdshus, beläget :2 mil från den kejserliga medi
cinska läroanstalten. Dessa människor äro i sanning fat
tiga från världslig synpunkt, dock äro deras själar lika 
dyrbara som de högas oeh rikas, nej, de äro, när de blif· 
vit frälsta, tusen gånger högre och dyrbare än till och med 
de så kallade högsta och rikaste i denna världen, hvilka 
skola försvinna såsom blomstret på gräset och då erfara 
ett evigt elände oeh fördärf. Därför äro de rika verkligen 
f~ttiga , och de fattiga kunna genom Kristus blifva verkligt 
nka . O, huru gladt dessa vänner mottaga oss oeh lyssna 
tIll den underbara berättelsen om frälsningen i Kristus , 
och huru sanna äro icke evangelisten Markus ord: » Det 
myckna folket hörde honom gärn:1. » De äro till hjiirtat 
enfaldiga och »mottaga ordet med sinnets hela redobogen
het ». Ett antal af dem har redan bekänt sin tro pli Her
ren Jesus, världens Frälsare. Honom, som sitter på tronen, 
och Lammet vare lof och pris och ära och kraft i evig
heters evighet I Uppb. 5: 13. 

Vi hafva också möten för barn och kvinnor i \·årt 
kapell. Det är verkligen intressant att se dem - isyner
het de yngre - lära känna sanningen. Vi hafl'a äf\'en 
en söndagsskola, hvari undervisningen bestrides af oss själfva. 
Våra möten äro myeket lifliga. Anden är alltid ibland oss 
~:h ha~s kraft är stundom så uppenbar, att syndare gråt; 
oll'er SIna synder och sin förlorade ställning, och äfven de 
troende gjuta tårar, men ieke sorgens utan glädjens. Det är 
sannt, att Herrens ord är likt ett tl·eäggadt svärd, och det 
är äfl'en sannt, att detta ord är sötare än honung och ho
nungskaka. Några af våra studentbröder i Fu-ehau hafva 
trädt in i den så länge tillslutna provinsen Hunan, och en 
annan planerar att bygga ett flytande Beulah kapell Il:r 3 
för provinsen Fukiens kust. 

Gud vederlnricker oss ofta genom att sända kär:1 ut
liindska mis~ionärer (svenska, amerikanska , engelska etc.) 
tIll oss . HVllken vederkvickelsestund hade Iri ieke förliden 
onsdagsafton ! Fröknarna Engström, Fogelklou, Svensson 
och Sjöberg voro hos oss. De inspirerade oss. Huru 
kände vi oss icke rörda och uppmuntrade crenom dem! 

\ . j kunde ieke annat än känna oss ~:1cksamma mot 
G:ld; emedan han är så nådig mot vårt folk, att han oupp
h?rhgen besvarar våra böner och sänder nya arbetare att 
gl fl'a det detta el'angelium om Guds nåd, och äfven eme
dan hans kärlek har blifl'it utgjuten j \"Ö.ra hjärtan genom 
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elen 	 Helige Ande, så att vi tillstädjas alt åtnjuta en så lan 
ljuflig och kärleksfull gemenskap med alla hans barn 
såsom äfven nu med dessa kära systrar från ett så långt af
liigset land som Sverige. Ar icke detta en försmak af det 
härliga möte, som \'i snart skola hafva infö r vår Herre 
Jesu 	Kristi ansikte? 

För 	IIrenne af oss äro de svenska vännerna särskiidt 
kära. Min vän och jag blefvo omvända just föl' omkring 
2 år sedan på ett möte af s\'cnska missionärer, hvilka 
1'01'0 	 på väg till det inre af landet (pro\'insen Shansi), Jag 
skulle aldrig kunna glömma, huru .'\nden kallade mig den 
kvällen . ::\är jag kom till Tien-tsin år L'9 3, var jag en 
hednisk gosse, men Herren viintade tålmodigt oeh kallade 
mig 	 och slutligen frälste han mig, oeh, välsignadt \'are hans 
namn, han frälsar mig ännu. 

Är ieke detta allt enligt hans rika barmhärtighet och 
gränslösa nåd? l\Iå vi icke alla förena oss med psalmisten 
och 	säga: »Herren har gjort stora ting med oss; däröfvcr 
äro vi glada,» 	 Eder i Kristus 

V .ei. A'ial/g, 
Korresponderande sekreterare, 

Ett O:uds ite:t1l\ i Li-tien. 

En af de engelska Kinamissioniirerna beriittar frEm en 
missionsresa följande: 

På en plats vid namn Li-tien vid Hu-nans gräns på
går ett verkligt och underbart Andens verk. Kågra perso
ner lågo där i en process med katolikerna, Och för att få 
sken af att vara anhängare af den protestantiska läran, 
köpte de böcker af l-åra infödda missionsarbetare pfl platsen. 
Delta deras tilllriigagående bIef en af anledningarna till den 
för dem lyckliga utgången af processen; och härigenom väck
tes allmänhetens nyfikenhet, så att under loppet af 3 il 4 
månader såldes böcker för omkring 30 kronor i och om
kring Li-tien. I många hjärtan vann sanningen insteg, in
tresset växte och en stor sal ordnades till »gudstjiinstlokal», 
I1varest 20 till 60 personer samlades I1varje söndag, då de 
tillsammans läste bibeln, berättade för lwarnndra, hvad dc 
liirt sig ur densamma ocl1 bådo. Femton eller sexton fa
miljer förstörde sina afgudar och sökte i anda och san, 
ning att tillbedja den lefvande Guden, Vid mitt besök på 
denna plats erfor jag mycken välsignelse tillsammans med 
dessa nya vänner, jag stannade hos dem två dagar och 
försökte att gifva dem all den undervisning, jag kunde på 
denna korta tid. 

Efter ett af våra möten gick en handelsman hem och 
bröt sönder sina afgudar ; nästa dag inbjöd han mig till 
en fest, och då vägen var smutsig, sände han sin mulåsna 
emot mig. 

Då jag nödgades liimna Li-tien, bådo mig \'iinnerna 
där enträget ocl1 bevekande, att jag snart skulle komma 
tillbaka eller åtminstone sända dem någon annan, som kunde 
ytterligare undervisa dem och därtill öppna ett gatllkapell. 
Huru ledsen var jug ej, Jå jag nödgades stiga dem, att jag 
icke hade någon att sända, åtminstone ej för niirvarande. 
Jag har nu bedt vår medarbetare i Hsiong-kwan-shi, Elder 
Chang, att om möjligt en gång i månaden gå till Li-tien 
och då stanna några dagar hos de nyomviinda. 

En buddhuistpriist, som endast några ra g!'lI1ger hörde 
evangelium i Li-tien , liimnadc sin plats i templet, diir han 
varit 	anställd sedan sitt fjorton de år. En annan man har 
upphört me,! \'cgetarianismen och en tredje, som är priist, 
iii' mycket intresserad att höra om sanningen. 

När jag hemkom från min missionsresa, hade en man 
från Li-tien \-arit hiir öf\'er en månad för att lära mera om 
Herrens viigar. Han bodde på ett \'ärdshlls och bekostade 
själf sitt uppehälle, Ha n iiI' mycket lycklig, och vi tro alla , 
att han är ett \'erkligt Guds barn. Då han lämnade oss 
och tackade för all den undervisning han fått, runno tå
rarna från hans ögon. Bedjen skördens Herre, att han sän
der arbetare i sin skörd. Ur ('Ilillas i viill//l/1S. 

Intresse för Kina. 

Ingen del af världen \-äcker i niirvarande stund så 
mycken uppmiirksamhet som Kina. De kristna se med lit'
iigaste intresse, huru det gamla motståndet mot evangelium 
gifvcr vika så\'iii i hufl'lldstaden som i provinserna. Det 
beriittas från Shanghai, att en proklamation , gynnsam för 
så viii mission:irer som främlingar i allmänhet, utfiirdats 
till högre och lägre tjänstemän öfver hela riket. Från Pe
king har utgått instruktion till alla guvernörer öf\'er pro
vinserna att i den förnämsta staden af lwarje provins bilda en 
viistcrländsk skola med västerns läroämnen. Med så lofvande 
utsikter skulle man önska, att det mäktiga kejsarriket ilnge 
ostördt utvecklas i öfverenss tämmelse med dess egna prin
ciper till en kristen nation. Men det iir icke endast mis
sioniit'er och köpmän, som intressera sig för Kina; stats
miinnen börja iifven utöfva sitt in t1ytande däröfver, OCll Kina 
hotas med delning, såsom förut skett i Afrika. Skola vi 
iif\ren i Kina fil se ailt det onda, som åstadkommes genom 
\'ilstcrns snikenhet? T/le C!tristiall. 

Trenne outsägliga ting. 
I. .Hillls Mlh-dgli~'·a xiijta (2 Kor. 9: l3). 
Du kan ej förstå den (Rom. 11: 33), 
men du kan !/lottaga den (Joh. 1: 12). 

,., 	 071tsirgh~![a ord (2 Kor. I 2: 4). 
Vi kunna icke tala himmelens språk: 
Därtill fordras en förvandlad kropp ( 1 Kor. l 5: S l). 
Jordens tungomål förbistrades vid »Babel» (l Mos. 

1 I: 9); 
men 	 vid pingsten prisades Gud på olika språk (Apg. 

,.,. 6), 

Wir Kristus skall regera, kommer blott ett tungomål 
att talas (Ze r. 3: 9). 

3. El/. olth-(~,::lt/: oc/r /I/ir!~~c glridje ( L I'etr. I: S). 
Herren iiger outsäglig gliiclje i sitt folk (Zef. 3: 17). 
Denna hans glädje tager sig uttryck i jubel. (Zef. 

3: 	 17). 
I-lans folk iiger outsäglig gliidje i honom (Ps, 71: 14 

-16; 	Fil. 3: 1)_ 
Denna glädje är evig (Es, 35: 10) . 

Stockholm P. Pa.lmquists ./.\ktiebobgs Boktryckeri, r898 . 
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Od, .,,/1'.1'11.1 safir 1,11 delll: D i? bch1!"a id:c /[({ Iw"l: 

Bärm dcm I/it l/Il Inig. Gc/t 111711 l>jöd fo/lle! sätta SI:,{ l/cd 
pä /[I-äsct odt tog rit fem /Irör/m och di' t iltt fislwl'na, sflg 
lIPt till !timllle/m Oc/l z,alsigl/.ade Oc/l /lriJt och gaj lärjllll/{
anw brör/cll , Oc/l läijulIganta g/tjl'O ii i jolket. Gc/t dc åto 
alla Oc/l blcjllO mätta . M atl. 15: 16 - 2 O. 

Broder Folke meddelar i bref af den 30:de sistl. 
april, att Herren den 22 i samma månad gaf dem 
en dotter, som tatt namnet Signe ](ristina. 

I samma bref heter det. »Arbetet i EloJtan har 
blifvit riktigt blomstrande. Om vi blott kunde få 
medel skulle vi genast öppna 2:ne stationer där ». 

»Rykten äro nu i omlopp väldeligen här. Öfver· 
allt säges, att generalen samlat 10,000 man att ut· 
drifva oss med ur provinsen, och den allmänna tron 
är, att vi redan packat ihop och rest. Må Herren 
gifva oss inre lugn i landet. Folkets sinnen äro myc· 
ket upprörda, och bittra utfall höras öfverallt mot re· 
geringen och utländingarna. Skatterna hafva höjts 
betydligt, och det har ökat missnöjet . Det gäller att 
nu begagna det tillfälle, vi ännu hafva, innan stormen 
bryter lös . Hälsa bröderna att hålla ut och bedja 
om bröder.» . 

I senaste numret af Chinas Millions läses: 
» Underrättelser om oroligheter ingå från olika 

delar af Kina. Några af dessa underblåsas af per· 
soner, som stå i opposition till den nya tullregleringen. 
På andra platser åter, såsom i \iVun·chau, Shao·hing 
och Kin· chau, voro de en följd af det betryck, som 
löranledts däraf, att skörden slagit fel. I Ganking 
gjorde studenterna uppror, hvilket kväfdes af ämbets · 
männen. I Ping·yao begynte de återvändande solda· 
terna på sin genommarsch till Po·ating att göra upp
ror. Missionä r Brewer blef af Gud nådeligen beva· 
rad och ganska ringa skada vållades. Vi uppmana 
alla våra läsare till förböner, att Gud ville bevara 
sina tjänares lif från våld , i det inre, af landet i syn

gif7'CIl J dem att ilta. kIm rit sade lill 1/0110111: Vi 1/(//;"1 nerhet som hungersnöden synes vara vidtomfattande. » 

l/är i,'ke mer dll f em bröd oc/t t7;J fiskar . Då sade llan 
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"Giuds medhj~lpalle." 
Af Rev. F. B. iJfe)"r . 

n \rhetcn med fruktan och bäf""n pR 
eder frälsning. Ty Gnd är den, som 
vt!rkar i eder både vilja och giirnillg 
för sitt välbehRg-s , kull , Fil. 2: 12, 13. 

Det är en af Guds hufvudprinciper att låta o:;s 
människor samarbeta med honom . Ej ett LIO S guld eller 
ett stycke kol eller ett sädeskorn tillföres ind ustrien eller 
hemmet utan såsom ett resultat al samarbete emellan 
Gud, Skaparen, och oss, de skapade. Inom Andens 
värld är förhållandet detsamma. Guds eget ord är 
oss O'ifvet aenom samarbete emellan den Helie-e Ande

b b ~ 

och »heliga Guds män. » Vi se äfven Herren Jesus 
under sin jordevandring handla på samma sätt. En
dast Jesus' kunde uppväcka från de döda, men han 
tillsade sina lärjungar att lösa den till lifvet uppväckte 
Lasarus. Endast Jesus kunde föröka brödet och 
fiskarne, men han begärde sina lärjungars hjälp viä 
utdelningen af födan åt den församlade människo
massan. 

Våra ofvall citerade textord bevisa ock med af· 
seende på vår frälsning och befrielse från syndens 
makt, att ett samarbete emellan Gud och oss är nöd · 
vändigt. 

Om vi tänka oss, att en framstående konstnär 
en cia'''' inträder till en ung artist och säger: E Unge,., c 
vän, jag ämnar tillbringa morgondagen hos eder lör 
att O'ifva eder all möjlig hjälp och ledning vid afslut· 
ning~n af den tafla, ni håller på att måla »; skulle 
icke den unge artisten med en viss fruktan och med 
ifver samla alla sina tankar för att vid det öfverens· 
komna tillfallet kunna tillägna sig mesta möjliga un
dervisning i verklig konst . När du blir medveten 
om att samme Gud, som skapat och »verkar intill nu » 
i naturens värld, vill göra äfven din själ t ill ett sitt 
verksamhetsfält, huru angelägen blir du ej då, att 
stund efter stund med helig fruktan och bäfvan ilif· 
vet tillämpa, hvad Gud verkat i dig. 

Om vi tänka oss ett oroligt skolbarn, SO I11 ej är 
tillfreds med sin plats i klassen, som ovilligt laser 
sina läxor, ehuru det patagligen är i stort bt!hof af 
att lära dem och ständig t längtar att få flytta upp i 
en högre klass; äger.ej läraren i sa fall rätt att hälia 
detta barn tillbaka? .-Uven om barnet gör försäkringar 
om si n afsikt att göra större framsteg, skall läraren 
dock svara: Liden för uppflyttningen bedömer jag, 
allt, hvad jag fordrar af dig. är det , alt du dag för 
dag lär dig de läxor, jag gifver dig. 

När en kristen är otålig vid inlärandet af de 
läxor, Herren gifver i »de allra första grundcrna af 
Guds utsagor », och blott längtar att ra veta och er
far'a mera under oroligt jäktande från det ena till det 
andra, månne icke Herrens Ande då skulle vilja till· 
hvi,;ka en sådan: barn, lär dig i stillhet hvarje dags 
läxa, om det än gäller för dig att tåligt kvarstå på 
en post ibland stora svårigheter eller att uthärda 
enformiga och tröttande förhållanden. 

Vi < finna ofta i naturen, att Gud är mest i verk· 
samhet, där man minst ser det. Under höst· och 
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vinterdagarna förefaller det oss, såsom låge hela na
turen försänkt i sömn, och vi besinna icke, att just 
under denna tid pågå de stora förberedelserna för 
vårens friska grönska och sommarens rika skörd. O m 
du går genom skogen, när löfven ligga vissnade 
under din fot och träden spöklika afteckna sig mot 
skyn eller snötäcket tjockt ligger öfver berg och dal , 
tyckes det dig, som hade Gud dragit sin hand till· 
baka, och att ingen verksamhet pågår i naturen. Men 
ack, huru felaktiga äro icke våra slutsatser efter de 
ting, som synas! I trädens innersta är skaparehanden 
i verksamhet för att bereda dem för lifvets frambry
tande. Ingen vårens eller sommarens fägring skulle 
komma till stånd förutan de nödiga förberedelserna 
under de ofta dystra, enformiga och mörka höst· och 
vinterdagarne. 

När du vidare iakttager Guds verk inatmen, 
skall du finna. att Gud följer en viss plan och aldrig 
öfverboppar en enda länk i lifsutvecklingens olika 
former. De upptäckter, naturforskarne ständigt göra, 
säga oss, att Gud alltid verkar i en viss riktning, i 
det han för sina skapade verk framåt )} från kraft 
ti ll kraft )} . Om det är så i naturen, huru mycket 
mer verkar då icke H erren i oss efter sin viljas regel. 
Om vi icke äro beredda och villiga att följa Herrens 
verkan genom de olika stadierna af det andliga lif
vet, kunna vi ej heller vänta, att vi skola motsvara Guds 
afsikter och bl ifva helgj utna andliga karakterer, lika 
litet som vi i naturen kunna vänta oss a tt få se Guds 
prakt uppenbarad utan föregående förberedelser och 
utveckling. Efter höstutsädet kommer vinterns frost, 
därefter blad, sedan ax och hvete. Det ena följer i 
sin ordning på det andra. 

Jag hö rde omtalas en ryktbar artist, som hade 
sin gamle fader boende hos sig. Det hade från ung· 
domen varit den gamles stolthet att modellera i lera, 
och han fortsatte ännu på gamla dagar med detta 
arbete, ehuru han ej var i behof däraf för sitt underhåll. 

Hans fingl'ar blefvo dock med åren mer och mer 
styrva , och han fruktade, att han ej som fcirr skulle 
kunna forma leran. lVIissmodig läm nade han ofta 
sitt arbete om aftnarna, medveten om dess stindigt 
ökade brister. ~1en, när han gått till hvila, gick 
hans son, den fulländade artisten, ned i faderns ar· 
betsrum, och med några skickliga grepp utpla. 
nade han alla fel och brister på den gamles dagsar· 
bete. När fadern på morgonen gick in i sitt ar· 
betsrum, gnug'gade han händerna af förnöjelse, då 
han fann sin fruktan öfverflödig; arbetet vittnade ju 
om ett lika fint handlag som nagonsin. 

När vi söka att troget lyda Guds Andes verkan i våra 
hj är tan och på bästa sätt utföra Herrens vilja, äro vi äfven 
i de lyckligaste fall dock »onyttiga tjänare », äfven 
det bäs ta af vårt arbete är behäftadt med mycken 
brist. Mcn Herren icke enda.~t utpl ånar alla fel och 
mis~tag med sitt eget blod, utan med sin eg·en hand 
omskapar han så vart arbete, att han kan bruka det 
till sin egen ä ra! 
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11pp~omsten et! den ame!li~ans~et ~!lenen 
et! I\ina Inletnd ~issione!'[. 

Af mr H, W, Fros/. 

(Forts. frnn ]uoinumret.) 

På väg till Kina besökte mr Taylor Toronto, Jag 
skall aldrig glömma ett möte på K. F. U. M:s lokal där
städes. Salen var ti!! trängsel fylld, och folket stod ända 
ut på gatan. Det var uppenbart, att Guds Ande verkade 
på ett underbart sätt. 

Vid mötets slut framhölls med kraft betydelsen af 
att genast vidtaga nödiga mått och steg för att fortsätta 
arbetet Vi visste ej, hvad vi skulle göra, utan voro helt 
och hållet hänvisade till Herren, och han öppnade väg på 
det mest påtagliga sätt. 

Följande morgon voro mr Taylor, mr Sandham och 
jag tillsammans i Kristliga Institutet i Toronto för att ut
bedja oss Herrens ledning och r[ldslå om hvad som borde 
röretagas. Mr Taylor föreslog, att vi skulle bilda ett till
riilligt utskott, som kunde bistå oss i de olika ärenden, hvilka 
niirmast rörelågo, och frågade, om vi kände några Illiin, som 
syntes oss lämpliga härför. Vi nämde förslagsvis nam
nen på tre män, och hur öfverraskade blervo vi ej, när en 
af d"ssa kom in till oss. Efter n:lgra minuter inträdde den 
andre och kort därefter den tredje. Alla tre samtyckte att 
bistå oss i arbetet. Vi kände oss styrkta och uppmuntrade 
at' att se, huru påtagligt Herren sändt dessa vänner till oss. 
Två · at' dem hade ej varit inne i Institutet på flera måna· 
der och hade ingen aning om att mr Taylor nu var där. 

Efter ordnandet ar dessa första detaljer afreste mr Tay
lur till Kina, och jag återvände till mitt hem i Attika för 
att fortsiitta korrespondensen med de m[lI1ga missionärskan
didaterna, Iwilka det kommit på min lott att taga hand 
(lm. Jag kändtl mig allt för s\rag för min stora up pgift 
men tänkte ofta, att det kanske just Vill' min svaghet, som 
i'öranleddc Herren att i barmhiirtighet utviilja mig därtill. 

Herrcn hade vid denna tid fl ere läxor att lära oss. 
\'i hade just kommit i ordning i vårt eget mycket 
(refliga hus, och min fader hade förut åtagit sig att rör
~örja oss, för att jag skulle kunna hdt ägna mig åt arbetet 
i evangelium. Jag förstod ej då, att jag härigenom l(Om 
i fara att mcr förtrösta på min jordisk~ iin på min him
melske Fader. På ett högst egendomligt sätt löste emeller
tid Herren våra hjärtan rrån det hem, som varit osS så 
kiirt. En del ar takpanelningen störtade en dag ned i ett 
af rummen, just på den plats, där våra små ögonblicket 
förut stfltt. l\'?!got fel i rappningen var orsaken, och vid 
lIiirmare undersökning runno \'i, att ta!<cn i tre af de öfriga 
rummen äfven · med första skulle komma att störta ned. 
Herrcn började nu visa mig, hvilken förmån dd skulle vara 
alt få Himna den egendom, som var oss så dyrbar att Ull

l!erhålla, för att i stiillet få am'iinda penningarna i Hcrrens 
tjänst, mcn min hustru kunde ej iinnu se det så. Kort 
et'ter det \'i åter fått vårt hus i stånd, lade hon en dag sin 
ijppna bibel på mitt knä och visade mig Hag. l: 4 , »Ar 
eI:l tiden inne för eder att bo i edr:-t panelade hus, medan 
dctta hus ligger öde? » En blick upp mot taket visade mig, 
1l\-a,1 hon mCllade, och tilliimpllingen låg nlira till hanJs. 
:'lIed g!iidje tänkte vi nu båda på att få gifva upp vart 
hem och am'iinda penningarna i Herrens tjänst. 

:'Illen vi hade ännu en liixa att lära. Vi önskade att 
bo!<stafligt åtlyda budet i Hom 13: Ö, » Varen ingen nå

got skyldiga», och vi funno, att det ieke endast var en 
rörmån utan ärven vår plikt att ej girva ut mer, än hvad 
vi för tillrället hade inne i kassan. ' Strax därefter fingo 
vi brer rrån min fader med underrättelse, alt han ej vidare 
kunde underhålla oss, som han hitintills gjort. Detta var 
en verklig pröfning. Först genom min affär och sedan ge
nom min raders försorg hade vi alltid haft rullt upp och 
visste ej, hvad det ville säga att sakna något. Jag kunde 
ej återgå till affärslifvet, då affären var såld; men vi för· 
stodo snart, att Herren åter hade något att lära oss. 

Det rörsta, vi gjorde, \'ar att uppsäga våra tjänare, då 
vi ej kunde begära, att de skulle dela våra umbäranden. 
Vi hafva ångrat detta steg, sedan vi rått lära, att Gud lika 
väl kan rörse med hvad som erfordras för tjänarne som 
för oss själrva. Vi ägde vid detta tillfälle litet örver 
10 dollars och litet potatis. Inom kort var alltsammans 
slut. Vår bön till Herren var såsom ett ångestrop . Vi 
bådo honom hafva förbarmande med oss och förse oss med 
hvad vi behöfde. Detta hände för fyra år sedan, och han 
har under hela denna tid vårdat sig om oss och ej öfver
gifvit oss. Någon ringde en dag på vår dörr, och när 
jag öppnade, sade han : »Jag önskar rå lämna en sUlllma 
penningar för den stora tjänst, ni för en tid sedan gjorde 
mig. »Jag svarade, att jag ej kunde mottaga några pen
ningar, och när han ytterligare bad mig göra det, svarade 
jag nej; men tredje gången kom intet nej örver mina läp' 
par, ty jag tyckte mig höra Herrens röst, som sade: »Ne
kar du att mottaga min gåfva t Jag sänder penningar till 
dig , och du mottager dem ej». Jag mottog penningarna 
med tacksamhet. ivlannen lade dem framför mig, och när 
han gått, hämtade jag min hustru rör att tillsammans med 
henne tacka Hen'en för den rörsta penningegåfva, han på 
detta sätt såsom direkt svar på bön gifvit oss . 

Efter ett år kom mr Taylor åter till Amerika och 
fann oss dlliga att flytta tiU Toronto. Man lämnade oss 
] 50 dollars till flyttningen och till att begynna arbetet med. 
Att hyra ett hus, mottaga kandidater, underhålla ramiljen 
och fort s[itta missionsarbetet med :2 50 dollars såg ej lo!\'ande 
ut, men Herrm stod bakom, och det förändrade sal,cn. 
Nu kan jag säga, att vi börj ade med goda utsigter, men 
då kunde jag det ej. Jag emotsåg alltjämt med en viss 
oro den dag, då dessa ] j O dollars skulle taga slut. :\lIa 
medel vi ,litintills cl11ottagit , hade vi användt direkt för ar
betct i Kina. 

Första gången jag knäböjde för att bedja om medel 
för arbetet i sin helhet , önskade jag, att mr Taylor varit 
hos mig, ty jag hade sett, huru Herren besvarat hans höner. 
».\ck, att jag ~igde :-nr Taylors tro », var min nästa ta nke, 
men, när jag började eftersinna orsaken, hvarför mr Taylors 
böner bler\'o besvarade, kom jag ihåg , att jag alltid hörde 
honom bedja i Jl's/{ Kristi Il<l//lll, och jag rörstod, att bön
hörelsen kom därför, att han lärt att gömma sig sj iii f 
bakom namnet örn:r alla namn. Ifrån elen stufKiclI lärde 
jag att såsom aldrig tillförene begagna detta namn inför 
nådens tron. 

En gång hade vi ej mcr än fem dollars i huset, och 
jag sade till min hustl'u: >>Jag hoppas, att du är mycket rädd 
om dessa fem dollars, ty det är allt, hvad \'i harva». HOII 

s&g upp och sadc: :; Det kallar jag ej tro " . Jag förklarade 
för henne, att penningarne måste räcka så länge som möj
ligt, men min hustru upprepade helt sakta : »det kallar jag 
ej tro. Om vi hade g ifvit ut mer penningar, än \' i bort 
göra, skulle vi genast börja spara; men, när \'i ej· anviindt 
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mer än det, som I'arit alldeles nödl'ändigt, böra vi fortsätta 
på samma sätt, just som om vi hade hundratals dollars på 
banken». Herren visade mig sedan, att hon hade rätt. 
Hans jörl'dd IlI1jlJ/l äww icke blifni ttltiimda. Dagar följde , 
då icke endast medel rikligt inflöto, utan äfven glädjebäga
ren flödade öfver, men dess emellan kommo äfven dagar 
af bedröfvelse, för att vi ej skulle glömma, att vi voro helt 
och hållet beroende af missionens Herre. 

Jag måste berätta ett par exempel, huru Herren sörjde 
för oss och hörde bön. Vi befunno oss en dag icke en
dast utan penningar, utan alla lifsförnödenheter voro äfven i 
det närmsta slut. Ris och te var det enda, som fanns i huset, 
och min hustru stod undrande, hvad hon skulle få till mid
dagen, när tamburklockan ringde. Vår tjänarinna öppnade, 
och en af kommitteledamöterna, som varit uppåt landet på 
jakt, öfverräckte en knippa präktiga rapphöns med orden:» Bed 
fru Frost använda dem genast, ty de hålla sig ej länge ». 

En gång 1'01'0 I'j i stort behof af medel för att utsända 
några missionärer till Kina och hade bedt mycket härom, 
då en dag tvenne damer inträdde på mitt kontor. En af 
dem hade jag sett vid ett afskedsmöte för missionärer, då 
hennes dottcr var bland de utgående systrarne, men då voro 
hennes ögon fyllda af tårar och hennes ansikte bar prägel' 
af så mycken bedröfvelse, att jag Imappt l<unde tro, att det 
var samma person, som nu stod framför mig med detta 
lyckliga strålande uttryck i sitt ansikte. Hon frågade, om 
jag kom ihåg, att Herren för ett år sedan tagit hennes 
dotter ifrån henne, och tillade : »Jag har kommit hit för att 
säga, att om Herren behöfver min andra dotter, är jag 
villig att lämna äfven henne. Jag har mottagit så stor 
välsignelse, sedan jag offrade mitt barn åt Herren, att jag 
hilr med för ett tackoffer för hans n;ld att låta min dotter 
f?t bära evangeiii budskap till Kina ». 

Denna moder var icke rik, hennes man var farmare , 
Iwarför jag väntade en mindre penningesumma men fick i 
stället mottaga en växel på 550 dollars, hvilken summa, 
efter hvad jag sedan hörde, hon hade fått ärfl'a efter en vän. 
Jag frågade, om vi skulle använda penningarne till 11cnnes 
dollers underhåll, men hon svarade, att hon helst såge, att 
dc användes att siinda !lera missionärer till Kina. 

Vid ett tiIlfiille skulle jag följa fyra unga systrar till 
Kina. En ung man var äl'ven redo att utgå, men vi hade 
ej nog penningar till reseomkostnader för alla. Hvad vi 
hade räckte till biljetter, men vi behöfde 30 dollars för öfriga 
utgifter. Jag rådgjorde med systrarna och bad Iwar och 
en säga sin personliga mening, om vi skulle lämna mr S. 
hemma eller köpa biljett äfven åt honom i förlitande på 
att Herren skulle siinda oss penningar till öfriga reseom
kostnader. Alla systrarna voro öfvertygade, att det var 
Herrens mening, att mr S . skulle följa med till Kina. Vi 
gingo ned till stationcn med biljetter men utan penningar 
för öfriga utgifter. Vid stationen voro många vänner sam
lade, uch många af dem räektc mer iin sin hand till afsked . 
Niir tåget gick, hade vi penningar till hela resan. Linder 
vägen tiinl(te jag ofta på vårt stora hushåll hemma, som 
jag lämnat med G dollars i kassan; men, när jag såg ärver, 
111" ad vi fått, fann jag, att vi kunde sända hem någut. 
Herren hade dock försett dem med hvad dc behöfde, förr 
än vi kunde göra dct. Samma dag vi rest , hade en I'än 
sändt den broder, som under min frånvaro intog min plats, 
40 dollars Vi få utföra ett litet ill"bäe, men det hl'ilar i 
den al/s//liikt(~,c GlIdflIS hand. 

FFån missionäFeFna. 

Stockholm, Sundbybergs gård den 29 juli 18 98. 

Kära missionsvänner ~ 

Denna gång få vi sända en hälsning från - Sverige. 
Ener flera års missionsarbc\e bland kineserna har nu den 
käre Herren bered t oss tillfälle att hvila en tid i hemlandet. 
Trofast och kärleksfullt har han sörjt för oss till själ och 
kropp i det aflägsna landet, och på örnavingar har han 
burit oss under den långa rärden hit. Den 29:de mars 
d. å. bröto vi upp från Hai-cheo (uttalas Haitjåo), vår sta
tion, belägen i provinsen Shansi, norra Kina, såsom l ju 
veten. Det var ingen lätt sak att lämna den lilla kristna 
församlingen i Hai-cheo. Våra hjärtan hade j kärleken så 
vuxit tillsammans med deras, att , då vi till ansiktet för en 
kort tid sl<ulle skiljas från dem , det riktigt sved därinne. 

Tidigt på morgonen på den för afresan bestämda da
gen samlades våra vänner för att säga oss farväl. 

Några långväga bland dem hade kommit en a tvii 
dagar förut. Utan vår vetskap hade de färfärdigat tvenne 
standar, ett stort röd t med skriftecken af svart sammet , 
h vilka i öfversättning lyda: » Flitigt arbetadt för Herren », 

• samt två mindre af ljusblått siden, också de med inskrip
tioner. Då vagnen var packad och allting klart för afre
san, .samlades vi i kapellet, för tillfället dekoreradt med de 
omnämnda standaren, där vi tillbragt så många dyrbara 
stunder kring Guds ord och anbefallde hvarandra i Herrens 
hand. Därpå sade vi farväl linder många tårar. Det var 
i sanning en minnesvärd stund. 0 , må vi alla mötas mcd 
fröjd i himlarnas rike! De kära vännerna ordnade sig se
dan i ett tåg, som gick framför vagnen, med de tre stan
daren i spetsen. C"nder sång ledsagades vi genom gatorna 
af denna gamla hedniska stad, tills vi kommo utanför för
staden, hvarefter dc flesta al vännerna återvände till sina 
hcm, men några följde med till tin·ch'eng, öfver två sv. 

mil. »H var och en som älskar den, som födde, han äls
kar ock den, som är född af honom », oeh denna regel giil
ler bland alla folk, stammar och tungomål. Alla äro vi »1"11 
i Kn~\·tlts fI'SItS" 

På viigen till kusten mölte vi till vår ömsesidiga glädje 
fröknarna Svensson, Engström, fogelldou och Sjöberg. De 
hade då något mer än 14 dagars resa kl'ar till Oin-ch'eng 
(uttalas Yuin-tjöng). Alla syntes lyckliga och frimodiga och 
begåfl'ade med hälsa och krafter . Herren vare lor, som 
öl,ar arbetsstyrkan, men kanske vi kunde få se häriigare 
ting i den vägen, 0111 7J i pii allvar Itörsallllllade Herrcm 
ort! i lJ1"att. 9: ,]7, .]8. Efter ännu några dagar samman
träffade vi med den käre brodern G. A. Stålhammar, iifven 
han på väg till vårt arbetsfält i norra Kina. Han mådde 
väl till själ och kropp. l Shanghai stannade I'i tvenne 
veckor, inväntande båtens afgång till Europa. i\Ir Hudson 
Taylor var där hela tiden och h ade Iwarje morgon bibel· 
förklaring och bön med dc missionärer, som af en eller 
annan orsak vistades på missionshemmet. Dessa stunder 
voro mycket Ijut1iga. 

På aftonen d. 23 :dje maj gingo vi ombord på den 
store ångaren »Bengal ", som skulle föra oss till staden Co
lumbo på ön Ceylon i Indien. Erter en lycklig resa an
lände vi dit .d. 9:de juni. Följande morgon lämnade vi 
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denna plats i en iinnu större ångarc, kall:1d "!-limal~y~» 

Vi had e scclan svår sjögång ungefär en veckas tid men 
för öfrigt vackert vädcr. Då vi kommo till lVIarscilies, land
stcgo \'i och 1'01'0 sedan på järnviig gcnom Frankrike, ett 
bördigt och härligt land. rvlora1cn bland fo lket iiI' låg, om
töclmadc som deras sinnen liro af katolicismens \·illfarelscr. 
Efter tre månaclers resa anlwmmo vi ändtligen till LondCJn. 
Det var den 28 :de maj. Ej var ,iet under!igt att våra 
hjärtan nödade ar tack till vår himmelske tadel', som för 
oss \'arit sol och sköld, ja, allt i allo del1 li1nga, farliga 
\'iigen, Sedan \'i hvilat några dagar på Kina Inland Mis
sionens hem, fortsattc vi resan , och den IO:,ie juli n~ldde 

vi den mycket cftel'liingtade hamnen. 
0, att iin en gång se Sverigcs stränder! U, att än en 

gång få betriida cn älskad rosterjorcl - Iwars like cj !1nns 
bbn,i alla jordens länder ! 13edjcn nu fÖl' oss, älskade nådes, 
syskon och mc,iarbctarc för kinesernas frälsning, att vår 
vistc lsc hiir hcmma må bli Guds namn till ära och hans 
rike till fromma och oss, hans ringa vittnen, till andlig och 
lekamlig \'edcrkvickelse I 

lI'lissioniirerna i Kina och dc på Hen'en troendc kine, 
serna sända gcnom oss till liVar Oc/l C/l /;laIId eder många 
och innerliga hiilsningar. 

!':dra i Jesus varmt förbundna 

j'fi/llla och F/il/rik Tjäder, 

l-sh'j den 27 april 1898, 

Alskade viinner! 

Säkerligen skall det glädja edcr att höra om vårt stor
möte här den 9 och 10 april. lnn.1n broder TjiidcI' restc 
hem, hade ,iet blif\'it bestämdt , att de troende och " ~ ökarnc» 

från hans distrikt (Ilai-cheo, l''cl-chco och Lin-tsiu. r skulle 
komma tillsaJllmans med oss här på drt tIrsmöte, Det \'ar 
så innerligen kärt att få samlas med dessa många till an
siktet okiinda vänner för att ti llbedja vår högtlofvadc träl
,are, besjunga hans namn Och uppbyggaS på vår allra hc
ligaste tro, Atskilliga af dessa dra dnner hade tillrygga
lagt i sv, mil till l'ot5, men ingcn trötthet rörs ore1es hos 
dcm, De sågo så glacla ut. Det var cn gliidjandc syn att 
sc den ena lilla skaran el'ter elen andra taga in på vår 
gard, :\og Vill' det väl en underbar syn för hedningarne 
hiir att se alla dessa komma frfin norr, sö,l er, öster och 
viisteJ", alla i dl syl'te: att tillbedja den ellde , 1':fi '{III!/c, 

S{/lI//C Guden, 1 rätt många byar htiromkring I·shi linnas 
dc, som söka G u'C! , Ja, Herrcn vare tack, han har redan 
börjat Iyrta dcn s.1öja , SOI11 betäcker folken och borttaga 
täckelset från deras ögon, !-lär är vä l iinnu blott en liten 
början gjord, men >:en handl"ttll siW utkastad pil markcn, 
prl bcrgcns topp, gil'ver cn skörd, SOI11 skält\rcr likt Liba' 
nomS skog», Vi, som skåda mccl trons ögon, äro IJiirr
skållare, 

?llcn nu Mer till mötet. l'å lördag r. m, Samlades vi 
och hadc ett mycket iilligt böncmöte, r:fter middagen talade 
hr, A, llahne öf\'cr Joh, 2: 1 - 16, I1 vare l'tcr vi hade för
hör med dopk:-cmlidatcrna, sex till antalet. ,\1' Jcssa goj
ldncles fyra: tre h ii rifriin Och en f't'iin Ha i'chco, De andr~1 
td tro vi ock iiro vGrkligt uppriktiga mcn ansilgo dock 
bä,t, att de \iiinta någon tid, dels emedan den ene varit en 
'1'o/.:/ig sökare blott sedan i slutet af förra årct, och den 

a ndrc, som \'arit sök"r'c en längre tid, förra ål'et föll för fl'estel 
sen och bÖl'jade röka opium, Han kom hit och bekände 
de!, och vi hjälpte honom ilter och hoppas han nu står 
fast r På I{vällen samtalades öfver ctt för tillfället uppsatt 
ämne, och var samt,t1et linigt. 

Söndag morgon kl. 7 1'01'0 vi åter församlade, Mötet 
lcddes då af en kines, bl', Ko,ta-Ch'eng, som förra året 

döptes i Hai-eheo, 
Efter frukos'en hade vi sångmöte, ledt af br. Linder, 

Kl. II predikadc br, Chang-Ch'jheng för en stor skara män
niskor, Kapellet var fullpacka,it af folk, och många stodo 
utan för. Alla voro så tysta och stilla, Strax efter mid
dagen samlades vi ilter i kapellet. Efter afsjungandet af 
sången: »Sälla dag, sälla dag» nngo dop kandidaterna lwar 
för sig svara på några till dem framställda frågor och så
lunda inför de försarnladc bekiinna sin tro på dcn ende, 
sanne Gudcn och Friilsaren Jesus Kristus, hvarcfter dc be
grofvos mcd Kristus genom dopet till dödcn, 

Vi hade sedan en dyrbar stund vid Hcrrens bord ihåg
kommande hans död, Samtidigt hade bro,kr Linder möte 
med de u tomst;lcnde, 

På e, m, hade vi ännu ett disl<ussionsmöte och se
nare på kvällen ett vittnesbördsmöte, då många af våra 
vänner vittnade om Herrens trofasthet och underbara ledning, 

Måndag morgon samlades vi åter en stund kl'ing Or
det, hvarei'ter våra vänner lämnade oss och begåfvo sig till 
sina hem, Så hörde äfven detta möte till det förnutna, 
Jag tror, att- dct lämnade ett varaktigt intryck i mångas 
hjärtan, Innan jag slutar, skulle jag vilja säga något om 
»förstlingskärfvarne» i I,sh'j, våra tre nydöpta vänner, Jag 
tror, att dc för många äro bekanta förut. \'år vän Fcng
ta,sao har jag ofta skt"ifvit om, Hon har nu \'arit med 
oss i två år, och vi hafva haft tiilfälle att se, huru hon 
\'uxit i nådcn, Rcdan innan hon kom till oss, hade hon begär 
cfter något. som kunde gifva hjärtat ro, Hon bcslöt sig 
då rö I' att blil'va vcgc ulI'ian, men just som hon skulle sätta 
detta sitt be31ut i \'el'kställighet. nck hon P;l en marklw,i 
höra cn af \råra troende pI'cdil<a om den mik sanne Guden 
ocl1 frälsningcn gcnom Jesus, Hennes gosse ( 10 år gam
rtwl) köpte ock al' samme man någl'a böckcr, som han ni
tigt studerade, Hennes kunskap \ ' at' ju s~l ringa och be
greppet om Gud mycket dunkclt, men trogen mot dct ljus, 
hon mottagit. börjacle hon att bedja till Gud, Ljuset had e 
intri'lngt i hcnncs sj ii 1. I tider af betryck och nöd lick 
hon crCara flenens underbara hjälp till styrka för sin tro, 
I-lon är cn san;l, u pp riktig själ. Sitt \'ittnesbörd \'iel dopet 
!llla e hon frimodigt och sade ,iå bl. annat: »;';nnu I'örstilr 
jag ej sil my cket och kan ej hell er läsa så bra, men eld vet 
jag, att i lil\'et och i tiö:icn vill jag höra Jesus till», 

"Josef", som jag någon gång förut talat om, döptcs 
ock, Han ble!' för ctt och heMt år scdan afvand rråfl 
opium i l-lai,chco och har sCcian varit hos oss , .\1' denna v[irl
([cns visdom hill' han ej mycket, mcn barnacnfald och tro 
hal' han, liiscr sin bibcl l1itigt och tyckes harva r~Ht an 
liens pant på sitt bill'l1askap, 1/ 

En ar dra skolg ossar, Shuen-p'a, l8 år gammal, hilde 
vi ock gltidjcil att döpa, Hos honom finnas ty dliga lii's
tccl,cn, Hans röriindring ty ckcs vara gcnomgåcnde, 

BcJjcn för desöa sjiilar' ~ Dc harva så må nga frestel
ser att bekämpa, så myckt:! af det gamla fiidernei'irf,ia att 
lägga bort. Becljen, att dc måtte rörblifva trogna, ståndak
tiga Jesu vittnen! Bedjen, a tt Guds Helige Andc måtte 
rikt mått blifva utgjuten öt'\'er oss r bud är makti;:, 
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Jag skall just i dag bcgifva mig ned till Honan för 
att där undel'lrisa några kvinnor, som önska bli l\ra döpta. 
Skall väl berätta något därom, när jag lwmmer hem. 

Edel' i Jesus 

AI/llrr 7(711:::;011. 

Axplock från T'ong~cheo~fLl. 

Den 14 april reste jag i sällskap med td bokspridare och 
en evangelist till den stora marknaden i Hlla-ll1-lII/rro, Det 
är alltid med glädje jag företager resor i den delen af vårt 
distrikt, ty naturen · där är så härlig, I söder en väldig 
bergskedja och vid foten af densamma en bördig trakt, där 
ris , hvete oeh bommull frodas, fönitom det alt bel'olkningen 
siirskilclt vinnlägger sig om frukt- oeh grönsaksodling. Vi;! 
denna tid på året är det i synnerhet vackert. Hvetefiilten 
i sin späda grönska omväxla här och där med olj
plantfiilt , hvars gula blommor spri la en behaglig doft, och 
på afstånd ter sig marken som en enda stor, svensk f1aggduk I 

Persiko- oeh aprikostriid stå också i sin fullaste fägring 
skära och hvita blonll11or - och, så är verkliga förh;11Ian
dct - i lundarne låta turturdu fvorna höra sin rösl. 

Första dagen prl e. m. tappade vi bort en :lf bokspri, 
darne, Li-. crr,I/a;~ som gått i förviig och i tanke att möta 
oss vid en Ilad, SOI\1 I'i hade alt li1Cd färja gå öfver, tog 
miste om viigen. Vi visste, att han inga penningal' hade 
p:'t sig och tillika val' mycket tunnklädd men kunde dock 
ingenting annat göra iin anbefalla honom åt Guds om
v:tr' lnad. 

l'å!'öljan le morgon, ganska tidigt, anliilhic vi till vår 
bestiimmclseort och hacle nätt och jäinnt hUllnit komma i 
ordning på viirdshusd, då Li intrii,lde. Hall är en ung 
bcgåfvad man om 2:-; år, med vacker blick. Nu kommer 
han in så lugnt, siiger ingenting och liigger en handfull 
cash på bordet. " Hvac)", säga Iri, , du hade inga pen
ningar, dii du gick ifrån o~s, och nu kommcI' du hcm med 
penningar. Hur I.änger det i hop?" Diirpå berättade han, 
hurusom han , då han skilts från oss, först, då (let börja,le 
mörkna , förstod, att han tagit mistc om vägen. Han begaf 
sig då till en familj och begärde att få husrum öfver nato 
ten, De betraktade honom med misstänksamma blickar, 
men han sade, pekande på sina kliider : »l behöl\'en ej 
frukta, ty I sen ju, att jag ej är en lanclsvägsstykare, utan 
så och så förhåller det sig med mig», IlI'arpå han beriit
tade sitt äfventyr. Ja, de tog o emot honom, men anvisade 
honom plats - i stallet. Ma t gåfv'o de honom ock. Så 
småningom kommo de underfund med, alt han besatt gan
ska god bild ning och frågade, om han kansk e I'ar en lärare. 
»Nej », sade han, .det är jag ej! i\og har jag läst några 
år och sedan varit bokhandlare, men gl'ad har jag ej. Nu 
siiljer jag den himmelska lärans böcker.); Därpå började 
han tala med dem om religionen, och de lyssnade med 
stOrt nöje till hvad han sade. Sonen i huset tog seder
mera fl'am papper och penna för att pröfva hans kunskap, 
och då han skret' hm både till f 01'111 och inneh?tll, för~ " unJ1o 

alla misstankar. Nu l'örllyttades han fri'tn stallet till deras 
eget rum, fick ett sidl'llt/itke att Sl"epa om sig på natten 
och påföljande morgon, då han gick, 100 cash till res· 
pengar ~ 

Vår ursprungliga tanke var att under marknadsdagarna 
dela på oss, två och två, men , som det började regna, 
kunde vi ej stå ute på den stora marknadsplatsen utan fingo 
alla fyra, sedan vi hyrt ett bord oeh en bänk, taga f'lats 
uncler ett af hl'alfl'en i det stora templet , som här t-innes. 
Efter tdl dagars prdikande och bokförsäljning beslöto jag 
och evangelisten oss för att fortsätta resan till [je/,/w11 oeh 
kvarlämna de två bokförsäljarne på marl.::.naden. Onder när
val'ande förhållanden var det slöseri med krafter att I'ara 
på en plats. Så hyrde vi oss en plats, inalles I I perso
ner, på en stOL' vagn, dragen af 3 mulåsnor oc h anliinde 
första dagen till Htta-c!t(o . Därifnln återstod det ännu 50 
Ii till liei-nan, och af dessa tilll'ygga lade vi de2 5 ,ikapde 
på liknancle vagn som dagen förut , de återstående 25 gå
ende, en åsna bärande våra saker. Ankomna till Oei-l1an 
funno vi, att Chall.i,'·s hustru, en af medhjälparne, dagen förut 
he'!t plötSligt anidit, och strax innan vi anlände, var hon 
utburen för att ·begrafl'as. Denna kl'inna var en af dem , 
som slwlle döpts i .. sommar och var ett slags ledarinna för 
de andra kvinnorna i trakten. På e. m. begaf jag mig 
till en by strax utanför staden , där Emilie Sandberg f. n. 
vistas för att undelvisa kvinnorna i byarne rundt omkring. 
Där hon bodde pågick bröllop och härskade glädje, Så 
växlar det häl' i världen. Den ena stunden måste l11an 
gråta med dem, som gråta, för att den andra åtet' fröjdas 
med dem, som äro glada. I denna by, J-fim/-lIia-!n/{.'/I.. 
finnas Ilera i evangelium intresserade familjer, och vi hafl' a 
där ett rum, hvarest våra systrar , när som helst kunna 
komma och bo några månader isänder. 

Påföljande dag besökle jag fyra familjer, boende cirka 
10 Ii nOIT om staden. De hafva alla tagil ned sina af
gudar och bevista gudstjänsterna i staden, Den första fa .. 
miljcn hetel' Chao och består af man, hustru och 4 barn. 
Där är hustrun den mest nitiska. Gri\.tan,k sadc hon: "Ja, 
jag iiI' i sanning beklagansvärd, Jag var den f0r~ta kvinna, 
som I'Clnclc mig af med opium i asylen, och nu iiI' min 
»äldre systen, (Changs hustru) död. Hvem har jag nu att 
förtro mig tdl; " 

Den andra familjen, Um~r, bestod al' mor och son. 
Den gamla gumman var idel fröjd - ej i l:li:rri'll, ty det 
förstår hon sig ej mycket på, utan ö!'1'er sin präktiga stuga, 
som grannarna hjiilpt henne med att få upghyggd. Dags
vcrkena gjorde de utan betalning, och hon hadc blott att 
köpa obetydligt materiel. Hon gick där så förtjust och 
småskrattandc den gamla. Hennes äldste son har ej låtit 
höra af sig på 15 år, 09h (len anclra i ordningen, nu [tf

vand fr[111 opium, visar ett intresse för Guds ord, som dock 
behöfver fostras. Så kommo vi till familjen '/70, bestående 
af Ilera personer, De äro i rätt goda omständigheter, och 
modern i huset visar särskildt intresse för Guds ord. Man
nen och sönerna bevista ock gudstjänsterna, Där beredde 
ele rör oss en riklig vii lsmakancle middagsl11ållid, och som ncra 
af grannarna kommit dit, emedan deras hus är rymligt , 
hade vi sedermera där en gudstjänst, d. v , S. jag och evan· 
gelisten talade båda en stund, sjöngo gemensamt några 
sånger och nedkallade till sist GudS välsignelse öfver oss 
alla. Det kändes sågodt att på detta sätt i Iwarje hem 
få l(varlämna något af den frid, som världen ej ka n gifl'a, 

Vårt sP.ita besök gällde en mera alliigsen hoende för 
samlingsmedlem Lui-Falt-llllt, som de sista månaderna 
visat tecken till kallsinnighet, Han är öfver 40 år, af na , 
turen styfsint. F'örra året föll han i en snara, som, siir
skildt här i norra Ki lla, lejt mången bort från Herren. 
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Han blef »agent » åt en opiumpillerförsäljare, en affälling, som 
öfveraIlt upprättar s. k. opiumasyler. Utan bostad att 
kunna mottaga patienterna, utan förmåga att kunna hand· 
leda dem och utan nit för deras elriga väl urartar det hela 
i en köpenskap, som skadar båda parterna. Af 100, som 
köpa deras piller, kanske I blir afvand, och själfva lida 
de skada därigenom, att de draga sig ifrån umgänget med 
andra troende. Lui var nu en sådan. Då jag inkom i 
hans lilla, y tterst trånga bostad, som vittnade om stor fat
tigdom, I'ar han just sysselsatt med att räkna upp piller 
åt en »patient». Han blef tyd ligen öfl'erraskad öfver mitt 
besök. Sedan de vanliga höflighetsfrågorna å ömse sidor 
voro gjorda, grep jag mig an med mitt ärende. Jag sade, 
alt jag kom , dels emedan det var min plikt, dels emedan 
det var en glädje för mig att så få göra. Hans pilleraffär 
ville jag nu ej vidröra. Den fick han inför Gud själf an
51rara för, men jag måste påpeka den fara, han stod uti, 
därigenom att han helt och hållet drog sig från umgänget 
med andra troende. »Du kan ej läsa själf", sade jag, »och 
den kunskap, som bibringas dig, sker genom att du hör 
andra förklara. Om du nu aldrig rår höra, så förstår du 
väl , att du s~1art blir kallsinnig och till slut kanske lämnar 
Herren.» »Ah, hvem skulle kunna lämna Hen'en », sade 
han. »Jo, det är ytterst enkelt», svarade jag. »AIt kom
ma in på vägen är svårt nog, men att lämna den, därtill 
behöfves endast brist på bön och vaksamhet.» »Ja, jag 
skulle haflra gudstjänst här», sade han, »om ej mitt hus 
vore så litet. » »Hvem skulle leda den:? » frågade jag. Själf 
kan du ju ej läsa. » Inget svar. Sedan jag ytterligare 
framhållit, att han ej kunde und~'ara oss och vi ej honom, 
lofvade han att nästa söndag komma till gudstjänsten, hvar
eftcr vi gemensamt fingo knäböj a i bön till Herren, för 
lwilken ingenting är omöjligt. 

Påföljande dag gick evangelisten tidigt på morgonen 
till en marknad medtagande ett ganska stort förråd böcker 
och hemkom dagen därpå mycket uppmuntrad, böckerna 
slutsålda . »Jag tiinkte gå hem i gilr», sade han, »men 
tyckte , att det va r skada lämna allt det myckna folket.» 
Jag i sällskap med en af våra opiumasylsföreståndare, C/tia, 
begåfvo oss till en 10 Ii från staden belägen by , diir några 
församlingsmedlemmar och forskare i läran finnas. Den 
enes hem bar spår af opiumets fö rbannelse, i det att han för 
att skaffa penningar, måst rifva ned ett af sina hus och 
försälja timret. Nu var han » på grön kvist» igen. En 
annan åter höll på att bygga till sitt hus, då vi kom mo, 
ett prof på gudaktighetens nytta. Han och hans grannar 
sutto som kråkor på taket, då vi kom mo , och lade på tegel
pannor. Jag tillropade dem mitt: »kom snarligen ned! » 
och »de mottogo oss med glädje ». Ej förr än vi haft 
både andlig och lekamlig välfägnad, fingo vi gå därifrån. 
Sist besökte vi ännu en i samma by, .j\~~mt Fa/l-/t~'illg, som 
skall döpas i sommar. På hans »k'ang», låg hans 5 må
nader gamla barnbarn och lekte med sin två års gamla 
faster! N u var denna veckan tillända, och det återstod att 
på söndagen möta alla, vi besökt, och f1era till inuti staden. 
De kommo ock, och vi hade goda möten . På f. m. mötet 
hade jag beredt mig att tala öfver Zakkeus, och egendom
ligt nog, kom det en liten mandarin, liknande Zakkeus, in
nan mötet började, enkom [Öt· att höra. Han tyckte kan
ske jag i mitt tal var väl personlig, men som jag ej valt 
texten [ör hans skull, kände jag mig frimodig nog att säga, 
hvad jag hade på hjärtat. 

Mitt sista besök, som jag påföljande dag i sällskap 

med evangelisten företog, gällde en man vid namn Lii- UIlII

chiiiu, som bodde :2 5 Ii söder om staden på en hög bergs
platå . Han var den första opiumpatienten här och är fast 
i sitt beslut att vilja följa Jesus. Det var mycket kärt 
komma till hans hem, nu alldeles rensadt från afgudar. På 
vägarne voro sånger och traktater uppklistrade. 

Vi fingo, under det vi voro där, flera besök af per
soner i byn och förstodo med glädje, hurusom Lii »brä ndt 
sina skepp» och stod odeladt på Herreds sida. Hans hustru 
och döttrar lagade i ordning en god middag, och vid af
skedet gaf han mig en ny, präktig halmhatt. Och nu var 
mitt besök i Uei-nan för denna gång ändadt. Jag kan ej 
annat än lifligt fröjdas öfver det nådens verk, som där på
går. För närvarande bråkar husvärden, han vill ovillkor
ligen sälja huset, och något annat kunna vi ej få hyra. 
Vi bedja nu vår fader gifva oss medel till att köpa det
samma. 2 ,000 kronor erfordras, och han vet, hlrar de 
finnas. Vi behöfva ständig verksamhet där för att kunna 
tillvarataga skörden och ämna placera tvenne systrar där. 
Ja, vi ha så många öppningar nu öfver allt, hade vi blott 
medel, personliga och materiella. Näst Uei-nan, som vi 
hoppas snart få besätta, kräfver den stora staden P'u-ch'CI//:, 
90 Ii härifrån, vår hjälp. Vi äro erbjudna hus men sakna 
förmåga att kunna upptaga verksamheten. Tillmlliga besök 
göras ju dock. Vilja ej de, som ännu ej gifva något till 
missionen, rycka upp i leden och hjälpa oss! 

Och en annan ängel kom och ställde si~ vid altaret 
och hade ett gyllene rökelsekar, och honom blel gifvet myc
ket rö~ver~, alt han skulle lägga det till alla heligas bö
ner på det gyllene altaret, som är inför tronen. Och rö
ken af rökverket jämte de heligas böner uppsteg ur äng
elns hand inför Gud. Upp . 8: .3, 4. 

Under 1600:talet ljöd väl en och annan ropandes 
röst i öknen, erinrande om missionsplikten men nedtysta
des af ofta nog i öfrigt helt förträfl1iga män såsom dår
skap och »drömmeri » eller fcirklingade ohörd under det 
trettioåriga krigets döfvande vapenlarm. Sålunda spörjer 
en österrikisk friherre, , lOJt We!;, uti ett utfärdadt upprop 
sina trosförvanter: »Är det rätt, att vi evangeliska kristna 
behålla evangelium för oss allena och icke söka att det
samma någonstädes utbreda? Är det rätt, att vi evangeliska 
kristna nedlägga så stora kostnader på allehanda prakt i klä
der, vällefnad, mat och dryck etc ., men hittills icke varit 
betänkta på några medel till evangeIii utbredande ?» Iv[en 
han fick SIrar på tal af en högt stående teolog: »Gud är icke 
skyldig att hjälpa dem (hedningarna) annorledes, än han 
hittills velat hjälpa dem - att en enda förnuftig kristen en
ligt Guds bud vore skyldig att på eder uppmaning 'Iålom 
oss gå till hedningarna' vara eder följaktig ; öfvergiflra sin 
särskilda kallelse eller skaffa medel åt de fantaster, som 
utan allt kristligt förnuft, utan medel och gåfvor kunde er
bjuda sig därtill . . . det skolen I först ådagalägga och 
bevisa » . Ejtc?' • Hintdra är på Väddsmissiomjältet». 

Missionär C. .H. 7}iidcrs adress är: SUlld~l'bl')~r;s Därd, 

Sundbyberg. 

Stockholm, P . Palmquists Aktiebolags Boktryckeri, 1898. 
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N:o 	 Kr. ö. 
528 . 	 G. R., Stockholm ........................................ . 5: 

52g. 	 A. Å., Bjurbäck ..................... ...... ................ . 10: 


Kinavän, Bornholm gen. F. iI·I-·n .............. ..... .. 20:
53°· 
531. , 	 ................ .... . 10: 

53 2 . Onämnd, Skåne ........... ........ .. 10: 
533 · Te5tamente efter Stina Lisa Peterson gen. P. E. P., 

l-hetlanda ........ ............................. .. .. . 
534· J. J. Maramo, Vernamo .......... .. ..................... . 

535· lnsaml. af T. R . i ';Yaxholm .......................... . I g : 
536. Sand5eryds och Asa arbetsförening gen. S. E. H .. .. 86: 
537· Onä mnd gen. dito .... .................................... .. 14: 
538. M. J-n, \\'iås .. ................... . .... . .. ...... . .. ..... .. 100:" 
53g· Grebo mfg gen. L. A . V........... .... ................. .. 4°: 

540. M. O. gen . A. L., Vadsten" ........................... .. . 15: 

54!. Korpebo arbetsförening gen. A. B., Malmbäck ..... . 5°: 

542 • Syfören. i Tjellmo prästgård gen. G. R. A......... . 10: 

543· Gen. E. G. insam!. å Kris tinadagen .. .. ....... . .... .. 15: 

544· Dito ett löfte åt Herren ....................... ... ..... . 5: 

545· Sparbös.emedel fr . X-y ...... ... ....................... . 6: 65 

546. Kollekt i Vika Strand gen. A.•-\. . ... .. ...... . ...... .. 3°: 

547· L. O. , Gärde. Insjön ............................... . .... .. 10: 

548. 	 C. F. P., Skattungebyn ................. .. ............... .. 15: 

549· Vänner i Stackmora gen. A. E. P . .... .. .... ........ .. . 7: 35 
55°· Kollekt i Ofvanmyra gen. A. D ..... ..... ........ .. .. .. . 7°: 05 

55 I. M. O., Gussclby ........................................ .... . 10: 

55 2 . Jungfruföreningen i Vernamo gen. C. U.............. . 15°: 
553· Kollekt i Rohr 2'/S gen. P. E. B. .. ....... .... ...... . 15: 42 

554· , Herrens tionde , I Krön. 22: 16 ....... ...... ...... .. 10: 
555· : .Lille Johanne > Kristiania, till skoif. gen. l R-n 8: 93 
556 . >En ljusstrå le från vänner i Öfverjärfva , gen. J. R-n 33: 33 
557· Herrens tionde af E. och J. R-n ......... , .......... . 1O: 
558. Från vänner i Strömst"d gen. R. N., Gäfle ........ . 20: 

559· Gell. B. till biblioteket .. . .......................... .... .. . 3°: 

560. Gen. red. af Sv!: M. K, Skirö .......... . .... ....... .. I: 


56!. A. M. C., L)'on ............................. . ... ..... .. ... , .. I I: go 

562 . 	 M. R. , Chicago, III. ................. ........... ......... .. 
 4° 
563. 	 L. ,\. J. Bockhara, Berga ............................... .. 2: 70 

564. 	 V. K. Lena, Österg iird ...... .... .............. . .. .. ..... .. I: 25 

565. 	 A. P. , Sparreholm ......................................... . 6: 35 

566. 	 H. H., Jers!orp ................................... .. .... .. .. 3: 50 

567. 	 A. P. l, Kilby, Gimo ............ ........ .............. .. 4: 30 

568. 	 O nänlnd .. . .. . ............ o •• • • • •• •• •••••• 0'0 10: 


569· K. L. , H jälteby .......... ....... ....................... .... . 4g: 33 

57°· J. B., Bäcklunda, Tolla rp ............................... .. I: 

Om n!lgOJl tjäIlar mig, lian följe mir: ; oclt IWa1'est 
jag är, där skal! mill lj'ällan vara ; oc!t om llagoll tjänar 
mig, honom ska!! min Fader ära. Joh. 1 '). 26. 

Är 	någonting för svårt för Gud. 
Jag tackar Gud i dag, såsom jag gj ort må nga gånger 

förr, alt han fört mig genom många och stora svårigheter. 
Ibland har min väg gått fram mer lugnt under å ratal. Och 
jag kommer ihåg, huru jag under en sådan tid af lugn 
sade: »1 förra dagar nnder s tora trångmål !l.ck jag erfara 
mera än en helt underbar förlossning. Jag kände mig 
såsom en jätte, hvilken steg rätt öfver dalarne från bergs
höjd till bergshöjd . Och nu går jag helt lugnt genom da
larna.» Jag önskade nästan, att ett nytt berg af svårig
heter skulle torna sig upp emot mig, något nytt svalg öppna 
sig för mina fötter, på det jag skulle få se, hvad Gud ka l~ 

göra. Och det har kommit! Under de två sista åren har 
mer än ett djup öppnat sig framför mig. Men jag har 
gått framåt i tron och Gud har jämnat vägen för mig, så 
att jag kommit väl fram . Det är en härl ig sak att råka 
i ett stort bekymmer; att af en väldig Atlanter-våg spolas 
ut i hafvet; att såsom Jona kas tas ut i djupet», midt i haf· 
vets hjärta », »sj unka ned till bergets rötter » och där se 
Gud, och så komma upp igen för att omtala, huru stor 
Gud är, och huru nådefullt han förlossar sitt folk. H;.n 
skall förlossa dig, äfven dig. Han måste hjälpa dig. Han 
kan icke annat än förlossa och hjälpa sitt folk. Och är 
någonting för svårt för Gud? E. H Sp/!! ;r;eo1t. 

Dölj icke din kristendom. Om du fun nit den såsom 
något godt, så låt andra vela de t. Om den återigen är 
sådan att du blygs däröfver, så måste den vara falsk I lämna 
den då och sök på allvar att vinna den rätta, verkliga kris
tendomen. Sann kristendom skyr icke dagsljuset, en benå
dad ande fröjdas i Guds lj us; en lefvande kännedom om 
Herren tager sig uttryck i en klar och öppen bekännelse. 
Vi sl{Qla icke pråla med vår kristendom, men vi skola låta 
den på alla tillbörliga sätt blifva känd tiil Guds ära och 

Surr:ma kronor 1,016: og med människors bästa . 

lv1ed varmt tack till alla gifvare. 
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Härlig framträdde världen ur Skaparens händer, 
ännu mera härlig Adam, den första människan, skapad 
efter Guds beläte. 

»Morgonstjärnan lofvade Gud, och alla hans barn 
fröjdade sig. » Job. 38: 7· 

S:;:nd och själfviskhet funnos ej till, allt var 
frid. At Adam gafs Eva »till en hjälp " och åt båda 
jorden att bruka: Faderns första gåfva åt sina barn. 
Så kom syndafallet, förorsakadt af olydnad, men i 
spåren af detsamma följde en ny gåfva: löftet om 
världens Frälsare. Rannsaka vi skrifterna vidare, 
finna vi, att genom såväl Gamla som Nya Testamen
tet löper likasom en röd kärlekstråd, som heter: »Så 
älskade Gud världen, att han gaf». Han gaf »de 
gamla » (Ebr. I I: 2) i Moses en befriare, i domarna 
rådgifvare och i profeterna andliga vägledare, som 
ömsom tröstade och hugsvalade, ömsom straffade och 
förmanade men alltid hänvisade till löftets uppfyllelse . 
Vi, .för hvilka Gud hade sörjt för något bättre », 
fingo så Sonen och med honom »allt », såsom synder
nas förlåtelse, frid, löftet om evig salighet och allt, 
hvad vi till lifvets nödtorft behöfva. 

Herren Jesu hela lif var ett gifvande, ett utblot
tande. Han gaf syn, han gaf hörsel, han gaf lif, han 
gaf mättnad, han gaf vederkvickelse, han gaf frihet, 
han gaf frid ! Ja, de sista timmarna, han tillbragte på 
denna jord, voro uppfyllda af kärlekshandlingar, 
ty han gaf 

åt förrädaren - sin börs, 
åt soldaterna - sin klädnad, 
åt den älskade lärjungen - sin moder, 
åt den döende röfvaren - löftet om paradiset, 
åt den ångerfulle Petrus -- sin förlåtelse, 
åt sina efterföljare - sin frid. 
Och då han uppfor till den himmel, han en gång 

för vår skull lämnat, har han ännu en gåfva att gifva 
sin församling: sitt testamente - uppdraget att 
»till jordens ände » frambära budskapet om frälsningen 
i hans namn . Vi , som förut varit emottagare, skulle 
nu blifva utdelare af Guds rikes gåfvor. 

» H var är nu den gode och trogne förvaltaren? » 
Huru har han hdiföljt sitt uppdrag? 
Enligt senaste beräkningar uppgår jordens befolk

ning i rUl1dt tal till 1500 millioner människor. Af 
dessa äro ännu 1000 millioner hedningar och muha
medaner, ISO millioner äro till namnet protestanter, och 
de återstående 350 millionerna fördelas på grekiskt och 
romerskt katolska och j udar. Dessa siffror tala med väl
dig stämma till kristenheten om försummade tillfallen, 
men de vädja också till densamma att skyndsamt 
uppfylla sina plikter_ Hvilka möjligheter förefinnas 
ej, om Guds församling vaknade upp öfver desamma! 
Just nu, då tillfällena att evangelisera världen äro större 
än tillförene, se flera missiol1ssällskap, särskild t gäller 
detta ..c\merika, sig nödsakade att draga in pa sin 
verksamhet. Den mosaiska lagen bjöd, att "all tionde 
skall tillhöra Herren och vara heligt Herranom », 3 
1Ioseb. 17: 30, men det nya förbundets kärlekslag säger: 

L A iV D. 

»Hvar och en efter som han vill i sitt hjärta, icke 
med olust eller af tvång! " 2 Kor. 9: 7. 

Vi. som hafva fått ut löftet, (Ebr. I I: 37) böra 
vi då stå efter i hvad som för juden gällde som mi
nz'mum, ej som maximum? Doktor Pierson i Brook
lyn, en auktoritet på missionens område, framhåller 
som ett faktum, att de frikostigaste gifvarne äro att 
finna utom Kristi församling. Den största hittills kända 
mecenat var juden baron Hirsch i Paris, som bland 
annat gal lO millioner dollars till kristnft skolor och 
sjukhus i Europa. Som en motsat~ framhåller han 
en kyrka i New-York, som årligen bidrog med ISO 

dollars till yttre missionen, under det att dess sång
kör kostade i årligt underhåll 3,000 dollars! "England 
väntar, att hvarje man gör sin plikt », var Amiral Nel
sons order, och månne ej Gud väntar detsamma af 
hvarje sitt barn? 

Det är saligare att gifva än att taga. Guds för
samling är vida rikare nu, än hvad den var på den 
tid Paulus skref sina bref, men månne den kan fa 
samma vitsord, som han gaf den macedoniska försam
lingen i 2 Kor. 8.? Vi prisa Gud af hela vårt hjärta 
för och vilja för ingen del förringa den offervillighet, 
som finnes i vårt älskade Sverige, och för att den med 
hvarje år tilltager. Genom densamma hafva millioner 
hedningar nåtts med evangelium och tusentals blifvit 
frälsta. Men vi tänka på, att ännu finnas tusentals 
kristne, som aldrig gifva till missionen, aldrig bedja 
för densamma och kanske lika många, som gifva spas
modiskt, utan vidare intresse, utan någon beräk
ning. Det är till dessa vi nu vädja. Vi upprepa 
ånyo hvad vi ofvanför sagt: »I-hilka möjligheter töre
finnas ej, om Guds församling vaknade upp öfver 
sina plikter och tillika - förmåner. Låtom oss hämta 
en lärdom af en negerförsamling,. som enhälligt beslöt, 

att alla skulle giJva, 
att alla skulle gifva något, och 
att alla skulle gifva villigt! 
Om därför alla, som ännu ej gjort sin insats i ar

betet för Herren, ville också med sina pund - »gifva », 
»gifva något» och »gifva villigt», hvilka stora ting 
skulle vi ej få se? ! 

Skaror af unga män och kvinnor skulle kunna 
utsändas till missionsfältet, nya platser blefve evan
geliserade, förut befintligt arbete stärkt, skolor, sjuk
hus och opiumasyler satta i verksamhet och tusen
tals dyrköpte själar vunna för Jesus I 

Gif akt på huru satan begagnar sig af tillfället 
och låter sina agenter gå. in genom hvarje öppen 
dörr, förgiftande japaner och hinduer med otroslit
teratur, innan våra kristna böcker hinna dit, och drän
kande sudanesen och kongonegerns förstånd och sam
vete i alkohol, innan vi hunnit sända dit våra missio
närer! Detta århundrade känner ej till något mera ro
rande bref än det. som en kristen kongoneger skref 
till ärkebiskopen af Canterbury: 

"Store och gode höfding för Kristi stam! Hälsning! 
Den ödmjukaste af dina tjänare kysser din kläda

fåll och tigger af dig att sända till hans medtjänare 
mera evangelium och mindre brännvin. 

Din medbroder i Kristus 
Ugalla.» 
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Tillfällena dröja aldrig länge vid vår dörr, och, 
när de återkomma, om detta någonsin sker, äro dess 
dyrbara skatter mindre. 

Skola vi ej därför gemensamt utbedja oss mera 
af den tro, som är verksam genom kärleken, och af 
den Ande, som svartsj ukt nitälskar för: 

att Guds namn må varda helgadt, 
att Guds rike må komma och 
att Guds vilja må ske på jorden. 

»Huru skall jag kunna få folket att gå till något 
evangeliskt möte, när de bo tjugutals mil från när· 
maste missionsstation? » frågade en gammal kinesisk 
kvinna, som brann af nitälskan för själars frälsning, 
en missionär. Själf gick hon flera mil hvarje söndag 
för att få höra Guds ord men förmådde ej att öfver
tyga sina vänner, att hon erhöll full valuta för sin 
möda. I\aturligtvis kunde hon ej förmå dem att 
sjålfva söka, hvad de voro i fullkomlig okunnighet 
om och följaktligen ej värderade. 

Kär hungersnöd pågår bland ett folk, göras van
ligen energiska ansträngningar i andra länder för att 
bringa de nödlidande all möjlig hjälp. Hvilka ansträng
ningar hafva vi gjort för att afhjälpa hedningarnes 
andliga hungersnöd; hafva vi sändt de hungrande, 
döende folken något af vårt öfverflöd? Vi veta icke 
hvilken andas barn vi äro, om vi låta skarorna dö i 
sina synder, under det vi oojälfva för öfverflödets skull 
ofta äro likgiltiga för Guds ord. Aldrig har någon 
svårighet uppstått för Herren »ifråga om att hjälpa» 
och att mätta de hungrande, men en stor svårighet har 
det alltid varit och är det för honom att få sina barn 
att inse, hvilken andes barn de äro, och nödvändig
heten för dem att lyda utan alla om och men. 

Berättelsen i i\Iark. 6 visar oss, huru olika 
Mästaren och lärjungarne voro. Jesus varkunnade 
sig öfver folkskarorna, och allt hans hjärtas medli
dande var i rörelse, men lärj ungarne voro oberörda. 
}\fven nu var det en lätt sak för Jesus att föda de 
hungrande skarorna i öknen, ty »själf visste han, hvad 
han ämnade att göra», men det var svårt att få lär· 
jungarna att inse sin plikt. I stället för att vara i de 
ting, som tillhörde Jesus, arbetade de i motsatt rikt
ning. De säga: »Trakten är öde., och vidare säga 
de: "Tiden är redan långt framskriden». O, du dår
aktiga människa, som icke vet att intaga din rätta· 
ställning i stoftet inför den Allvise och Allsmäktige! 
Ack, att du då ändtligen upphörde med att tala 
»emot GucL> och i stället vore tyst, blott redo att 
lyda. Men nej, Jesus, som skulle tala och vi lyssna, 
får lyssna, under det vi i vår dåraktighet tala. 

Lärjungarne fortsatte, liksom hade de funnit upp 
ett sätt att undkomma besvär och omsorg, sägande: 
»Skilj dem ifrån dig". Jesus svarar dem med gudom
lig kraft: • Gij'VeJl i dem att äta». 

Älskade Guds barn, har den rannsakande tanken 
fått rum i oss, att måhända just vi äro sysselsatta 
med själfva motsatsen till Guds vilja med oss! Kanske 

göra vi allt for att skilja folkskarorna från våra 
tankar och vårt minne, att de icke må oroa våra 
samveten, och kanske göra vi oss själfva döfva för 
deras nödrop? Jesu röst höres inom församlingen: 
»Gifven I dem att äta! ,) Själfva kunna de hungrande 
ej ens med yttersta ansträngning skaffa sig »det lef
vande brödet. » Men åt oss har Herren anförtrott 
det, att vi må »Iägga fram för dem». 

Kvinnan hade rätt. Det går ej att få okunniga 
hedningar att vandra milsvis blott för att höra en 
»främmande lära ». Därför har Herren tillsagt oss, 
att gå ut ibland dem och »lägga fram för dem» be
visen på hans kärlek och frälsande makt. . Uti detta 
arbete »återstår mycke"'. Skall Herren, som älskar, 
och som i dag från sin Nådastol ser ut öfver 852 
millioner hedningar, däribland Grver 300 millioner 
kineser, och r 87milloner muhamedaner, skall han, 
hvars afsikt det är att mätta dessa hungrande millio· 
ner, finna oss känslolösa för deras nöd och upptagna 
med att söka freda oss själfva för allt besvär. Skall 
han nödgas att lyssna till alla våra invändningar, då 
vi i stället borde använda hvarje medel och alla 
ovärderliga tillfällen, att »på allt sätt frälsa någon», 
ja »vinna de flesta». 

Huru kunna vi då gifva dem att äta? 
r). Genom att själ/va gå lit. När våra lif en 

gång kOlllma att understäl\as den slutliga pröfningen, 
huru många af oss skola väl då med ånger tänka på 
ett bekvämt lif i hemländerna och med djup smärta 
på alla dem, vi kunnat frälsa, om vi lydt Jesu vilja: 
»Gån ut i hela världen etc.» 

2). Genom att låta andra gå. Lyckliga de för
äldrar, som icke blott medgifvit sina barn att lyda 
Herren, utan hvilka under känslan af det ansvar, de 
bära, göra allt för att underlätta deras lydnad. 

3). Gmom att hjälpa andra till att gå ut och ge· 
nom att z" fortsättningen understödja deras arbete. 

A). Genom förböner. Vår vanmakt förbytes i 
segerrik kraft, när vi i bönen göra oss till Guds med
arbetare. Vår arm, som är för kort i minsta ting 
här hemma, kan genom bönen nå ända till Kina. 
Vårt kärleksfulla intresse, som eljest ter sig så skröp
ligt, kan vid Nådastolen åstadkomma underbara 
ting i de mest aflägsna trakter af jorden. 

B). Genom våra medel. Missionsarbetet kan ej 
bedrifvas utan medel. Vilja då ej vi försaka än ett 
och än ett annat af vårt öfverflöd, att vi må få den 
stora glädjen att »lägga fram för folket» ett bröd, 
hvarigenom de få sina djupaste behof för tid och 
evighet tillgodosedda. Låtom oss då gripa verket 
an, ty: »AnlZu åter står mycket. » 

Ivran må icke eftersträfva att utföra storverk; man 
kan förspilla hela sitt lif under fåfäng väntan på ett till· 
fälle, som aldrig kommer. Då vår uppmärksamhet därmed 
är riktad på de små tingen, så må man iakttaga dessa, 
det ena efter det andra, af högsta bevekelsegrund, Guds 
ära - för att vinna hans bifall och för att tjäna sina 
medmänniskor. Det är vida svårare att på detta sätt i det 
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u ndangömda arbeta ut s ig än a tt in neha en hög ställning, 
där allas ögon hv ila på en , och utföra hjä ltedater, hvilka 
sätta hära r i förundran. Ett sadant handlingssätt skall 
Herren aldrig lämna utan erkä n nande och belöning. Att 

troget uppfylla sin kallelses plikter och på bästa sä tt an · 
vända de gåfvor, som blifvi t oss förlänade; att tåligt fö r

draga oupphörliga, smEl förtr etl igheter, likasom ma rtyrern a 
föredraga pi nbä nken och schavo tten ; att hos mä nnisl<or , 
som plåga oss , söka upp täcka det enda ädla karaktärs
d raget; att på mildaste sätt bedöma ovänliga ord och hand
lingar ; att med Guds kärlek älska de otac){sam ma och 
o nda; att intet hög re åstu nda, ä n att midt i en stenig 

vi ld m ark vara en a nspråkslös kä lla, som vederkv icker några 
g räss trån och vilda blommor eller då och då elt törsti gt 
får; icke för att bl ifva prisad af människo r utan för Her
ren s skull. - Ett såda nt lif ä r vä rdt a tt lefva . 

F. B. k/cyer. 

rian Ieh'err aIIhd förr att bedja fÖl1 oss. '" 

Jag tror, att det är en stor brist i vår krist na för
kun nelse , ait Kristi Öfv·ers tepräs terJ iga verksamhet så litet 
fra mhåLles. I de t mänskliga hj är tat ligger dju p t den in
stinkten , att vi måste hafva någon , ·so m för medlar vårt till
träde till Gud. Oc h just i detta s tora behof i det mänsk
liga hjärtat ligger hemligh eten till den makt, som de gre 
kiska och romerska kyrkorna harva öfver människor. Om 
nu ett fa lskt präs tadöme kan hafva en sådan makt , Ilvilken 
makt bör då icke det prästadöme 11af\·a, som Gud själf 
har inrä ttat å t oss! Och dock kunna vi g å både i kyrkan 
och på möten hundratals gå nger uta n a tt få höra Kristi 
öfve rs tep räste rl iga ämbete k lart framst äll IL 

V i haf\·a nyss hört ett välsignadt vi ttnesbörd om Kristi 
frälsande ma kt i lif\'ets oiika små och s tora förh{tl land en. 
Erfarenheten af denna makt blir ,·171 ·, encbst om \·i k än na 
Herren Jesus Kristus, såsom han framstä lles fö r oss i de 
nyss u pplästa orden. Hela hallS makt a tt friilsa ä r n ii m
!igen grundad på det faktum, att han k/l·o· f Öl" al! bedja 
jijr oss. 

Jag vill nu framställa ha ns ämb ete sasom vår före
bedjare fran tre oli ka sy npunk ter och diir vid betra kta: 

l) pla tsen fö r hans öfversteprästerl iga ämbetes 
utöfvande; 

2) g runde n för hans öfversteprästerl iga iimbete; och 
3) tiden för ha ns öfverstep riisterliga \·crksa mhct. 
.E-h'acl vi behöf\"a iir frälsning och frälsn ing redan 

för detta lif. .<\Jlt betraktande af vår Herre Jesu Kristi 
person, som icke har en prak tisk inverkan, ett inOyta nde 
på vårt hvard[(gsl if, är förgiirves. \ 'i skola icke betrakta 
vår Herre Jesu Kristi person blott. för att beundra h onom, 
uta n för att hans makt att frcllsa oss skall bl if\·a kraftig 

vå ra egna hj ärtan och samveten , i vå r l.;arak ter och dIrt 
uppförande. 

t. L ålo m oss nu läsa Ebr. 3 : 1- 3: "Där före, I heliga 

bröder, som ären de lak tiga i en himmelsk kallelse, ak ten 

på vår bekännelses ap ostel och öfvers tepräst, Jesus Kristus, 
hvilken var trogen mot de n , som hade gj ort hO l10 111 därtill, 
såsom ock Moscs var i hela hallS hus! Ty den ne har 
bl ifvit aktad värd så mycket större ä ra än i\loses, som den, 

" Föredrag at \Y. B. Sloan, hdllcl i .StOckholm fLi rli ci c n v3r. 

hvilke n har byggt ett hus, har större heder än själfva huset ". 

Ja , lå ta m oss följa apostelns förm a ning a tt se pit elle r akta 
pli denne vå r bekännelses apostel och ö fve rstepriist, Jesus 
Kristus, om hvilken det vidare hete r i kap. 4: 14: ,>Då vi 

således hafva en stor öfvers tepräst, som ha r genomfarit 
hi mlarn a, Jesus, Guds Son, så låtOIll oss hålla fast vid 
bekännelsen! » 

Det synes, so m o m det fu nnits tider, då Herren K ris · 
tus icke vore verklig för dem, so m bekänna sig såsom 
kristna. ~len lika säkert som d u och j ag dagligen le fva 
här på jorden, lika säkert ä r, att vår öfversiepräst J esu s 
l(ristus dagligen i h im melen in tager sin plats såsom ':ar 
förebedjare. »T y » , hete r det i kap. 9 : 2+, »Kristus ha r 
icke ingåt t i en helged om, som är gjo rd med händer, sasom 
en motbild til l den sa nnskyldiga, ut nn i sjii lfva him melen 
för at t nu fr amstii lla sig i Guds åsy n, oss till godo. » Plat" 
sm för vår Herre Jesu Kristi öfverstep rästerliga ämbetes ut
öfvande ä r således i him melen . Vi skola tänka oss honom 
i detta rum, och vi skola tänka oss ha n. öfverstepräster
liga verksamhet i storhet motsvara den plats , där hans äm

bete utöf\'as . 
!'vlå vi lägga särskildt märke t ill orden: »För a tt nu 

framställa sig i Guds åsy n, oss til l godo. Vi ä ro alla så 
benägna att r ikta vår upp märksamllct pil oss ,jiillnI, på 
vå r egen erfare nhe t, vår ege n omgifning, vilra egna fö rho pp
ningar, våra egna nederlag eller ock å vår egc'l befr ielse 
och frä ls ning. Guds Helige Ande söl<er däremo t beständ igt 
bringa oss därhän , att vi skola va ra icke sj iili"medvctna 
utan Kristu s me.:!\·ctna. Vi ku nn a a ldr ig lefva ett him 
melskt lif här på jorden, förrän våra hj iirtan bli fvit djup t 
med vetna om, hvad vi hafva i vå r ö rve rstepräst i h im 
melen. När Guds Ande får visa oss delta , lå ligger diiri 
en u nderbar kra ft, so m lyft er dra hjärtan 11/,/,11/. Om vi 
mäta oss sj ä lfva efter våra svår ighe te r , elle r om vi se på 
vår omgifning och på våra fiender, blil'va vi sna r t öfl' cr
vun na. Men h var är väl den mä nn iska elle r cljiifv ul, som 
kan mots t fl den k raft , som vår store öfverstepräst för va r 
räk nin g erhå ller hos Gud? 

2. L å tom oss nu betrakta grunden för d r He rres 
ö fversteprästerliga ä mbete ! I Ebr. 7: 27 l1isn \" i om ':år 
store öfverstepräst, att han offrade sig själ!" en gång fö r 
aLla och i kap. 10 : 12: "Denne, efter att ha fv afi"l7l/1bli/"i/d! 

mda ojJer för s)1lfkr, si tter fö r beständigt på GUe!S högra 
sida » . Vi människor hade p[t grund af v[t ra syncier in tagit 
en plats, där Gud en lig t s in rät tfä rciighe t icke I,uncle utföra 
si na hel iga sy fte n oss ti ll godo . i"'len seda n Herren Jesus en 
gllng för a lla framburit ett offer såsom representa nt för d ig 
och mi g, bä rande all vår syndasku ld, gal' Gud hon om en 
plats på högra s iJ a n af majest iitets tron i himmelen, rör att 
vi skull e få rätt ig het a tt komma d it, dttr han är . ;'Ilcn 
innan han tager oss dit, har han få tt makt a tt för vJr 
räkning af Gud erhålla allt, hvad vi behö f\·a. Med andra 
ord : På grund af s itt offer för synde n är Jesus Kris tus 
berä tt igad a tt a f Gud bedja o m allt ing, som du och jag 
behö fv a. Har du någon g[ll1g känt , h uru föga du kan 
bedja, såsom du bör? Har du t[inkt på , at t Jesus Kris tus 

lef\'er i himmelen för att bedj a för dig, a t t Gud hör ho nom 

all tid, och att han kän ner a llit våra behof dj upare, lin vi 
sj iilfva känna d em, snm t alt han 11(\r reda på allt, som ii r 
i Guds, den Allsmäktiges hand för att fylia dessa behor) 
Det är till sva r på Jesu Kristi förebedjande, som Ciu ds _-\.nde 
arbeta r i \·åra hj är tan. Li kaså,· n it r K ris tu s fö r dig och 
mig vinner sina segrar , så fullbordar Gud hans segrar inom 

i 



88 S I j\T I jJf S L A N D. 

oss genom sin Andes makt och arbete. Du säger kanske: 
»Ack, att Kristus bå,ie äfven för mig! » Vet du då ej, att 
han lefl'er fö,' att bedja för dig, lika visst som han dog 
för att utstryka dina synder I 

3. Han kan firllkol/ll//:t frälsa dem, som genom 
honom komma till Gud. Vi hafva förut i afton hört 
betydelsen af detta »fullkomligt frälsa ». Vi vilja nu skär
skåda detta uttryck ärven från en an nan sida. Ordet» full
komligt » kan nämligen också återgifvas med » för alltid» 
och således hafva afseende på tiden. Och, om vi så läsa 
den bibelvers, hvari våra textord återfinnas, så komma vi 
till sist att betrakta tiden för Kristi öfversteprästerliga äm
betes utöfva nje. Kristus l<an för alltid frälsa dem, som 
genom honom komma till Gud. Huru länge skall han 
hålla på att bed ja för oss' Lika länge som han lefver. 
i\lina älskade, Jesus Kristus lefver nu i himmelen för att 
bedja för oss. Jag frukta r) att många af oss döma honom 
efter oss själfva. Vi börja bedja om något, men så göra 
I'i ett afbrott. Vi glömma, hvad det var, vi skulle bedja 
om. Vi säga, att bönen är det viktigas te i världen men 
siitta den i själfva verket i det sista rummet. Men vår 
till himmelen farne öfverstepräst lefver för att bedja för oss. 
MEl Guds Helige _<\nde denna afton få inskrifva detta i våra 
hjärtan ~ Detta är, hvad vi mås te veta, se och hafva för
vissning om, för att den erfarenheten af frälsningen i det 
praktiska lifvet, hvarom vi förut hört talas, skall blifva 
vår. Om du är frestad att tänl<a: »Beder Herren Jesus för 
mig, lell'er Herren Jesus i himmelen för mig?» så vet, att 
han lll-arje ögon blick lefver för att bedja fö r dig I 

Och nu några ord om den inverkan bönen kan hafva 
på drt eget li f! Jag tror , det är ingenting, hvari de kristna 
sf\ komma till !wrta i sitt kristendomslif som just i fråga 
om bönen. O, mina älskade, det är ingenting, som så 
säker t utl'isar, hl'ad ett kristligt lif är, som just, huru vi 
bedja. Bönen iir niim Iigen lik termometern, so m utvisar 
temperaturen i vårt kristliga lir. Om temperaturen är låg, 
bedja vi litet, och hafva endast föga förvissning om bön
hörelse. Om diirel110t Gud själf fått fylla oss, så att hans 
lif sta rkt pulserar i oss, då bedja vi mycket. Då kunna 
I'i icke låta bli att bedj a, och då bedja vi med förvissning 
0111 att erhåll a s\"[u·. 

O, att du stannade för detta icke blott såso m för ett 
skönt ta lesätt ute,n såsom för en lefvande verklighet I Vet, 
att niir du och jag i enfaldig tro i Jesu namn uppsända 
dira böner, så uppsänder Herren Jesus samtidigt sina böner 
till Gud och s,'iger: ·»BeSI'a ra dem!» Och Gud hör alltid sin 
Son. Herren Jesus ha r genom sitt försoningso ffer öppnGt 
\'ägen för Gu,i att ku nna svara oss. Huru på en gång 
helig och andlig är ieke bönen ~ Och hl"ilken makt skulle 
icke bö nen kunna vara ~ ?vlen hvad höra vi icke öfverallt 
kristna säga? Den ene säger: »Jag är allt för upptagen för 
att kunna bedja så mycket, som jag skulle.» :1vlen säg, 
kan du verkligen vara upptagen i Jesu namn, nä r du icke 
tager dig tid till dct, som är \'iktigast i lifvet? En annan 
siiger : >OJ ag har så mycket att göra i min kristliga verk
samhet, a! t jag icke har så mycket tid till bön, som jag 
borde ». Ater en tredje säger : »Min tid är så upptagen 
a f hushållsbestyr, att jag icke har så mycken tid att bedja, 
som j ag I·ille». l\'len, mina vän ner, vi kunna icke på detta 
sätt stå i full gemenskap med vår Herre. O, gif den tid 
åt bönen, som Herren önskar, att du skall gifva I Kristi hela 
lif är ett bönelif. Han lefver alltid för att bedja för oss. 
Huru myCken tid l"iintar han väl då, att Z'l skola gifva åt 

bönen? Jag tror förvisso , att han menar mer än femton 
eller tjugu minuter på morgonen och kanske lika mycket 
på kvällen. Vi få åter och åter höra i Guds ord, att vi 
få bedja om allting. Vi må beständigt upplyfta våra hjär
tan till Gud. ?Ilen jämte detta må vi taga oss bestämda 
stunder, då vi gå ensamma med Gud! Klart är, att vi icke 
kunna bedja någon längre tid, om vi ieke harva visshet 
om, att våra böner skola blifva hörda. Men om våra sam
veten äro re nade genom Jesu blod, och vi veta, att Jesus 
för oss uppsänder böner i himmele n, då kllnna vi förvisso 
veta, att våra böner skol" blifva besvarade. Och ju dju. 
pare denna heliga öfvedygelse får intränga i våra hjärtan, 
dess mer tid skola vi äfven få till bon. Hvad Guds för
samling i denna dag behöfver mer än något annat, är bed
jande män och kvinnor. Hvad hedna vä rlden behöfver ännu 
mer än missionä rer, är män och kvinnor, som gifva sig åt 
bönen. Afven vi vilja därför nu sluta med att bedja. Amen. 

''T17011s bÖ11 förrmårr myc~et" 
Under ett besök i hemlandet (England) år 1894 be

rättade biskop Cassel vid ett möte i en mindre stad, att 
han några år förut besökt staden Yi-heng i Kina. Detta 
besök af1ade han delvis på grund af en hälsning med en
trägen begäran från denna stad , att evangelium där måtte 
predikas, Hälsni ngen åtföljdes af de hjärtskärande orden: 
»- och, om ni ej kommer och predikar evangelium för 
oss i denna stad, skola invånarne gå förlorade, och de 
skola i helvetet anklaga eder, som ej sände dem ljuset, 
medan tid var ». 

Biskop Cassels berättelse g rep mötesdeltagarne djupt i 
hjärtat, och en böneförening för Yi-heng med omgifning 
bildades vid mötets slut. Vid åte rkomsten till Kina be
rättade biskop Cassel för sina medarbetare om den lilla Yi
heng-föreningen i hemlandet. En lif1ig önskan väcktes då 
hos en af de kvinnliga missionärerna att få besöka Yi·heng. 
Hon berättar själf därom och säger: »Ar 1896 fick jag 
min längtan uppfylld. Jag gick åstad med bäfvan, ty det är 
ingen lätt sak att besöka en ny stad men blef på det högsta 
öfverraskad af den \'änlighet, hvarmed folket mottogo mig, 
och öf\rer deras längtan att få höra evangelium. Jag tror 
att stundtals var nästan ha ifva stadens befolkning samlad 
utanför det värdshus, där jag bodde. Icke ett enda ovän
lig t ord uttalades mot mig. Den tjänare, som var med 
mig, gick ut och klistrade upp traktater på olika platser i 
staden. Vid hemkomsten berä ttade ha n om folkets stora 
välvilja, som visat sig på många sätt. Vi hade aldrig sett 
något liknande. Det var ju alldeles påtagligt, att denna 
plats blifvit beredd för evangelium genom 1~1ycken bön. 

Det var en stor uppmuntran och glädje för mig att 
tänka på de kära bedjande vännerna i hemlandet. Sedan 
har jag besökt staden många ganger och alltid mottagits 
med samma vänlighet, men det blef ej mig gifvet att se 
någon afgjord omvändelse, ehuru f1era tycktes vara vid 
gränsen af Guds rike. En annan missionär, som senare 
besökte staden, hade däremot glädjen få skörda förstlings
kärfven, som sedan efterföljdes a f Oera kärfvar. En af de 
omvända och döpta i Yi-heng, som är blind, sade nyligen: 
»Jag väntar och liingtar dagligen efter min Herres åter
komst!» (Cr Chi nas Millions.) 
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J3esilarrad bön. 
:\lissionsvännerna uppmanas ofta att bedja för missions

arbetet, men de få ej lika ofta höra, att deras direkt uttalade 
önskningar inför Nådastolen blifvit uppfyllda. Följande lilla 
händelse är ett exempel på, huru tacksamt det är att bedja 
i tron. »En tidig söndagsmorgon 1891», så berättar en 
Zenanamissioniir, »landsteg jag i Bombay. Alla passage
rarne mottogos af vänner på stranden, men jag kände icke 
en enda människa. Ögonblickligen stodo orden: »Då det 
redan var morgon, stod Jesus vid stranden», så lifligt för 
mitt sinne. Jesus själf blef mig dyrbarare och var mig 
förnimbart närmare hela den dagen än någonsin förut. 

fjorton dagar senare erhöll jag bref från en af mina 
vänner i hemlandet, hvilken skref: »Snart skall du land
stiga i Indien, och jag beder särskild t, att du skall finna 
Jesus vid stranden, och att du på ett underbart sätt må för
nimma hans närvaro». 

Månne vi icke vid lifvets slut skola önska, icke Stl 
mycket att vi arbetat mera på jorden, utan att vi hade 
bedit mera? 

FJ:lån missionäJ:leJ:lna. 

Uei-nan den 20 april 1898. 

Alskade missionsvänner I 

)) Det folk, som vandrar i mörker, 
skall se ett stort ljus., 

Det är kväll - solen har gått ned öfver Uei-nan, 
mörker öfvcrtäcker jorden oeh töcknet folken. - Här i ett 
rum midt emot hålla kineserna på att föra spektakel med 
en stackars 17 års flicka, som i dag stått brud och första 
kvällen är i sitt nya hem. 

Bland alla hedniska lekar, som i dag förekommit, är 
denna sista den värsta. Fönster och dörrar till hennes rum 
äro redan borttagna, oeh därinne trängas människor om 
hvarandra för att få komma henne så nära som möjligt. 
Hon sitter där på sin »K'ang» med nedböjdt hufvud, under 
det att de knuffa henne på alla sidor, plocka af henne de 
silfversmycken, som hon har i håret, och slå henne på de 
små fötterna rör att få henne att svara på deras dumma, 
oförskämda frågor. Om hon ändock icke svarar eller ser 
upp, så slå de brudgummen, tills han tvingar henne att 
svara eller böja knä för dem, och då, om hon vinner de
ras bifall, höras de fasansfullaste rop och handklappningar, 
så att man knappast vet, lwar man är. Så hafva de nu 
hflllit på ett par timmar, och efter sedvänjan komma de att 
hålla på hela natten samt l\'enne nätter till. Det är sed 
här, att h\'em som vill får komma och föra spektakel med 
bruden under de 3 första dagarna, och det räcker vanligen 
äfven nätterna, så att den stackars bruden får sitta klädd 
i sin bruddräkt i hela 3 dygn. Blir hon sömnig, taga de 
af henne kläderna, och hon får icke igen dem förrän 4:de 
dagens morgon, då de hänga på ett snöre utanför hennes 
dörr. 0111 brudgummen söker försvara henne, blir h,m ovän 
med alla i byn, så att ingen vill vidare haf\-a med honom 
att skaffa. Jag gästar f. n. v. under samma tak, så jag 
ilar tillfälle att se och höra allt, som försiggår; och det är 
lån gt ifrån angenämt . 

O, vänner, I, som älsken Jesus, låten dock våra nöd
rop tränga till edra hjärtan. Kommen hit öfl-er och hjälpen 
oss! Jesus, världens ljus, kan skingra detta hemska mörker. 
Hvad viljen I göra, för att han må blifva känd och älskad 
här? Gud vare lof! l\llörkrets rike skakas nu på sina grund
valar, då ljudet af Sions sånger skallar till Immanuels ära. 
O, kommen till vår hjälp! Det är en lycklig lott att få vara 
Jesu Kristi stridsman och med honom draga ut »segrande 
och för att segra». Detta är 3:dje gången jag besöker 
Uej-nan. Det är så uppmuntrande, att de ej glömt, hl'ad 
jag lärde dem förra gången, då jag var här, och jag tror, 
att några på all var söka Herren. 

Förra veckan var jag på andra sidan U-floden och 
besökte 3 familjer, som helt nyligen kastat bort sina afgu
dar och nu tillbedja lefvande Gud; vi hade det så dyrbart 
tillsamman. Det var äfven mycket uppmuntrande att se 
deras nit för sina grannar, oeh fastän själfva ännu okun
niga, hade de doel< vittnat om hvad de sett och hört, så 
att många samlades nu i deras hem för att få höra mera. 
Vi hade 3 möten hvarje dag under bar himmel, ty deras 
boningsrum äro så små. Jag stannade där i 4 dagar och 
besökte äfven under tiden flera byar, där ingen sett utIän
dingar eller hört ett ord om Jesus. De köpte böcker med 
sådan begärlighet, att de, jag hade med mig, snart togo slut. 
Jag lofvade att taga med flera näst?, gång. Gamle farfar 
i den familj , där jag bodde sista natten, kunde ej förmås 
att gå till hvila på kvällen, han skulle först » huei-kai", 
»huei-kai » (omvända sig), medan jag var där, sade han. 
De bådo mig sta nna en tid och undervisa dem, men, som 
jag måste besöka många i1 cra byar under den lilla tid, jag 
får vara här, kunde jag ej stanna där längre deana gång. 
Hela fam iljen följde mig ned till floden, och då jag stigit 
i den lilla båten, sjö ngo vi en hemlandssång och stämde 
möte med hvarandra ofvan skyn. Därefter rodde vi i 
väg, men husfadren följde mig ända hem. Gud välsigne 
dessa dy ra vänner! I går e. m. kom bud efter mig från 
en kristen familj i västra förstaden, där hustrun helt has
tigt dött på morgonen. Då jag kom dit, hade de redan 
lagt henne i kistan, så jag fick icke se henne, men vi sjöngo 
en af Sions sånger och knäböjde vid hennes sida, lofvande 
Gud, som så huldt burit vår vän öfver floden till den »öns
kade hamnen », där hon nu, l{[ädd i hvit skrud, lofsjungcr 
Gud oeh Lammet. Himlen kändes så nära, jag tycke mig 
se de saliga och önskade, att äfven jag vore där. - Till 
dess låtom oss bedja och offra alla våra krafter i hans 
tjänst. Oeh Herrens löfte står kvar, att det folk, som vand
rar i mörker, skall se ett stort ljus, oeh öfver dem, som bo 
i mörka skuggors land, skall ett ljus skina. De varmaste 
hälsningar till alla missionsvänner från edert lyckliga sände
bud i Sinims Land. El/dia Sandberg. 

Axplock från T'ong=cheo=fu. 
Af August Berg. 

Juni 3 . »Herren hjälper de rättfärdige ... Herren bi
står och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktige 
och fräl sar dem, emedan de trösta på honom. Ps. 37: 39, 40. 

Kao ming-s/men, vår församlingsmedlem, kom till mig 
häromdagen för att begära råd. Hans byfolk skulle repa
rera ett af templen och fordrade, att han skulle bidraga 
med dagsverken och penningar. »Hvad skall j ag göra:» 
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frågade han mig. ),Jag vill lefva i fred med dem och har 
erbjudit mig att för något annat ändamål bidraga med 
mera penningar, på det de må förstå, att det ej är snål
het af mig utan en samvetssak.» ),Ja, jag hade naturligt
vis ej mer än ett svar att gifva: du skall ej betetlo., sade 
jag, Herren skall nog hjälpa dig. Ditt anbud till dem 
"ar hederligt, och, då de vägra antaga detsamma, blott 
för att tvinga dig till att göra, hvad de veta du anser 
varet orätt, lönar det sig ej att vidare tala med dem.» Ge
mensamt bådo vi Herren hjälpa oss, och därefter beslöt jag, 
alt hos mandarinen göra en vänlig anhållan att utfå en 
proklamation, som upplyste folket om de kristnas frihet 
från att deltaget i hedningarnes utgifter. Redan för flera 
år tillbaka hetr nä mligen kejsaren befriat alla si<1et under
såtar, som omfettta hvilken annan trosbekännelse som helst, 
från att bidraga med penningar, som äro ämnade att an
vändas till afgudac!yrkan. 

Så begaf j ag mig till rådhuset oeh fiek företräde hos 
mandarinens sekreternre, som i sin ordning meddelade sig 
med mandarinen. Ögonblieklig hjälp utlofvades, oeh denna 
gång höllo de ord. Samma dag på e. m. skiekades en 
poliskonstapel ut till byn med tillsägelse, att mandarinen på
följande dag önskade mottaga besök af såväl byfogden som 
Kao. På utsatt tid infunno de sig oeh förhördes, båda i 
knäböjande stiill ning, lwar för sig. Då ordningen kom till 
Kao gj orde mandarinen honom följan de frågor: »Hvad heter 
du? I-har bor du' Hvad sysselsättning har du? Lefver 
dina föräldrar) Huru Iiinge har du trott på denna lära? 
Hvad heter den utländska Liraren? Hvad landsman är han? 
Aren I katoliker? Huru många gudar tillbedjen I? Det 
är endast utgifter förenade med a fgu c!arnes tillbedjande, 
som du ej vill bidraga till) Andra utgifter är du väl vil
lig betala? Du är således fortfarande min undersåte i»~ P1 
alla dessa frågor svarade Kao frimodigt och ödmjukt, oeh då 
förhöret var slut, vände sig mandarinen till byfogden oeh 
sade: »Kao ming-shuen behöfver aldrig betala något til l 
tempelreparering, teaterspelning o. dyL Hör du det? Du få r 
a/dnj; begära något af honom för sådant ändamål? Begri
per du: Detta är en god lära oeh dig Kao ming-shuen 
förmanar jag att fI/t/gl sl7fdfl'a densam7lla / I fån gå l » 

Någon proklamation behöfde vi ej: Kraftigare språk talade 
mandarinen själf. Kao kom hem strålande glad oeh by
fogden måste svä lja sin harm. Ett par dagar utgjorde 
detta samtalsämnet i staden. »Ja, nu är världen upp- och 
neclyäncl» , hette det. »Ivlandarinen talar till förmån för 
utlänclingarne, och t. o. m. kejsaren törs ej knysta.» Men 
hos oss taekad e vi i. stil lhet Herren, som låter» allting Silm
verl,a ti ll godo», ty detta, långt ifran att skada vår sak, 
hjälpte den framåt ett godt steg. )lågra dagar efteråt 
sände j ag ett urval goda böcker, däribland ett väl inbun
det )lya Testamente, till mandarinen, som han emottog. 

Från den 90 Ii härifrån belägna staden Pu-tl!o lg 
återkom jag i förrgår. Jag gjorde resan i sällskap med 
doktor Liang, vår forskare, som själf är från den staden. 
V i tillbringade två dagar där, säljande böcker oeh inlå
tande oss i samtal med dem, Herren förde i viir väg. Så 
fort vi fått hus i [lcillan och n'ClI1lf s)'strar placerade där, 
Ilz:ilkct är af al/ra största (Jlkt. kommer jag att intressera 
1l11SSlOnSvännerna för Pu-cheng . Staden är stor, distriktet 
omfattande och från strategisk sy npunkt är det viktigt, 

att vi få den besatt. Våra nu företagna resor di t höra till 
de nödvändiga förarbetena. Vi ha' flera vänner där alla
redan. Denna gång lade jag ej så mycket an pa att 
»predika» och sälja böcker, som fast mera att komma i 
beröring med så många som möjligt och med så många 
samhällsidasser som möjligt? Vi gingo gata upp och gata 
ned, besökte skolor, tempel, rådhus, butiker, privata perso
ner och restauranter, förutom det att vi emottogo besök på 
värdshuset, där vi bodde. Endast en gång tillropades jag 
»utländsk njäfvul» , men det af en ung spoling i lång rock 
och glasögon, som därmed endast ådrog sig sj älf åtlöje. 
Som vi hafva besök af folket från Pu cheng·distriktet ganska 
ofta, kände mig många, och allmänna meningen var nu 
den, att vi kommit för att hyra hus. Några stycken er
bjödos ock åt oss, men jag afböjde och sade, att vi ej 
kommit hit detta ärende, det sannaste svaret och den 
bästa politiken f. n. 

Detta är förarbetet, sade jag. Ja, och må vännerna 
därhemma hj äl pa oss med böner för Pu-cheng! Vi be· 
höfva hus där och vi behöfva lämpliga personer till att 
kunna upptaga arbetet. BCcljcn både för Uei·nan och Pu
cheng. Herren skall förse I 

Talw-t'ang juli 1898. 

Kära missionsvänner I 

Det har gladt mig mycket, att detta års Sinims Land upp
tager en karta öfver !tela Kina förutom distriktet i norr. Jag 
tror mig därför kunna få hänvisa eder till denna att uppsöka 
den plats, dit Gud sändt mig för närvarande samt att få 
påräkna edra förböner och eelert intresse Ii!{a varmt, som 
om jag vore i norra Kina. Gud har ledt det så af f1era 
skäl, att jag i stället kommit söderut, och jag ser i allt detta 
hans nåde[ulla ledning. Ta-ku·t'ang är en liten stad på 3 , 500 
invånare, belägen vid foten af en höjd vid Jangtse-flodcns 
inlopp i Poyang-sjön i provinsen Kiangsi. 

l\'lissions-stationen ligger på själfva höjden, och vi hafva 
den mest härliga utsikt öfver sjön och omgifvande berg
natur, som delvis p:lminncr mig om Bohusliin dska skär
gården. 

Denna station användes för flere år sedan till språkskol2c 
för 35 unga svenskor, som missionär Franson utsände fr[in 
Amerika. Min kinesiska lärare brukar underhålla mig med 
berättelser om, huru dessa 35 unga flickor sutto i kapellet 
m. H. platser och studerade [ör 20 infödde lärare ungefär 
samtidigt. De voro mycket ungdomliga, en endast 16 år, 
och hade nit, dock icke visligen, ty de trodde sig kunna 
intaga Kina med storm, d. v. s. gatu-möten m. m. Kvin
nans ställning härute är dock sådan, att ett sådant upp
trädande på de flesta ställen ej går för sig - då kineserna 
anse det opassande. Af dessa unga kvinnor hafva emellertid 
många bIifvit använda till stor välsignelse dels här i pro
vinsen och sedermera norrut i provinsen Shensi. 

För närvarande är Taku-t'ang mera en slags hviloplats 
för missionärer än missions-station, ty arbetet här är mycket 
ringa. Vi hafva en evangelist men knappast några kristna. 
Folket här är riktigt känd t i hela provinsen för sin elakhet. 
Ja, det gör ett sOI/;ilj,1 intryck, hvart man ser, att finna huru 
hårda människors hjärtan äro, oeh att det tyckes finnas platser, 
där Herren intet lillder kan göra för deras otros skull. 0, 
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hvad satans makt är obcskrifligt stor härute. Det erfordras att 
se det med egna ögon för att riktigt k unna förstå och lida 
öfver a tt vå r ärke-fiende så lyckats utföra s itt förstörelse
verk, förvrida människorna och kvarhålla dem om möjligt 
i ondska och otro. 

r-.,' u vill jag omtala för eder, hva r jag kommer att 
blifva varakt igt s tationerad. I mellersta delen af provinsen 
lä ngs Kuangsi n-floden finn as en mängd stationer, dä r endast 
systrar arbeta, bitriidda af infödda evangeli ste r. 

Verksamheten vid må nga a f dessa s tatio ner är mycket 
blomstrande, och församlingarne äro på soml iga platser rätt 
stora. Till en af dessa stationer ha r jag blifvit förordnad , 
nämlige n ti ll Yuh-shan, belägen just vid Cheh-kiangs-provin
sens gräns. Ingen resa kan företagas under hettan, utan 
vä ntar jag här i Taku-t'a ng , tills den v armas te tiden är ö fver. 
Jag hoppas, om Gud vill, att i medio af september få resa 
dit i sällskap med en eller ett par systrar ti ll , so m också skola 
stationeras där. Resan öfver Poyang-sjön, som ä r ganska 
stor, är ofta farlig och osäker, ty båtarne äro ga nska små. 
Vanligen tager färden öfver sjön och sedan u ppfö r floden 
3 a 4 veckor, ty ma n ä r ju helt beroende af väder och 
vind och uppehålles o f ta flera daga r på en pl a ts under 
väntan på god vind m. m . Viljen I därför förena edcr 
med oss och bedja, att Herren må bereda allt för oss och 
i trygghet föra oss till Yuh-chan. Tänl{en på oss n[lgon 
gång under Septem ber m;l nad, då I hem ma i Sve rige åter
viin, t till staden och vinterarbetet, och bedje n , a tt Herren 
må själf vara med oss på vår lilla bräckliga farkost. Hettan 
är mycket s tark för näl'\ra ra nde , och efter sommarcn ä ro de 
fl esta mission äre r försvagade efter genom gå ng na vedermödor, 
i s tället för att hafva å ter samlat l{raftcr för vi ntern , som 
ma n brukar göra hemma. S eptember är därfö r den må nad, 
då man är mest utsatt för sju kdo mar. 

Trots den starka hettan st udera r jag u ngefär fy ra tim
mar dagligen och är så tacksa m , att Gud ger mi g krafter 
härtill. Ju mera man tä nker på värmen, desto s\ å ra re ä r 
de t a tt uthärda; det är därför en fördel att vara sysselsatt. 
Och sedan man cn g;lng l<ommit ut bland det s tacka rs 
folket , längtar man af allt hjärta att blif\-a herre öf\-er dct 
sdra spd.ket för att kunna nå de kära för mörkade kvin
norna med fridens och ljusets c\-angclium. Jag ka n ej säga, 
hu ru jag fröj dar mig a tt få börja e\rangeJis t- arbete i höst 
efter anko msten till Yuh-chan. Ty för denna ar ledning 
hafva vi komm it till Kina , ja det är det arbete, som Gud 
ombetrott åt mig, sitt ringa redskap. P risad t vare hans 
namn! 

l höst hop pas j ag få meddela om vår båtresa och ankomst 
till den nya sta tio nen. 

Eder i Herrens tjilnst 
Jl1iI1)' RallIsim . 

Ping-iao ,i en 7 maj 1898. ') 

") Herrcn är mec1 m ig , ~Onl e n 
",ildig hjäl te. , J er. 20: I L 

Ja, isarming har jag fått erfara dett a under he la min 
lå nga resa. Öfver djupen har han burit mig, och en mur 
har han \-arit oml,ring mig . Prisadt vare hans nam n ! 

" ) u tdra G" ur el[ bref från fröken ::\"emi Sjöbe rg till enskild 
person / hiirst:ld~s . 

Herren förde oss lyckligt till Kina den 23 mars ; jag 
stannade vid kusten i 14 dagar, och där sammanträffade 
jag med de a ndra systrarna_ Det var sa kärt få träffas igen_ 

Vi 1'01'0 ett stort sällskap, som lämnade Shanghai, Lång
fredage n, 16 st. inalles. Vi hafva färdats på må nga sätt, 
på ångbåt, :2 t im_ järnvägsresa, kinesisk segelbht och nu 
sist i 11/t vecka i bärstolar, burna mellan två ås nor. Ge
nom allt har Herren hjälpt oss! Den sista delen a f resan, 
i bärstolarna, har varit mycket tröttande. Vi hafva haft 
att passera en svår väg, oc h som åsnorna oftast ej gingo i 
takt, fingo vi g up pa och gunga rätt duktigt; och 5 gå nger 
stjälpte Mina Svenssons och min stol; vi sutto nä mli gen 
två och två i hvarje stol , som , när vi stigit in i den , ly ftes 
upp på mulås norna , och på så sätt sutto vi b ra högt öfver 
marke n_ Hvarken ;-dina ell er jag skadade oss, dock blcfvo 
vi första gången, det hände, ganska rädda_ 

Vår väg har gå tt genom trånga bergpass u tmed för
färliga bråddjup, med djupet på ena sidan och klippvilggen 
på de n a ndra . Hvilken Guds godhet a tt vi där ej s tj ti lpte, 
men nog klappade hjärtet lite t fortare , när åsnorna på sh
dana ställen snu bblade till, dock kände vi hela tiden, att de 
eviga armarna 1'01'0 under oss. 

Välsignade, starlw kär leksarmar, hur tryggt att h\-iia 
i dem' 

I prov insen Ch'iIi S[lg O vi fl era vackra, härliga sce
nerier bland bergen, och, h uru lätt g ick det ej att andas, 
högt däru ppe på bet-gstopp arna. Vi vo ro ända upp till 
4 , 700 fot öfver hafvet. Ja, här fin ns nog också mycket 
vacke t- t att skåda, men o' hur man kiinncr, att fö rban nel
sen hvil a r öfver jorden, och at t satan har sina ti ll bedj a re 
hä rute. i'dan betages ofta af vel'ldig ångest, när man kiita
ner, ser och hör a ll den gräsli ga nöd och det mörker, som 
här härskar. Nii r, när skall hj äl pen komma ?' Herre. 
sänd ljus, mer ljus till det stackars olyck liga Ki na ! i\ Jen 
hvem vi ll bringa lj uset hit ut? Jesus Kristus, som kan 
skingra allt mörker : Hvilken oändlig n i't d a lt ha få tt komm a 
hit ut som ltal/S \-ittne' 0, att j ag blefve ett rikt igt bru k
bart reds kap här 1 Bed mycket fö r m ig , för OSS; djä fvulc n 
är tu scnkonstig i att få en att d nda blicken fr1\n Jesus , 
åt hvilkcil all makt är g ifv cn, ti ll en sjiiiI', svårigherna hii r 
och nöden s gräns lösa s to rhe t. 

JItm skall dock segra, och hela jor,ien skall varda ful! 
a f Herrens häl'lighct. Hela jorden' Härli ga ho?p ! 

Vi hafva hvarjc morgon mås t st ~a upp kl. hal f 4 
och begi fvit oss i väg vid soluppg{lngen . De kincsi,ka 
värdshus, vi tagit in p:l öfver niitterna, kunn a liknas vd 
våra lIthus hemma, dock pilstodo de, som \;ari t härute i 
flera år, a tt dc voro ovanligt snygga och tt·e niga . Trots 
det vi legat på en kines isk tegelst ens bädd för oläs ta dörra r , 
omgifna af smu ts och »Chi na's billions » (= ohy ra) och 
med en hop stoj ande, skrikande kineser utanför, hafva \-i 
sofvit så godt och varit så lu g na och trygga, som i ei 't 
kära , lu gna S\-erige . Ja, Herren har känts så underbart 
nära, vi ha fva verkligen fö rnummit, a tt vi af många blifv it 
framburna i förbön. T ack för edra böner, ldra syskon: 
Tröttna ej! Lönen skall komma! 

En afton, vid fra mko mste n ti ll en missionsstation, Huai
luh) möttes vi af den glada underrättelsen, att missionär 
Tjider med fru voro där. Vi blef\-o a lla inbjudna till sta
tionen på supe och triiffade ,i iir våra kära svenska syskon. 
Hur kä rt var det ej: De \-01'0 pil väg hem - och vi på 
väg ut. Vi samtalade, sjöngo och bådo tillsammans. Herr 
Tjäder talade om för oss, att vi hade att möta soldater på. 
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väg ned ti ll kusten, och han var litet orolig för oss, då 
dessa soldater äro kända för sin vildhet och råhet. Herren 
hjälpte oss dock igenom äfven detta, så att, ehuru vi mötte 
nera tusen af dem, passerade de oss dock så stilla utan att 
göra oss något mer än att kalla oss för »utländska djänar ». 
;vlen det är ju vanligt här i Kina att få heta så. Ack I 
stackars arma soldater, hur de såga ut. Trötta , trasiga, 
smutsiga, somliga rent dju riskt vilda i sin uppsyn. De 
hafva blifvit beordrade att draga ned till kusten i händelse 
krig utbry ter; men 11\'ad kunna dessa stackare uträtta mot 
dra ordnade trupper och fasans fulla vapen? Intet. 

I tisdags den 3 maj komma vi hit till mr och mrs 
Saunder's station. Vår eskort och vi 4 svenska systrar 
samt 3 norska skulle bo i »systrarnas » hus inne i staden, 
då däremot dc engelska systrarna skulle stanna hos Saun
der' uta nför staden på den stora missionsstationen här. Vi 
mottagas ofantlit;·t hjärtligt här och hade just ätit en god 
frukost och sofvit ett par timmar, trötta som vi vara efter 
resan, då ett ilbud kom från mr Saunders station att sol
dater öfverfallit dem strax efter deras ankomst dit. De 
hade sprängt porten och stormat in, all des ursinniga. De 
krossadc fönster och toga stycken af fönsterbågar, och hvad 
dc komma öflTer och slungade mot de infödda kristna , som 
vara på gården. Två a f dem sårades mycket svårt och 
mr. S. bier obetydligt skadad, likaså hans medhjälp are mr 
BrcIVcr. Den sistnämndes rum ramponerades alldeles. 
hvilken ångest mrs Saunders med deras 3 barn och de 
engelska systrarna vara i den andra ändan af byggnaden, 
kan lätt tänkas. Genom en bakdörr kom en tjänare ut 
och ilade till manda ri nen för att få hjälp. Han sände några 
miin , men det hjälpte ej , icke förrän mandarinen själf och 
soldaternas anförare anlände, kunde de förmås aftåga . 

"\ i här borta vara i bön till Gud för dem och oss, 
nästa minut kunde de ju anfalla oss. Så underligt, att så 
snart vara sa nära en " riat», dock, om än en här lägrar 
sig omkri:lg mig, i Herrens hand är j ag trygg. 

l\landarinen sände män att I'akta deras hus, men han 
sade sig ej kunna lofl' a säkerhet för dessa vilda soldater, 
som egentligen ej stodo under hans kommando, och diirför 
måste de alla, midt i natten ny hit, eskorterade af manda
rinens soldater. Det var riUigt högt idligt a llvarsamt att 
se dem ko mma så dill' tyst i vagnar, och hur underligt 
skulle det ej kiinnas a tt midt i nat ten behöfvn ny från 
hemmet, till Iwilket de liingtat så ifrig t. En missionär får 
ju dock I'ara beredd på att sådant ka n inträffa. Herren 
I'ar dock så god, som skonade allas lir. Tacken Herren 
med oss ! Hela denna vecka haflra soldater tågat förbi, men 
de hafva förhållit sig lugna . I natt går sisla truppen, men 
om en månad börja nya trupper igen, då hoppas vi dock 
vara i frid fra mme i (:in·ch·eng. Vi vänta här på missio
när Hahne, som är på väg upp för att hämth oss, men 
ännu ej komm it. Det har varit så skönt här få hviJa lite, 
och alla här äro så synnerligen snälla mot oss, men dock 
längta vi nu bra mycket till resans mål. 

Våra senast utgånnga systrar framkommo lyck
ligt och v äl till Uin.ch'eng omkring d. 20 maj . lIer
ren ledde dem med trofasthet igenom resans många 
besvärligheter och bevarade dem »mecl sin hands 
skugga» från bade synliga och osynliga faror. Ur 
ett enskild t bref från syster Mina Svensson, dateradt 

den 27 maj meddela vi följande om själfva fram
komsten: 

»Nu hafva vi nått vårt mål och äfven hunnit att 
skingras till de olika stationer, där v i för en längre tid 
komma att vistas. Det var så kärt att komma till våra 
svenska syskon, det kändes alldeles, som hade vi kommit 
hem. Vi stannade i Uin.ch 'eng, broder fo'olkes ~tation, i 
fem dagar, hvarefter Naemi Sjöberg och j ag reste hit upp 
till I-shi, en station belägen 3 sv. mil från (:in-ch'eng. 
Systrarna Anna Jansson och Ebba Buren bo och verka här. 
Sigrid Engström reste till Han-cheng, där syskonen Berg
lings verka, och 1\anna Fogelklou kommer tills vidare att 
stanna i Uin·ch'e ng. Vi äro så tacksamma till Herren för 
den stillhet, vi nu få njuta efter den långa, tröttsamma 
resan. 

Från olika delar af landet höra vi om oroligheter, som 
uppstått bland folket till följd af att de höra om de ut
ländska makternas insteg i Kina, och kan folket i allmän
het naturligen ej göra någon skillnad på missionärer och 
andra utJändingar. Vi hoppas dock, att Herren skall stilla 
oron, så att missionsarbetet obehindradt kan fortgå. Här i 
dessa trakter råder stillhet och lugn och folket är öfver
raskande vänligt stämd t mot oss. Här finnes ännu ej så 
många döpta troende, men rätt många »sökare ». Alla äro 
mycket glada öfver att se oss och komma för att hälsa 
oss välkomna. Hälsningsordet är alltid »ping-an», som be· 
tyder »frid » . Männen göra stor bugning och lyfta upp 
sina hälhier och kvinnorna nicka och föra tillsamm ans sina 
händer och ibland stl'yka de på oss för att I'isa sin vän
lighet. De tycka ock om att hälla oss i händerna. Deras 
många frågor röra sig först och främst omkring vår ålder 
och våra namn , om vi äro gifta och så vidare, hvilket allt 
hör till den kinesiska hönigheten att taga reda på. 

Värmen är redan ganska tryckande men hindrar oss 
ännu ej att läsa . Skulle den blifva särskildt svår i juli 
och au gus ti, komma vi nog att nytta ut i en grotta några 
»li » härifrån, där systrarna förut hafva bott, och där är 
det svalt och skönt. 

Lofvad vare Herren för hans öfvernödande godr.et 
mot oss I. 

Till ~jäIp ilid bön förr missionen. 
En Kinamissionär skrifver: »Jag har ofta blifvit till

frågad af nitisl<a missionsvänner om det sätt, hvarpå de i 
bönen bäst kunna vara' oss till hjä lp på fältet. Isynner· 
het har denna fråga framst ällts a f dem, som hafva på sin 
lott att leda de möten, där man samlas till bön för mis 
sionen. Följande antydningar kunna kanske blifva till hjälp 
för någon i denna fråga. 

l) Låt mig enträget uppmana till både mera enskild 
och gemensam bön för de infödda kristna. Allt för sällan 
bäras dessa med sina många behof och stora frestelser fram 
inför Gud. 

2) Anropa Gud, att den Helige Andes kraft må komma 
öfver de infödd a församlingarna , all deras medlemmnr må 
varda uppfordrade och styrkta att vinna sina bröder och 
systrar, hvilka ännu äro i mörkret. 

3) Bed, att i/i, missionärer, all tid må hafva vår till
fredsställelse och andliga vederkvickelse i G u d. Huru ofta 
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sakna vi icke allt umgänge med trossyskon, och, om vi 
icke umgås mycket med Herren själf, kunna vi ej hållas 
uppe utan förlo ra i andlig kraft och välsignelse. 

4) Bed s ii rskild t , att nitet hos oss för själa rs frälsning 
ej må aftaga. Hedendome ns inl1ytande ii r utmattande, 
hvarför vi i detta fall behöfva edra trogna, ihållande för
böner. 

5) Bed, att vi ej för mycket må lita på våra med
arbetare. Det går lätt att »sätta sig kött till arm}). Full 
tillfredsställelse äga vi endast i den treenige Guden. Vår 
ä lskade Fader s viker oss aldrig. »Jesus är densamme igår, 
idag och i evighet», och den evige Anden förändras aldrig. 

Till sist, bed enträget att hvar och en a f oss här 
ute må bli fva bevarad lycklig och trogen i tjänsten. »Fröjd 
i Herren är vår s tarkhet. }) Vårt arbete är sådant, att det 
ofta vill nedty nga och pressa våra sinnen, missräkningarne 
äro ofta många, och de ljusaste förhoppningar ku n na gru
sas. :\[ed ';etandet, a tt vi äro sända af Gud, a tt sädet iir 
det eviga Ii fvets ord, och att Jesus kommer snart, upplyser 
dock mången mörk d ag och fön'andlar nederlag till seger.» 

NåQ;J:1a dJ:1aQ; UJ:1 l\oIp0J:1'cöJ:1eJ:1naS 1leJ:1l\= 
samhet i I\ina. 

Att va ra en kristen Iwlpo rtör i Kina är mycket pröf
\'ande, ty en sildan är ständigt utsatt för hån och ganska 
ofta för sd.r förfö ljelse. Ha n behöfvcr vara utrust ad med 
mycken visciom, tåla mod och ett vinnande sillt, om ha n 
skall kunna sprida sina böcker men ock med ett verkligt 
hj iil temod , ty hans lif sväfvar ofta i s tor fa ra. Sådana 
män äro ej Iiitta att finn a , me n Herren berede r sina tjä
nares hjiirtan ä fl' en fö r detta arbete. 

CIIOl e/will-san var förr en dålig ma n oeh en bitter 
förfö ljare mot de kris tna; i synnerhet I'isade han dc kristna 
medlem marna a f si n familj mycken fie ntli g he t. Vid ett till
fälle anföll han i si n egen by sin kusin, som var en kär 
kris ten , och han skulle siikerligen i sin våldsa mhet s lagit honom 
till döds, om ej åskådarn a ing ripit. Sedan Cl1llin·san blef 
k risten, ha r ha n själf fått utstå sl'å ra förföljelser, men därvid 
l"isat et t stort tålamod och en sällspord öd mjukhet. Såsom 
bokspridare för » i\.Jcllersta Kinas religiösa traktatsäl!s kap » 
besökte han en gå ng en by för att där pred ika e,·angelium 
och sälja sina böcker. Folket på denna plats misshandlade 
honom, kastade ut honom utanför byområdet och hotade 
honom med att, om han återkom, sk ulle dc »!J)eka ut hans 
ögon » . Ban svarade helt lug nt: »Jag ska ll återkomma i 
mo rgo n }) , lwilket ha n ock gjorde. Hans förfölj are utförde 
ic ke hotelsen utan nöjde s ig med att förnya den och slå 
honom. F öljande morgon var den modige mnnnen åter på 
sin plats och utbjöd si na böcker, hvarmed han fortsattc 
dag efter Llag, til! dess fie nd erna tröttnaLle att förfölja honom. 
Genom sitt tå lamod och sin ödmjukhet fick han sålunda 
ba na I'iig för evangel ium till denna by. 

Peng L allg-smg från Hunan ä r en annan kolportör. 
Han är en mycket orig inell man med fas t karakter. Peng 
har icke blo tt s ina originella ideer, utan han sätter dem 
ock i I·erket. Före sin onn'ändelse var han en synnerligt 

elak man och såsom sådan känd vida omkring och är dä r
för nu ett slående exempel på evangeiii frä lsande kra ft. 

Äfven ganska upplysta kineser tro, att den medicin 
missionärerna utlämna är sammansatt a f d öd a mä nniskors 
ögo n, hjärtan m. m. Det är jämförelsevis få kineser af 
dem, som ännu är o främmande för evangelium, so m ej 
hafva denna föreställning. När Pengs broder dog, till stor 
sorg för både honon: och hans åldriga moder, beslöt Peng, 
a tt inga historier skulle få u ppdiktas om hans broders döda 
kropp. Hela grannskapets befolkning inbjöds där fö r att 
närvara, då den döde lades i kista n. En stor skara män
niskor var sa mlad vid detta tillfälle, och sedan begrafnings
ritualen var läst, undersökte fyra närvarande hed ninga r den 
döda kroppen och lade den med mycken vördnad i kistan, 
hvarerter ögonlocken som vanligt igensmetades med cement. 
Till yttermera visso inslogos genom ögonlocken någo n för 
detta tillfälle särskildt för fäl',i igad nubb . Under t1era dagar 
var denna händelse det allmänn a samtalsämnet, och den 
ha r sa nnolikt gj ort mem än tusende proklamationer och 
försäkringar förm ått för att bevisa , att ryk tena om med ici· 
nens hopsättning äro ogrundade. 

Tve nne Iwlportörer blefvo en gång på en mISS IO ns 
resa öfverraskade af en snöstorm. Efter stora mödor och 
bes vär up pnådde de slutligen en kristen fami ljs hem, diir 
de blefvo hjärtligt emottagna: Yrvädret fortfor, och de kunde 
ej ens tänka på att läm na sin ti l!l1y ktsort på l1era dagar. 
S törs ta delen af tiden användes alt läsa bibeln för och un
dervisa ett tjuguta l grannar, hvilka samlades flera gånger 
0111 dagen för att höra om »läran ». Det var en I'älsignad 
snöstorm, som gaf våra bröder ett så dyrba rt tillfälle att 
sprida evangeIii kunskap. 

Den niimnda k ristna fam iljen , som hiir bor miclt ibland 
hedningarna, ä r ett bevis på den välsignelse, hvartill liikare
missionen är. Fem mecllemmar af familjen ha fva den ena 
efter den andra blifvit opererade för starr på sj u khuset i 
Hanko \\'. ]le ha fva alla både i andlig och leka mlig bemär
kelse intygat: t E tt vet j ag, att jag va r blind och ser nu . » 

En dotter af samma fa milj hade någ ra månader förut 
lämnat hemmet och blifvit hustru å t en ung man, med 
hvilken hon sedan barndomen varit förlofvad. En öfver
enskommelse var gjord, a tt hon fritt skulle få bekä nna s in 
kristna tro, men så snart det I"isade sig i hennes nya hem, 
att hon ej tillbad afgudarna, började både hennes man och 
svärfader slå henne, lwi lket de upp repade, när helst hon 
knäböjde för att till bedja den lefl"ande Gudcn. Den unga 
h ustrun stod dock fast i sin tro och tillbad alltfort sin Gud. 
Herren anviinde sedermera de ofvannämncla ko lpor törernas 
vittnesbörd, så att förföljelsen inom detta hem upphörde. 

De infödd a kristna, hvilka äro spridda här och diir, ofta 
i mycket al1ägs na trakter, äro omg ifna a f må nga frestelser och 
afstiingda från allt kristligt umgänge. U nder må nader och 
år hafva missionärerna saknat underrä ttelser frå n dem. iVla nga 
hafl'a blifl.. it beståndande i tron och t. o. m. samlat sina 
vänner omkring sig samt bildat en hel liten kristen fö rsam
ling midt ibla nd sina hedniska g ranna r. Det har ii"inge 
varit ett önskningsmål, att <.lessa ensamma kristna då och 
då skulle få ett besök af kolportörerna. 

En dag sammanträffade några kolportörer med en ma!1 , 
som för 8 år sedan blifvit en kristen, men S0111 de ej sedan 
dess hört något ifrån. Ehuru i stor lekam lig nöd, då hans 
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hus kort förut brunnit ned i grund, var han och hela hans 
familj lyckliga och glada tron på sin Frälsare. 

Såsom ännu ett exempel på de infödda kolportörernas 
företagsamhet och nit i arbetet må följande om niimnas. 
Tvenne af dem begåfvo sig till staden Changsha för att 
där sprida sina böcker. De voro fullt medvetna om den 
stora fara, de utsatte sig för, då de gi ngo in i sj älfva hjärta t 
af den mot Jesusreligionen så fie ntli ga provinsen Hunan. 
Sedan de ett pa r dagar efter sin framlwmst något känt sig 
för, togo de på tredje dagen helt fri mOdigt fra m si na böcker. 
Lyckligtvis regnade det de n dagen, och de 1'0 1'0 väl skyd
dade bakom sina stora paraplyer, så att de ej tilldrogo sig
någon siirskild uppmärksamhet , där de gingo från hus ti ll 
hus. De fortsatte hä rmed under tio dagar och lyckades få 
siilja en bok i nästan hvarje hus. På elfte dagen visade 
dc eti ännu större prof på dristighet. De gjorde nämligen 
i ordni ng små I'ackra paket med kristliga böcker och skic
kade in dem, jämte ett par a f missionärernas visitkort , till 
n~'\g ra af de fö rnämsta iimbetsmänncn i staden. Flera mo(
togo böckerna, a ndra återsä nde dem. 

Om icke kolpor töre rna I'isat slidan öppenhet oc h sildant 
mod, hade de troligen bli fvit utsa tta för svå r förfÖIj-:lse. 
Herren ut rus tar si na vittne n och brukar dessa till fr amgång 
för si tt el'angelium, sitt namn till ära . 

Vid eH besök i el( läger i provi nsen Hunan samta
lade en infödd kolportör med befälhafvaren, som köpte !lera 
kristliga böcker, I'isade intresse för evangelium och ut
tryckte sin önska n att f:i. träffa de främlil ga l' , IJI'ilka kom
mit ti ll Kina med desusliiran ». Sedermera berättade han , 
att han för flera år tillbaka i si tt rege mente ha ft en under
officer, som dt af den utländska läran». Denne hade varit 
en spelare och en af de värsta miin nen i hela lägret, alla 
hade fruktat för honom . Helt plötsligt blef han en annan 
människa med ett stilla oeh mildt sinnelag. Han visade 
sig fran den dage n li ka angeliigen 0 111 att göra godt, som 
han förut varit att gö ra onelt. Befälhafl'aren tilla,ic: »De t 
iiI' en mäk tig kraft i denna lära, ty den kan förändra hj ii r
ta t på MI'en de uslas te mä I1niskor ». 

rIung Deh-ying. 

Genom förföljelsen i Fukien, hvalvid missionsfamil
jen Stephens led martyrdöden , ble f, berättar missionär 
Lechler, församlingen kringströdd i landet, och de för
skingrade gingo omkring och predikade evangelium, som 
det berättas i Apostlagärningarna. Ett nytt kapitel af 
detta innehåll har på allra senaste tiden tillkommit ge
nom en ringa och olärd kinesisk handelsman i Hung-hua 
i Futschau·distriktet. Denne Herrens lärjunge, vid namn 
Hung Deh-ying, hörde för unge fär 6 år sedan för första 
gållgen evangelium och trodde genast. Han hade redan 
länge såsom hedning sökt sanningen. Han blef vege· 
terian och ledare af ett religiöst säll skap, och därtill 
var han en man af sällsynt renhet sederna och af en 
ädel ka rakter, en sann Kornelius. Sedan han af en 

kolportör från Amoy fått höra om Kristus och b!i fv'i t 
gripen af sa nnin gen, gick han till Futschau och bad den 
därvarande missionären enträget a tt skicka en infödd 
predikant till hans fäderneby. En elev i predikantsem i
nariet var från samma ort, och denne skickades dit un
der sommarferierna. Me n arbetet växte så under den 
ko rta tiden, att han efter ferierna s slut icke kunde lämna 
det för att återvända till skolan. Mera än ett år fick 
den Ii Ila församlingen ostörd utveckla sig i men därefter 
uppstod en förföljelse, som i första rummet riktades emot 
H ung Deh-ying. Upprepade gånger b!ef han slagen och 
sedan fördrifven från hus och hem. Under Aera måna
der vågade han icke återvända. Två af hans barn dogo , 
men han fick icke komma till baka för at t begrafva dem, 
Hans redli gt utförda yrke hade städse rönt framgång, 
så att han hade blifvit en tämligen välbärgad man. men 
den största delen af hans förmög enhet beröfl'ades ho
nom under förfölj elsen. Från missionärernas sida gjor
des visserligen stora ansträngningar fö r att möjliggö ra 
hans återvändande till sitt hem och utverka återställan
det af hans förmögenhet men med föga res \iltat. Andt· 
!igen efter mer än ett års förlopp till äts han att åter
vända till de sina, men om återställandet af den honom 
frånröfvade förmögenhet var intet' tal. I alla dessa elds
pro f visade han sig dock ståndaktig i sin tro och ut
härd ade med glädj e sina egodelars försköAing. Icke 
långt efter Hung Dehyings återkomst till si n hemort, 
begynte en väckelse i byarna i trakten däromkring, och 
mi ssionärerna i Futschau hörde, att öfverallt ett antal 
människor voro redo att anamma evangelium och öfver
gå till kristendomen. 

Missionär Brewster tog känn edom om denna rörelse 
och fann till sin stora glädje, att den hade uppspirat ur 
ova nligt rena bevekelsegrunder . I uörjan kom han all
deles icke på den tanken, att denna rörelse stod i fö.r
bi ndelse med evangelisten Hung Deh-ying, men efter 
några veckor kom sakernas verkliga förhållande i dagen. 
Hung Deh-ying hade nämligen un der sin förvisning från 
hemmet ofta uppehållit sig i dessa byar och då förkun
nat Kristus för såvä l sina gamla bekanta och yrkesvän
ner som för hvarje obekant, med hvilken han kom i 
beröring. Hans tadelfria vandel, som han fört redan 
såso m hedning, gaf ett krafti gt vittnesbörd om sanningen 
af det budskap, han förkunn ade. Äfven efter sin åter
komst till sin fäderneby ägnade han så mycken tid åt 
förkunnandet af evangelium, att hans yrke började lida 
däraf och icke mer uppnådde det förra blomstrande till
ståndet. Därtill hade han genom den lidna förlusten 
råkat i verklig yttre nöd , och missionä rerna läto honom 
därför få ett litet underst öd såsom bidrag till sina resor. 
Efter några veckor lämnade han dock till baka pen
ningarna med den anmärkningen, att när han g ick om· 
kring bland folket för att förkunna evangelium, brukade 
man ofta fråga honom, huru mycket penningar han fick 
af främlingarne därför, och ciet vore då af den stÖrsta 
betydelse för framgången af det evangelium, han förkun
nade , att han kunde svara, att han icke själf finge den 
ringaste betalning därför u tan predikade om fräl sningen 
genom Jesus endast af kärlek till hono m. Det är lätt 
begripligt, att Herrens välsignelse på ett alldeles sär
skildt sätt måste hvila öfver ett så oegennyttigt arbe te. 
Frukten af detsamma var, att inom mindre än två å r, 
hufvudsakligen genom denne mans verksamhet, på 10 
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nya platser små församlingar bildades, hvilka nu äro i 
tillväxt. Dessa församlingar bidraga själfva till sin pre
dikants underhåll, helighålla söndagen och frambringa 
äfven på andra sätt rättfärdighetens frukter. Det måste 
sägas, att Hung Deh-ying icke lämnar något tillfälle 
obegagnadt att vittna om Kristus och att förmana män
niskorna att mottaga den i Kristus uppenbarade fräls
ningen samt efterfölja honom. På gatan, i härberget, 
i bodar eller i sitt hem, öfverallt finner han osökt till
fälle att vittna om Kristus. Hans grundliga inre för
beredelse, hans taktkänsla och sunda förstånd skicklig
göra honom under den Heliga Andes upplysning att in
verka på alla utan att själf taga skada. De la platser, 
som genom hans verksamhet blifvit öppnade för evan
gelium, utgöra blott en del af hans välsignelserika arbete. 
Rans exempel verkar tändande på andra, han är ett 
glödande kol i församlingen, som tänder eld ibland lek
männen. Denne mans heliga ifver har åstadkommit att 
ett stort antal lekmän medverka i evangelisationsarbetet 
IItan betalning. Frukten däraf är, att församlingen i 
Rung-hua under sista året tillväxt med 900 medlemmar. 

Trons frimodighet. 

Då Krysostomus hotades med landsfö rvisning, om han 
fortsatte att predika om frälsningen i Jesus, svarade han 
kejsaren: 

»Hela ,,-ärlden är min raders hus, du kan icke lands
förvisa mig. » 

»Jag skall döda dig», sade kejsaren. 
"Det kan du icke,» svarade den hjältemodige läraren, 

»mitt lif är fördoldt med Kristus i Gud.» 
»Jag sl<all fråntaga dig all din egendom», sade kejsaren. 
»Godt», var svaret, " men jag har ingen, som du väl 

känner till. Min skatt är i himmelen, och där är äfven 
mitt hjärta. » 

»Jag skall förjaga dig långt bort från dina dinner. » 

»Omöjligt», sade Krysostomus, »jag har en vän i him
melen, från hvilken du ej kan skilja mig. Jag trotsar dig; 
det finnes intet, du kan göra mig, hdllcet skadar mig.» 

En obildad man i det inre af Kina visade efter sin 
omvändelse en sådan kärlek till Kristus och nitälskan för 
själars frälsning, att han, oaktadt sin okunnighet, blef an
tagen af ett missionssi:illskap till dess kolportör. Under de 
få år han lefde, reste han omkring i sin provins, sålde bib
lar och delar af bibeln samt talade, om än med stapplande 
tunga, ur sitt öfverfulla hjärta för folket om Jesus. Han 
var ett lefvande Kristi bref, som folket läste jämte de 
böcker, han sålde. 

Efter hans hemförlofning yttrade hedningarna om ho
nom: »Det var ingen skillnad på hans lif och det, som står 
i boken». Huru många af oss, som lefva uti evangelii 
klara ljus och som redan »från barndomen känna de he
liga Skrifterna», kunna väl få et! dylikt vittnesbörd? Är det 
icke ofta allt för stor skillnad mellan våra lif och »boken». 

En Kinamissionär berättar om en kines , öfver 7 O tu· 
gammal, att han mottog evangelium första gången, han hörde 
det. En gång planterad i Herrens vingård, mognade han 
hastig t och blef en, som vann många själar för himmelen. 
»Jag blef mycket gripen», berättar missionären, » när j ag 
en dag hörde den gamle bedja: Vi tacka dig, Herre, att 
du införsatt oss i ditt rike, och vi bedja dig nu, att du 
vi lle lära oss att göra allt, hvad på oss ank ommer, för att 
vinna andra för dig. Hjälp hvar och en af oss att föra 
tio själar till dina fötter, de tio att vinna andra tio, 
dessa hundra att vinna tusen och de tusen tiotusen för dig, 
så skall snart evangelium varda spridt öfver hela Kina.» 

Den gamle mannen icke blott bad härom utan arbe
tade ock härför. Han fick blifva ett medel till omvändelse för 
många fler än tio under de fem år, han lefde såsom 
omvänd. ll'lå Herren lära oss att så känna vårt anSVM 
och så göra vår plikt gent emot hedningrna, som vi skola 
önska det, när vi slutat kampen och få skörda, hvad vi sått. 

Xuru blindspråket på kinesiska uppstått. 
(Cr ,Regions Beyond >.) 

;:Vliss Gordon Cumming gifver i en mindre bok ') en 
sammanfattad berättelse om en upptäckt i Kina, hvilkcn 
sannolikt kommer att därstädes medverka i oberäknelig grad 
till Guds rikes spridande. 

Underligt nog måste äfven de bästa och mest lofvande 
upptäckter tidtals kämpa sig fram genom stora svårigheter 
af brist på erkännande från äfven 1<ristna vänner. 

Mr H. \V. lvlurray, som gjort upptäckten, var först 
kolportör i Skottland. Hans tidigare år voro ej på något 
sätt utmärkande. Hans fader arbetade vid en såg, och, när 
gossen, vid nio års ålder, med ett barns oförskräckhet un
dersökte maskinen, förlorade han sin viinstra arm . Denna 
synbara olycka blef första länken i en kedja af händelser, 
hvilka, om dc l'idare få utvecklas, kunna blifva till oberäl<
nelig välsignelse för närvarande och kommande släkten i 
Kina. Utan tvifvel blef nämligen denna händelse anledning 
till att Murrays håg vändes till bokliga kunskaper, och han 
blef en flitig skolgosse och sedermera brefbärare i närheten 
af Glasgow. 

Den unge brefbäraren indelade sin dag i tre delar. 
Under första delen af dagen studerade han bibeln på he
breiska, under den andra delen läste han sitt grekiska 
testamente, under det han gick gata upp och gata ned med 
sina bref, och den sista delen af dagen tillbringade han 
under bön, att Herren tydligt \·ille utvisa, om han ej kunde 
använda honom i direkt missionsarbete. Han sökte an
ställning såsom kolportör hos ett BibelsiiIIskap i Skottland. 
Ehuru tilltalad af den unge mannens \·äsen fruktade styrel
sen, att en krympling och därtill en så anspråkslös man ej 
skulle \·inl1a framgång såsom kolportör, och rådde honom 
att stanna In'ar på sin plats. År 1863 förnyade han sin 
ansökan och blef då antagen till kolportör i hemlandet. 
Han började sitt arbete på \·intern bland sjömännen, och 
sänd es på sommaren till de afhgsna bya rne i skotska hög
landet för att sälja bi blar. Hans längtan stod till det yttre 
missionsfältet, men han såg ingen möjlighet att få utbildas 

") i\led namn: >The Inventor of the :1\l\mer Ty pe fo r China. > 
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till missionär. :-"Ied anledning af hans ovanliga lätthet för 
språk blef han dock tillrådd att bel"istn en större skola 
med villkor, att läsninge n ej fick inkräkta på hans arbete. 
Han började sina studier kl. 3 om morgnarne, bevistade 
skolan mellan 8 - 10 och började sedan sitt dagsarbete så
som bokspridare. 1871 antogs han af Bibelsällskapet så
som kolportör i främmande länder och sändes till Kina. 
Här studerade han språket i Chet'oo sex månader, hvarefter 
han började vandringarne med sina biblar. Språket lärde 
han mer och mer, under det han sköt sin bokkärra fram 
på bergsstigarna i bitter köld och under många svårigheter. 
Under 2 S år fortsatte han detta sitt arbete, ibland med 
liten framgång, ibland med så mycket större . Det ombyt
liga folke t började plötsligt så ifrigt fråga e rter »Jesu hi
storia », att han knappt kunde förse dem med biblar så 
hastigt som de önskade; somliga dagar hade han sålt tre
tusen ex. af sin bok. 

-nder sina vandringar, som utsträcktes äfven till Ma nd
schuriet och IVlongoliet, öfl'erraskades Murray af det stora 
antal blinda, han mötte. Åtta il tio kommo ofta tillsam
mans, då den förste af dem med en käpp kände sig fram 
på vägen . De blindas antal i Kina beräknas till 500,000, 
men dennn siffrn är allt för lågt tilltagen. De blindn 
kineserna tillhöra i allmänhet den allra lägsta l..:lassen. De 
ligga vid vägarna och begära allmosor, söl<a förtjäna några 
slnntar såsom spåmän eller framkall a disharmoniska läten 
på nöjt för att väcka uppmärksam het. Under århundraden 
hafva dessa massor af blinda i Kina framsläpat sina lif i 
mörker, en börda för både sig själfva och andra, då ingen 
möjlighet för dem funnits att förtjäna sitt uppehälle . För 
de unga männen och gossarna kände Murray särskildt det 
litligaste deltagande . Han försökte intressera mlsslOnilrerna 
för dem men fick alltid samma SI-ar, att de ej kunde 
åtaga sig mer arbete än de reda n hade. 

-nder åtta år sökte i\Iurray lösa problemet, huru han 
skulle kunna lära de blinda att läsa. Att för hl-ar! och 
ett af de 4 ,000 orden finna ett särskildt tecken, som läm
pade sig för upphöjning, syntes otänkbart. Slutligen upp
täckte ~Iurray, att, ehuru språket har en såda n mängd ord, 
har det ej så många lj ud. Sir Thomas \;"\rade hade bel/i
sat, att Peking·språket består af 408 ljud, och så många 
lj ud trodde sig Murray kunna framställa med upphöjda 
tecken . Dottern i den familj, där han bodde, var född 
blind. För hennes räkning förskrefs från England böcker 
med olika blindskrift, och bland dessa förekom äfven Brail
Ies system med upphöjdn punkter. Det intresserade ~Iurray 
mycket. 

Efter många månaders fåfänga försök fick denne tålige 
Herrens tjänare en uppenbarelse, som väl ingen kan betvifla 
lwm från himmelen, när vi se dc resultat, den åstadkom
mit. På middagen, när han hvilade efter sitt långa 
morgonarbete, - att sälja böcker på gatorna under en 
brännande sol, - såg han plötligt, lika tydligt som han 
nu ser en af sidornn i sina stereotyperade böcker, en stor 
utbredd rulle, på hvilken var upphöjdt med Brailles punkter 
hela det system, som han sedan så tåligt och skarpsinnigt 
utarbetat. En tanke nög genom hans hufvud: låt »dessa 
punkter föres tälla nummer och numrera lj uden». Däruti 
låg hela hemligheten. 

Denna uppenbarelse befria le honom dock ej helt och 
hållet från hans bryderi. Den blef liJ,som ett sjöl;:ort, som 
satte honom i stånd att arbeta sig igenom svårigheterna, 
Oell till delta kärlekens arbete anl'iinde han all den tid, han 

kunde taga från sin hvila under åtta år. Han ansåg sig 
nämligen skyldig att ägna hvarje minut af dagen åt direkt 
arbete för Bibelsällskapet och tillät sig först efter afslutadt 
dagsarbete att taga itu med det, som låg hans intresse när
mast. Att närmare förklara systemet, så att det kan upp
fatt as af dem, som ej känna kinesiska språket , är ej tänk
bart, men sedan det är fullbordadt och pröfvadt, har det 
visat sig oöflTerträffligt. Den mest okunniga blinda person 
har på denna metod lärt sig läsa flytande och skrifva på 
mindre än tio månader. Mer upplysta män och gossar 
hafva lärt det på mycket kortare tid. En liten gosse lärde 
det på tic veckor och en bildad man på tio dagar. 

Under de första tio åren efter upp täckten af nummer· 
systemet 1879 arbetade Murray endast för de blinda utan 
tanke på att detta utgjorde blott första delen a f upptäckten . 
Den andra delen är blott en utveckling af den första men 
är af ännu stÖrre betydelse, då den sätter äfven de seende 
i stånd att lika hastigt lära sig läsa och skrifva. ;Vled 
synliga svarta li nie r sam manbindas de upphöjda hvita punk
terna, hvilka äro afsedda för de blindas fingrar. Betydel
sen a f denna utveckling af upptäckten fatta vi först, när vi 
betänka det oerhörda antal människor i Kina, som ej kan läsa. 

Det blef en stor g lädje, när Murray fann, att de 
blinda kunde lära de seende alt läsa. På begäran sände 
Murray en blind nicka för att underVIsa en klass kvinnor 
j en skola, som tillhörde en missionsstation . Missionärens 
fru va r en af läljungar na och var efter ;,ågra dagar fullt 
inne i systemet. De fattiga la ndtkvinnorna liide det äfven 
med lätthet och kunde efter tio månader både läsa och 
sl{rifva. Deras vänner och grannkvin nor blefvo så förvå
nade och förtjusta öfver deras s;{ickJ ighet, att ett stort an
tal antecknade sina namn, ifriga att få åtnjuta undervis
ning följande vinter. 

En källa till stor glädje är att nummersystemet iifven 
kan användas för musile Det har gifvit anledning till en 
mångfald af sysselsättningar för de blinda. De kunna nu 
blifva lika nyttiga som någon annan och mer än mången 
seende, då de genom sin kunskap blifva likställda med de 
bildade . De tjäna ofta såsom verkliga evangelister, då de 
sätta sig ned på någon plats i staden och föreläsa berät
te lsen om Jesus . Många af de förbigående stanna för att 
höra en blind kines läsa med fingerspetsarne, h vilka aldrig 
skulle lyss na till en utländning. 

En missionär i norra Shansi hade på sitt hjärta länge 
känt det såsom en verklig nöd , att kvinnorna inom hans 
församling ej kunde läsa sina bibbr. Med liten eller ingen 
framgång hnde han försökt undervisa dem i den vanliga 
ideografien. Han lärde sig hastigt ~(lurrays metod och skrif
ver: ,Jag tycker mig nu kunna se den dag, när alla våra 
h:vinnor och nickor själ fl-a kunna läsa sina biblar; hvilken 
välsignelse skall ej detta bli fl-a I» (Forts.) 

De kristna i Tessalonika hade följande utmärkelse: 
Verk i tron, arbete i kärleken, uthållighet i hoppet på Her
ren Jesus Kristus (l Tess . 1: 13). De blefl'o apostlarnes 
och Herrens efterföljare och ble fvo föredömen för alla tro
ende i Macedonien och Akaja. Genom dem utgick Her
rens ord till de närliggande trakterna (v_ 6-7.) De vora 
omvända från afgudarne, de tjänade den sanne le fva nde 
(Juden och väntade Jesus från himmelen (v. 9 - 10). Kän
netecknar äfven detta oss? 
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John I\eith-Falcone17, eIl, banbllyta17e fÖll 
missionen i fbabieIl,. 

Af Allgust Berg , 

Ehu ru i första ha.nd vår tidning är afsedd att vara 
ett missionsblad för Kina , draga vi dock ej i betänkande 
att införa nedanstående skildring af den unge mans lif, som 
i blomman af sin ålder, likt ett ädelt hvetekorn, nedmyllades 
i ..-\rabiens heta sand. Som förut i vår tidning framhållits 
är behofl'et i Kina på vårt missionsfält af lIIanlt/;a arbetare 
stort. Vårt hopp och vår bön är, att någon ung broder 
vid genomläsningen af nedanstående skildring må känna Her
rens kallelse till sig att utgå till vår förstärkning här
ute. Skulle någon fråga: »hvad inspirerande kan det 
vara att läsa. om huru en sällsynt begåfvad man efter blott 
f~m månaders arbete på missionsfältet dukade under för 
klimatet, så vilja vi först fästa uppmärksamheten på den 
andra af de två lärdomar, som af denna lefnadsskildring 
skulle hämtas, nämligen att Icfizadslällgdm måste mätas 
(fter J/1'aden af (/äJlalldc, och vidare, att det frö, som af 
honom såddes, IlCtr växt upp och burit frukt och skall fort
farande göra så, i det att det var ett »Guds hvetekorn» 
med evigt lif uti sig. Slutligen vilja vi tillägga, att hvad 
vi af John Keith·Falconers lif ytterligare kan lära är, att 
det bästa är ej för godt föi- Glids verk. 

Han föddes 1856 i Skottland och var tredje sonen 
till grefl'en af Kintore. Som gosse utmärkte han sig för 
manlighet, ädelmod, gudsfruktan och osjälfviskhet. Han 
älskade lek och idrotter, tillbringade mycket af sin tid i den 
fria naturen oeh växte upp till en höjd af 6 fot och 3 
tum, Redan vid 20 års ålder var han ol'dförande för en 
l·eIocipedklubb, och 4 år senare tillryggalade han ungefär 
1,000 engelska mil på I' elociped på en tidrym.i af 13 da
gar - i medeltal 13 svenska mil om (lagen. Och hans 
manlighet och styrka vann allas erkännande, mycket mer då 
hans inre egenskaper. Hans sjiilsstyrka stod i proportion 
till hans kroppskrafter och tillät honom aldrig att bLifl'a ett 
offer för egna lustar. Han var i hög grad sanningsälskande 
och hade intet fördrag med svek och bedrägeri. I3ibeln 
var den bok, han högst älskade, och redan vid 7 års ålder 
såg man honom gå omkring i kojorna, läsande och förlda
rande Guds ord för dess fattige och okunnige im'ånare, 
och vid ett tillfälle, då han hade användt alla sina spar
penningar till att köpa några utmärkta bakelser, gaf han 
bort dem alla, orörda, tiil en fattig gosse. Gossen förebil
dade mannen, som använde sitt korta lif till att undervisa 
de okunniga och själf blef ett af Guds bjuggbröd för att 
föda döende själar. Vid universitetet utmärkte han sig för 
energi, flit och skicklighet och valln det ena priset efter 
det andra. Han lärde sig snabbskrift Stl väl, att han täf
lade med Pitman, uppfinnaren af metoden, och artikeln »Snabb
skri!'b) i Engelska Encyklopedien har honom till författare. 
Han ådagalade stor samvetsgrannhet i sina studier och in
lärde, förutom hvad som hörde till hans kurs, teologi, he
breiska, de semitiska språken och musik. 

Trots den atmosfer, som omgaf honom, ej alltid var 
ägnad att fostra en aggressiv och evangelisk gudsfl'Llktan, 
brann redan då missionselden i Keith-fa1coners hjärta. Han 
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icke blott frimodigt bekände sin tro utan rödes ock af 
medlidande för de förlorades frälsning. I nyl<terhets och 
missionsarbete tog han liflig del, och tillsammans med lika
sinnade studenter hopsamlade han 25,000 kronor för inkö
pandet af en gammal teater, hvari en trasskola upprättades, 
som ännu äger bestånd. 

Hans nästa arbetsfält blef London. Huset Charring
ton är där väl kändt. För flera år tillbaka sedan - sål'äl 
som ännu - fick man öfver en mängd krogar se namnen: 
» Charrington, Head & C:nis» med stora bokstäf\·er. Aldste 
sonen till Charrington S:ior blef omvänd. ~led helt andra 
ögon än förr betraktade han nu, hurusom sent om nätterna 
utarmade hustrur och mödrar väntade utanför de rikt upp
lysta krogarna på sina druckna män. Han fattade då 
ett ädelt beslut att afstå från den andel af inkomsterna i 
affären, som tillkom honom såsom äldste son, nöjde sig 
med en mindre summa, och penningar, myntade ur mänsk
ligt elände, användes till mänsklighetens fromma. Keith
Falconer blef Charringtons vän och medarbetare. Från 
Cambridge reste han tidt och ofta ned till London, till
bringade där en vecka och hjälpte till med husbesök, pre
dikande, insamlande af bidrag o. s. v. Han delade med 
sin vän förföljelser och smädelser, men han delade ock med 
honom fröjden att se drinkare omvända, tjufligor sprängda , 
krogar ruinerade och utbjudna till salu för halfva sitt viinie 
samt hem befriade från brännvin och brott. Arbetet, som 
rör tjugo år sedan börjades i en hölada, växte sedan till så
dana proportioner, att en samlingssal, som kostade 600,000 
kronor, byggdes, hvilken är en ovärc1elig välsignelse för 
grannskapet. 

Den sista delen af hans lif är för alltid förenad med 
.-\rabien. 1880 aflade han sin sista examen vid universite
tet i Cambridge. Därefter ägnade han sig åt studiet af' 
arabiska, inberäknadt Koran, vistades några månader i 
Egypten för att lära sig talspråket, arabernas lynne och 
tänkesätt och blitva bekant med muhammedanernas re ligion . 
Under ytterligare tre år studerade han vid olika universi
tet arabiska handskrifter och böcl<er, öfversalte från ara
biska en bok l.;:::tllad »Kalich och Dimnah )' , en bok, som 
näst bibeln har blifvit öfl'ersatt på de flesta språle Under 
tiden tj änstgjorde han dessutom som docent i hebreiska. 

Ej fyllda 30 år gifte han sig med en ädel, intagande 
kvinna, miss Bevan . Allt syntes nu iignadt att fiista ho
nom l·i.:1 fosterjorden och universitetet. Kästan obegränsade 
möjligheter lågo framför honom, och lagerJn'ansen vinkade, 
men en högre kallelse och en härligare krona eftersträfl-ade 
han. Han lämnade allt för att bära evangelium till det 
afliigsna Aden. 

Sedan L83 8 en engelsk besittning och beliiget blott 
omkring 100 mil från [vIeclm och ej fullt l S O mil från 
Medina, muhammedanernas beryktade vallf1lrdsorter, utgjorde 
denna plats en siirdeles lämplig bas för missionSl'erksamhet. 
Tusentals personer från alla delar af Arabien besöka h\'arje 
år det brittiska territoriet och blifva där i tillfäLle att se 
huru frid, frihet, ordning och en god styrelse härska i mot
sats till tyranni och laglöshet, som hör till ordningen för 
dagen i andra af d~J11 bebodda platser . 

1885 begaf han sig dit för att rekognoscera. Resulta
tet vardt, att han besiöt att i Sheikt-Othman, ej långt fr!\n 
Aden , anlägga sin station . 

188 6 på våren återvände han med si n hustru till 
England för att ställa i· ordning, lll'ad som var nöc\viind igt 
för missionsarbetets upptagande. Hans plan I'ar att an
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lägga en skola, en läkaremission och en bibeldepot. Själ
ville han studera medici n och dessutom anskaffa en kristen 
läkare. Han önskade arbeta under den skotska frikyrkans 
ledning men själf bekosta alla utgifterna för missionen. 
Just vid denna tidpunkt, blef han ti ll sto r öfverraslming för 
hon om själf, utnämnd till professor i ara biska vid univer
sitetet i Cambridge. Som själfva bördan af arbetet egent
ligen h\·ilade på en annan, och hans hjärtas åtrå var att 
kunna för allmänheten framställa Arabicns stora behof af 
andl ig hjälp, antog han kallelsen. Efter a tt hafva hållit 
trenne föreläsningar ö fver »Pilgrimsfärderna till Mecka», be 
ga f han sig ånyo tillsa mmans med s in hustrLl och doktor 
Cowen till Aden. I november 1886 grundlades sålu nda 
miSSIOnen. Hans karakter gjo rde sådant intryck på mu
hammedanerna, att efter några få månaders förl opp endast 
ett fåta l af dem, som kommo i beröring med honom, ville 
tillstå, att de voro Muhammeds efterföljare. »Här finnas 
inga muhammedaner» , brukade de säga. Evangeliema på 
arabiska fu nno både köpare och säljare i dem, som i denne 
ma n sett ett lefvande bref, skrifvet af Gud. 

~I'!en Adenfebern visade sig vara en ödesdiger fiende. 
Både Keith-Falconer och hans maka blefvo angri pna a f den
samma i febru a ri 188 7, och upprepade attacker försvagade 
hastigt hans starka natur , tills han den Il :te maj sakta 
insomnade och kunde ej mera uppväckas. 

Guds finger rörde vid honom, och han sol' för att 
uppvakna, skådande sin Frälsare ansikte mot a ns ikte; hans 
lif hade i verkligas te mening börjat. Efter fem månaders 
arbetc på sitt utvalda arbetsfält sä nk tes hans kropp ned i 
jorden på kyrkogården i Aden af engelska officerare och 
soldater - en lämplig begrafning för en Kristi stridsman, 
som, iklädd sin rustning och med oförskräckt mod , föll an
sikte mot ansil<te mot sin fiende. Adens martyr inträdde i 
Guds eden, och Storbrittan nicn framb ar sit t första offer 
ett dyrbart sådant - fö r Arabiens evangelisering. 

Ctan l\-ifvel finnas de, som u tro pa : Hvartill denna för
spillning I Ty della kärl af kostlig smöljelse, sönderbrutet 
och utgjutet i Afrikas torra sand, kunde hafva bevarats i 
uni\-ersitctets lärdomssalar och ännu doftat där, hvarest 
de lärde vandra och hjältar frambri ngas . Till a lla sådana 
otrons invändningar finnes endast ett svar: »Hvad j ag gör, 
\-et du ej nu, härefter skall du få veta det.» 

Så lyder i korta drag en ung ädlings lefnadssaga, och 
genom densamma har Gud kraftigare än genom någon an
na n under det senare halfva århundradet talat till I,ristna 
unge mä n. ..\nyo tages basunen ned från väggen i Gu ds 
rustkammare, och en signal gi fves till sVC1Zska u ngc män: 
»Stanna och eftertänk! » Lefver du för dig själf eller för 
Gud och nästan' I Kina finnas ännu mer än et! flisen två 
IlImrlra städer helt och hållet oevangeliserade, och huru 
många missio nss ta tioner sakna ej tillräckligt antal arbetare. 
framdrag ej längre bevisen för att du ej är l,allad att utgå 
utan i det stället bevisen för att du skall stanna hemma. 

O, at t du, käre unge broder, kunde fatta och förstå 
tidens tecken ! Vi behöfva dig här, killCSC1Z behöfver dig här, 
Gud behöf\-er dig har ~ Kom och välkorn men! 

»Om någon tjänar mig, han följe mig, och hvarest jag 
är, där skall ock mi n tjän are \-ara , och om någon tjänar 
mig, honom skall min Fader ära. » 

Sex korta regler för unga kristna. 
l . Försumma a ldrig enskild bön hvarje dag. 
Då du beder, så betänk att Gud är närvara nde och 

hör din bön (Ebr. Il: 6). Bed a ldrig om något, som du 
icke verkligen önska r. Säg honom sanningen om dig själf, hu ru 
sorglig den ä n må vara, och bed hono m så för Kristi skull 
förlåta dig, hvad du är, och göra dig till hvad du bör 
vara (Jo h. 4: 24). 

2. Försumma aldrig att enskildt läsa bibeln hvarje dag. 
Då du läser, så betä nk att Gud talar till dig , och att 

d u bör tro på och hand la efter h vad han säger. I de flesta 
fall börjar ett a ffall med försummelse af endera af dessa 
två regler. 

3. Låt ingen dag förgå utan att du försökt göra 
något för Kris tus. 

Tänk hvarje morgon och afton på hvad Jesus gjort 
för dig och frå ga dig: h vad gör jag för honom? (Matt. 5: 
13-16). 

4. Om du är tveksam, huruvida något är rätt eller 
orätt, så gå in i din kamma re, böj knä inför Gud och bed 
om hans välsignelse däröfver ([(01. 3: 17). Om du icke 
kan göra detta med godt samvete, så är det orät t (Rom . 
14: 23). 

5. Tag a ldrig människor till förebilder för ditt krist
liga lif eller mena, att därför, att den eller den gör så och 
så, ka n äfven du göra detsamma (2 Kor. 10: 12). Du 
bör fråga dig själf: huru sku lle Herren Jesus hand la under 
samma omständigheter? och s träfva så att följa honom 
(Joh. 10: 27). 

6. Tro a ldrig på dina känslor, om de stå i strid 
med Guds ord. 

Eråga dig: Kan det jag känner vara sant, om Guds 
ord är sant? och om icke båda stämma öfverens, så tro 
Gud och döm hellre ditt eget hjärta såsom lögnaktigt (Rom. 
3: 4; l Joh . S: 10, 11). 

Ängeln i hyddan. 
En rik yngling i Rom hade kommit upp efter en svår, 

lång\-arig sjukdom. Då han nu åter för första gången kom 
ut i skogen, kände ha n sig som en ny människa, och full 
af fröjd lofvade han Gud med hög röst. Han vände sin 
blick mo t himmelen och sade: »0, du rike, evige Gud, 
om en människa kunde löna dig igen, huru gärna skulle 
jag icke gifva dig all min egendom I» 

Detta hö rde Hermas med tillnamnet »herden » och sade 
till den rike ynglingen: »:\11 god gåfva kommer ofvanifrån, 
dit kan du icke sända något. Kom , följ mig!» 

Och han förde y ng lingen till en mörk plats , där det 
var idel jämmer och elände. Ty fadern låg sjuk och modern 
grät, och de halfnakna barnen rop ade på bröd. 

Ynglingen blef förskräckt, men Hermas sade: »Se här 
är ett a lta re för ditt offer! Se här äro Herrens bröder och 
systrar! » 

Den rike ynglingen upplät sin hand , gaf dem rikligen 
och vårdade den sjuke. Och de vederk vickte fattige väl 
signade hono m och kallade honom en Guds ängel. l'den 
Herm as log och sade: "Sil skall du all tid fö rst vända din 
blick mot himmelen och därpå mot jorden)}. Här nere må 
den öfva sig i änglatjänst, so m däruppe vill blifva en ängel. 

(B) 'J(I IS siol/äro/.) 
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