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ANMALAN. 

,,~inims Land 

Missionsblad för Svenska Missionen i · Kina» 

utkommer, vill Gud, äfven under år 1900 i början 
af hvarje månad och med samma syfte och efter 
samma plan som under föregäende år. 

»Sz"rulns Land» skall således innehålla: Under
rättelser från 11tzsszonärerna, säsom bref och redo
görelser angäende arbetet, uppsatser om tltZssionen, 
berättelser, nobser och z"llustratzoner från missions
fältet. 

»Sznz"ms Land» har löfte om bidrag från Kina
missionärerna J. Sköld (om Svenska Missionsför
bundets mission), V. Hagqvzst (om den Skandinaviska 
allians missionen) och K. IIelieberg (om missionen i 
Mongoliet). 

»Szllims Land» kostar för helt år I krona och 
för halft år .so öre; då prenumeration sker på posten, 
tillkommer 20 öre för postporto. 

Pre1tumerantsa1lllare erhålla hz/art 6 ex. gratis, 
när de insända rekvisition direkte till redaktionen, 
som då betalar postportot. Då mindre än 5 ex. 
tagas, bör man vända sig till närmaste postanstalt. 

Profnummer sändas på begäran adr. Lästmakare
gatan JO, Stockholm. 

Det vore oss en hjälp, om missionsvännerna 
gjorde sin prenumeration före detta års utgång. 

* " * 
Då nu 5:te årgången af »ShzzltlS Land» anmäles 

till prenumeration, erinras vi om tvenne bibelord 
. det ena afseende den tid, som är flydd: Å'nda hit~ 

intilIs har Herren hulpit oss, och det andra ett 
måtto för det år, som kommer: varen starke j 

allt edert görande, hvilka ord mana oss, det förra 
till tack och lof och det senare till bön, 

Att Herren ända hziz:nhlls Ilar Izulpzl oss, det 
är ett stort tacksägelseämne, och det blir större för 
oss i den mån, vi tänka på vår brist i arbetet. Vi 
vilja därför i vårt hjärtas innersta bevara minnet 
af hans godhet, så att vi oaflåtligen manas att tacka 
honom för hans nåd, barmhärtighet och hjälp, 

Men vi känna oss också manade att uttrycka 
ett varmt tack till de vänner, som varit verktyg i 
Herrens ·hand till vår hjälp. Ja, tack för alla edra 
förböner och all hjälp med tidningens spridning, 
tack för hvad I hafven gjort och för hvad I viljen 
göra. :Må Herren löna eder äfven för detta arbete! 
Att vi behöfva edert understöd i fortsättningen, 
behöfver ej sägas, ty I kännen det nog själfva, 
och hvad mera är, I skullel'l säkert ej kunna vara 
tillfreds med att draga eder ifrän oss och ej vidare 
hjälpa oss. lWå Vl' då alla g'öra, /zvad vz' kunna! 

Värt måtto: Varen starke z' allt edert g·örande, 
det är ock vårt böneämne. loss själfva hafva vi 

ingen kraft, som duger i detta arbete, utan vi måste 
söka all kraft och dugliggörelse hos Herren. Han 
är all krafts, all nåds och all visdoms Gud, och han 
vill bekläda sina lärjungar »med kraft från höjden» . . 
»Han ger den trötte kraft och den maktlöse stark
het nog.» »De, som vänta efter Herren, skola få 
en ny kraft. » Han är rik öfver alla dem, som 
åkalla honom.» Så vilja vi då vänta efter Herren 
och bedja honom, att »Si)1ims Land» måtte i hvarje 
sitt nummer få föra något af Herrens segerkraft till 
alla sina läsare, så att vi alla blifva starka uti allt 
vårt görande. Gud gifve oss detta! 

Stockholm i december 1899. 
Redaktionen. 

j[ulf:exf. 
lh~Sll JRrisfi föbeIsc gim s å 1i1I: ,§:eban i1ll2ada, 

~an!i mob:er, ~ab:e blifuit frDLofoa'U m:eb lfos:ef, b:e
fanns f;olt, Fin ä~t be .konnlw trnsamman, vara Ijaf
unltb:e af ben ~ehge Jlln'Uc. 

jJl2en .11115ef, Ijenncs malt, S,OlH uar rfiffsinnig 
nd; iike uillc bloffsfäUa Ijenne, ffinf·d:e f):emlig:en skilja 
f):enn:e ifrån sig. . 

i1ll2:en när ~an lja'U:e b:effa i sinnet, !te, bå ltpl1cn
bm.:a'ö:es för ryonom i :en' bröm :en Jg):err:emi äng:el, 
som Mb:e: 1Ios:ef, ~atlib!t son, rä'ös irke aff faga 
mDaria,. bin ryW.'Iftu, fiU 'öig; fr; bd, !tom är affa'öt i 
f)enn:e, är af b:en ~:elig:e Jitnb:e. 

lEld) 1j11n !t~all föba :en !ton, orly 'ön !tkall gifna 
f)Dnnm namnef 1fe~.m5, fl; f;fln skall fräl5a siU folk 
ifrån b:erns sl)n'öer, 

men aUt bdfa ryar sf{df, på bd aU bd skull:e 
fulIhlll.:ba5, !tom var sagl:lt af l)err.cn genom lJrof:efw, 
!tom satlc: 

'§c, jungfrnn 5kan uar'öa rynfuanb:end) fUba: :clt 
50~t) od) b:e skola gifua f)OHOm nftlnnd lImnwnllcl, 
f)utlfn~t uefl)ber: ®1l'U m:e]) mm. 

)j)är :Jo5ef f)abe uaknaf UPl' ur 5lillmcn, gjllrbe 
f)Cm )..rl50m j~err:ells fing:el ryft'Uc befaUf f;onom urT; 
tog 5in f)llsfru mI !tig. 

l0d) f Jan f{änbc f)Clttt:c hke, fill b:e55 fJun f)ab:e 
liiM ~,.in försff'ö'öbe 5lllt, orf; ryrllt naf f)DlUnn nanmd 
]CSlIs. 1Jli2aff. 1: 18-2:3. ' 

På j ul aft on. 
nu tändas ljusen j l)emmets tjäll, 

ocb smil ocl) stora ba fest j kuäl1. 


f)uem ulll ej gifl.la, som nu bar råd, 

när 3esusbal'l1ct oss tel' sj n näd? 


f)ucm uill ej glömnla buar sorgens till', 
när frid ocl) frälsning af Gud ban får? 

http:l)err.cn
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I)UC111 kall uid änglal'nas sång bli stil 111 , 

l)uem uill ej öppna sitt bjälierum? 

!)uem uill ej blifl)(\ ett barl1 igen, 
n~ir (jan är gäst, SOI11 uar b(\l'ncns uän? 

I)uem uille iMa i mörker gå 

de11 uilsne p11grim, som klappar på? 


* 

men längt, långt T1ärran från 8aderl1S blis 
gå l)ilsna lamm utan frid oel) ljus. 

De se ej Jesus. l deras tjäll 

ej stråla ljusen, som bär, i kuäll. 


De aldrig anat en Saders famn, 

de aldrig bedit i Jesu namn. 


Kom l11ed oeb hjälp dem, att de en gång 
må sjunga Betlel)cms glada sång. 

Od) bed fÖl' dem, som till Killa gä, 

som l~ili sig konungens bud förstå. 


Ocb öppn(\ bjälia o(1) öPP11a band, 

att 1111111lS tändas i Kinas land. 


1\0111 ;Jesus, tag uåra b1älicln i Il, 
att l)e\a u~il'ldcn l11å snart bli dill! 

®. ))$. 

"Om icke ditt ansikte går med, så 
låt oss icke draga härifrån." * 

2 Mos. 33-15. 

Så bad Moses inför Herren, sin Gud. Moses 
hade fått ett uppdrag af Gud, ett stort uppdrag. J ag 
vet icke om nåo'on människa på jorden har fått ett , '" ~ dstörre uppdrag än han. Han skulle föra .hela (TU s 
Israel, det folk, inom hvilket den gudomlIga uppen
barelsen var nedlagd, ut ur Egypten, genom öknen 
och in i det utlofvade landet. 

Det är underligt att tänka sig, att Gud kan 
gifva en !!l(1Jt1zz'ska ett så stort uppdrat::'.. C~ud har 
förtroende till sina tjänare. Han sätter tillIt ttll dem. 
Herren Jesus säger angående judarne på sin tid, att 
han icke betrodde sig åt någon, ty » han visste vä l, 
hvad i människan van. Men åt Stll a t/äll(l/'c se vi, 
att han gifver uppdrag i förlitande pfl att de skola 
utföra dem. Det se vi bland annat på aposteln 
Paulus, som säger: »Jag tackar den, som gaf mig 

., F öredra" af l,yrlwherden Fr. I-Inmmarslcl1 den IS oktober 
1899 "it! S\'e !1sl~ Mi ssioncns i Kina höslm öte. 

kraft, vår Herre Jesus Kristus, därför att han har 
ansett mig trogen och satt mig i ämb~tet. » H~n 
säger äfven, att han blifvit »aktad värdig att få sig 
evangelium ombetrodt». 

Det ligger en obeskriflig lycka och salighet 
just i detta, att Gud gifver människor uppdrag, 
viktiga, riksviktiga uppdrag, på hvilkas ut~örande 
så mycket beror just med afseende på f~rverkhg~ndet 
af hans stora frälsningsplaner. J a, hvtlken sahghet, 
näst den att vara frälst, är väl större än den att 
veta med siD': »Gud har sagt åt mig att göra det 
och det, att ~å dit och dit. Han har sagt till m\g': 
Uträtta detta åt mig!~ 

Nu ser Gud ned ifrån himmelen och ser tusen 
sin om tusen människor här i världen och bland dem 
många, som ä ro hans barn. Det ena är kanske 
mer beg'åJvadt' och rikt än det andra; men ett är 
visst: han har ett särskildt uppdrag åt hvar och en 
ibland dem, hvilket han icke vill lämna åt någon 
annan. Det kan hända, att någon tänker: »Det där 
k an någon annan göra mycket bättre än jag». Men 
om det vore så i ett hus, i en familj på jorden, att 
den ene tjänaren, som fått ett uppdrag, tänkte: »?et 
där kan en af de andra göra mycket bättre än pg, 
och det äJ' mer skäl, att jag gör något annat », då 
skulle hela huset komma i oordning. Just det, att 
hvar och en sköter sin syssla och sitt uppdrag, gör, 
att det hela sker med ordning. Nu får hvar och 
en af oss tänka så: »Herren Gud har gifvit mig ett 
uppdrag. Och det uppdraget har han icke lämnat 
åt någon annan utan just åt mig. » Ja, så kan och 
så f år hvar och en tänkå, som tror på Herren 
Jesus. Och däri ligger en outsäglig kraft, glädje 
och frimodig het. 

:f\,foses hade fått ett öfvermåttan stort uppdrag; 
andra fil mindre uppdrag. Å t den mannen , som 
Herren botade i Gadarenernas ängd, gaf han också 
ett uppdrag men ett helt litet. Han ville gå med 
J esus och med lärjungarne och tänkte helt säkert: 
,Huru obegripligt skönt att få sluta sig till den där 

"kretsen och fa gå ut med Jesus! » Han hade kanske 
också hört, att Herren skickat ut sina lärjungar 
både hit och dit. A tminstone förstod han, att det 
var en hög ära att så där omedelbart få gå i 
Mästa:-ens tjänst. Och nu ville han följa med. Men 
det fick han icke. Herren hade för honom ett annat 
»gå!» D et finnes ingen, som han drager till sig 
och förbarmar sig öfver, ingen, som han frälsar, 
till hvilken han icke har ett »gå». Till denne man 
sade halil : »Gå z' ddt !tus och till de d/ila och tör
kunna 

, 
huru stora ting Herren har gjort med 

o 
dig! » 

Till Ananias åter, som tyckte, det var så svart att 
g å till den i hans tanke rasande Saulu~, den där 
förskräcklige fi enden till Guds församImg, hade 
Herren också ett »gå» men ett helt annat »gå». 
Det var en lidandets viig, en väg, som han först 
icke ville gå, men så gick han den, och däri låg 
för honom en stor välsignelse. Till konungsmannen 
sade J esus : »Gå, din son lefver, gå utan att se, gå 
utan att hafva någon inre förnimmelse af att det 
är sant, hvad jag säger, gå på mitt blotta ord! » 
Han fick gå en trons väg_ Det såg ut, som om 
det icke låg något uppdrag i detta att gä utan att 
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se. Men visst var det ett uppdrag såväl som något 
annat. Herren har alltid ett ord för hvart och ett 
af sina barn, alltid något uppdrag att g-ifva h var 
och en något, som just de skola göra. Det ligger 
alltid i vår natur att tänka: »Om jag ändå hade 
något, som jaR kunde kalla mitt, något arbete, 
hvarom jag visste: det där är gifvet åt mig!» Detta 
är något, mycket djupt rotadt hos oss alla, och 
därför gäller det, om du gifver ditt hjärta åt Herren, 
att du lyssnar till honom, när han säg'er: »Gå och 
gör detta åt mig.» Kan man då såsom aposteln 
Paulus få lyfta sin ande upp till den sanningen: 
»Gud har ansett mig trogen och gifvit mig detta,» 
då . är det i sanning härligt. Ty har Herren så 
betrott sig åt en människa, att han i hennes hand 
nedlagt sin rikssak, då har han visserligen i hennes 
hjärta utfört sitt verk. Innan vi kunna utföra Herrens 
verk, måste vi nämligen själfva vara ett Herrens 
verk. Innan MOSB fick detta uppdrag: »För mitt 
folk ut ur Egypten in i Kanan,» hade Gud arbetat 
med honom själf. Om Mose fick arbeta 40 år i 
öknen åt Gud, så hade Gud också arbetat 40 år på 
lVIose. Och äfven sedan Mose hade börjat tjäna 
honom, fick Gud alltjämt arbeta på honom. Endast 
såsom själf varande ett Guds verk dugde Mose att 
göra Guds vilja. 

När man nu ser på denne :Mose, som fick ett 
sådant uppdrag som att föra Herrens folk in i 
Kanans land, är man benägen att tänka: » Denne 
man hade väl Gud utrustat med alla de g åfvor, han 
hade att gifva, så att han, som skulle vara ledare 
för dessa skaror, var en i allo utomordentligt väl 
utrustad man.~ Huru väl behöfde han icke t. ex. 
vara en talför man! Det veta vi, att där man skall 
hålla massorna i styr, fordras i sanning talets gåfva 
kanske framför någon annan. Och i de kritiska 
stunderna af sitt lif, då folket höll på att stena honom, 
huru väl behöfde han icke äfven då denna talets 
gåfva! Likvisst var det just rloma gåfva, han 
framför aHa andra saknade, sft att när Herren kallar 
honom, säger Moses: »jag är ingen talför man. 
J ag har aldrig varit det. Jag var det icke förut, 
och jag har icke blifvit det, sedan du begynnte tala 
till mig.» Han tyckte nog, Mose, att det borde 
hafva blifvit åtminstone nåRot bättre, sedan Gud 
börjat att så där särskildt tala med honom. Men 
det var lika dåligt. Han hade svårt att uttrycka 
sig. Han hade, såsom han själf säger, ett svårt 
målföre, och det ändrade icke Gud. Huru lätt hade 
det icke varit för Herren, när han skapade denne 
sin tjänare, att också nedlägga denna gåfva hos 
honom. Men det ville han icke. Och det blef 
säkert Mose till mycken välsignelse, att han icke 
hade den gåfvan, ty det böjde honom i ödmjukhet 
för Herren; ja, säkerligen kändes det mången gång 
mycket förödmjukande för honom att i<:ke hafva 
just denna gåfva, men vikten låg icke på detta, 
utan därpå att han själf helt öfverlämnade sig, sådan 
han var, och sådan Gud hade utrustat honom, åt 
sin Herre och till hans tjänst. Denne ödmjuke, 
saktmodige men icke talföre JV10se begagnar nu 
Herren såsom, sitt utkorade redskap. Och var det 
icke på liknande sätt med Paulus. Huru skulle 

icke han känna det att hafva det där törnet i köttet, 
den där satans ängeln, som kindpustade honom! 
Han säger själf, att det kändes utomordentligt för
ödmjukande att hafva detta törne. j\i[cn huru går 
Gud tillväga med de redskap, han utväljer, om icke 
just så, att han förödmj ukar dem? Intet annat red
skap än det förödmjukade duger i Herrens händer. 

S å hade då Gud sagt till sin tjänare Mose: 
»För ut mitt folk ur Eg'ypten!» Mose visste nog, 
hvad som låg bakom detta. Han hade förut hört 
något af sin Gud, som kunde uppfylla honom med 
villighet att utföra uppdraget. Herren hade sagt: 
»Jag har sett mitt folks vedermöda i Egypten. Jag 
har hört dess jämmer och är nedstig'en till att frälsa 
dem.» Det där ångestskriet, det där nödropet från 
Egyptens land hade stigit upp till Gud och trängt 
in i hans hjärta och berört detta hjärta så, att han 
nu i hela sin. förbarmande kärlek tager folket om
hand och pekar på Mose såsom just den, som skulle 
utföra hans befallning. 

Alltid, när Gud säger till en människa: »Gä 
dit eller dit, gör det eller det», kan du vara viss 
om att bakom detta ord står hela hans förbarmande 
kärlek, hela hans medlidande för den, till hvilken 
budskapet skall framföras. Visste du detta, du, som 
tror på Herren J eSllS, kunde du känna någ'ot, af 
hvad som rör sig i Guds hjärta, då han säger: »Gå 
till de lidande, de nödställda, bär fram mitt bud dit 
eller dit!» så vore det dig icke så svårt. 

Herren hörde hvarje t ung suck, som uppsteg 
ur det arma, betungade Israels hjärta. Han hörde 
hvarje moders klagan och nöd. Och huru mycken 
klagan fanns där icke bland de arma israelitiska 
mödrarna, då de måste lämna sina barn ifrån sig! 
Huru mycken suckan under det tunga arbetsoket! 
H uru mycken klagan och nöd! Och det var dock blott 
från en liten ringa del af jorden, som detta nödrop 
uppsteg. Kunde vi lyssna såsom Gud, hade vi öron 
såsom Herren, skulle vi förnimma, hurusom från 
hela världen uppstege ett enda sorl af nöd, rop och 
pmmer. Det där ropet, som Herren hörde i Israel, 
det var .visst icke allestädes ett med vetet suckande 
utan mången gång ett omedvetet. Om vi kunde 
stå på en höjd, högt öfver denna stora stad en af 
dess arbetsdagar, skulle vi höra ett sorl från gator 
och gränder stiga mycket, mycket högt upp. Det 
sorlet skulle höras såsom en enda röst, vore det ock 
tusende ljud, som blandade sig i den rösten. Herren 
i himmelen hör det sorl, som stiger upp frfLn jorden; 
han hör hedningarnes nöd, han hör det irrande Is
raels nöd, och han hör den arma kristenhetens nöd. 
Och i den nöden hör han hyarje enskildt hjärtas 
nöd. Han hör den nöd, som klagas för honom i 
tydliga ord. Han hör den nöd, som är stum. Han 
hör den nÖ<1, som är omedveten för det nödställda 
hjärtat själft. Tänk dig' då en stund, huru hela jor
den på detta sätt klagar inför Herren! Tänk dig, 
att hela denna nöd berör hans älskande hjärta, och 
du kan förstå nftgot, af hvad Herren säger genom 
profeten: »Mitt hjärta brister mig af förbarmande.') 
Den, som har ett öra för denna världens nöd och 
klagan och hör med Guds sinne, älskar med hans 
hjärta, för honom blir det icke svårt att höra Her
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rens »Gå»! utan tvärtom han beder: »Herre, låt 
mig vara ddt budskap!» Paulus hörde den mace
doniske mannens klagan: »Kom hit öfver och hjälp 
oss!» Han hörde till och med naturens sl)ckan, krea
turens vånda; och i hans hjärta ljöd det: ~Herre, låt 
mig vara ditt sändebud! I Herrens »gå» ligger hela 
Guds förbarmande kärlek. H vilken välsignelse är det 
icke att höra Guds röst och att gå! H vilken välsignelse 
var det icke, att Mose gick! Har nJtgon människa 
varit till mer välsignelse än han? Atminstone väl
'signas hans namn i århundraden, i årtusenden, och 
det välsignas ännu, Mose gick utan att förstå, huru 
han skulle kunna uträtta, hvad Gud bjöd. Han visste 
ännu icke allt. Han förstod icke från början alla 
svårigheter. Och Gud talar aldrig om från början 
för någon människa alla de ' svårigheter, hon skall 
möta på vägen. Han kan tala om mycket men 
icke allt. l',;är Mose hade kommit till Sinai och där 
sett folkets otrohet och blifvit vittne till dess affall, 
då blef han hardt när förtviflad. Det var då, ha:n 
slog stentatlorna mot marken, så att de ftögo i bitar. 
Han tänkte: »Det tjänar till ingenting. » Men när 
Gud säger: »Gå, för detta folket upp! » då är det 
han svarar: » Om zcke ditt a1lsz!de glir m ed, så låt 
oss tdce draga hänfrån.» Det är nog så med allt 
arbete i Herrens tjänst, att det är först under arbe
tets utförande, som svårigheterna i själfva verket 
blifva uppenbara. Men då gäller det också att hålla 
fast vid l\1Iose bön: »Herre (jud, ditt ansikte måste 
följa med.» Och Herren hör sin tjänares bön och 
svarar: »Mitt ansikte skall gå med. » När Mose får 
höra detta, tager han upp sitt tunga, viktiga, men 
på samma gång så dyrbara uppdrag från Herren 
och går framför Israel, ty han vet, att Herrens an
sikte går förut. Vi behöfva icke heller något mer, 
än att Herrens ansikte går framför oss. Vi behöfva 
ingen annan makt, som rödjer väg framför oss i 
lifvet. Tänk, huru härligt det är att hafva Guds 
ansikte framför sig! N är Herren ser på sina fi ender, 
så förvirrar han dem. Att hafva Guds ansikte fram
för sig, det är att själf se in i Guds ansikte. Ingen 
kan gå med oss såsom Gud. Om vi måste l'ämna 
släkt och vänner för att draga till ett främmande 
land eller i vårt eget hemland draga långt bort till 
andra trakter, kunna vi icke säga till dem, som vi 
älska mest af alla på jorden: »Låt ditt ansikte gå 
med mig!» Men det finns en, som vi kunna vända 
oss till, när ingen annan kan gå med oss. Till ho
nom kunna vi säga: »Låt ditt ansikte gå med mig! » 
Han är så underbar, att han kan med sitt ansikte 
gå med. Och gar han med, då kunna vi gärna 
sakna andras anleten, om det ock svider i hjärtat. 

Hvad betyder det nu, att Herrens ansikte går 
med, om icke det, att jag för hvarje dag och stund 
och läge i lifvet får hafva det så med min GU,d, att 
jag kan se in i hans ansikte, om jag också gör det 
med blygsel, under förödmjukelse i medvetande af 
att jag har misslyckats, att jag har syndat? H vad 
är det att se Gud in i ansiktet om icke att hafva öppen 
sak med Herren i allt och att veta: »hvart jag går 

lifvet, mötes jag af det där välsignade ansiktet, 
som alltid lyser af förbarmande och kärlek. Jag 
får blicka in i hans ögon, då jag icke vet, hvad jag 

skall göra, om jag skall gå till höger eller venster. 
Jag får läsa hans vilja, när jag ser in i hans ansikte. 
J ag får se in i hans ögon och säga: »Herre, säg 
mig, hvad vill du? » Huru ljutligt är icke detta! 
Och då jordens nöd och mångahanda tynger, huru 
skönt att få en stilla stund i sin kammare och där
under få blicka in i Guds ansikte, ja, ingenting annat 
göra än se in i hans ögon och så stilla sitt hjärta! 
H vilken krajt ligger ej däri! Mose hade rätt, när 
han bad, att Guds ansikte skulle gå med. Och han 
begagnade sig af det gifna löftet, ty vi se honom 
ofta skynda fram till nådastolen . Genom de lägrade 
raderna af Israels barn i öknen se vi hans gamla, 
vördnadsbjudande gestalt skynda till församlings
hyddan. Där skulle han få se sin Guds ansikte. 
Så tog han en dag i sender.. Han tog icke i sina 
tankar för sig hela ökenvandringen på en dag, utan 
han tog en dag i sender. Och sa löstes den ena 
knuten efter den andra. Så aflyftes den ena bördan 
efler den andra. Så kunde han se tillbaka på ett 
långt lif tillsammans med. sin Gud; ett lif af nöd, 
kamp och försakelse, det är sannt, men ock ett lif 
af obeskriflig skönhet och härlighet. Det lif, han 
hade lefvat tillsammans med sin Gud, hade icke 
blifvit sämre och sämre för hvarje dag, han lefde, 
utom tvärtom bättre och bättre. Och den allra sista 
dagen blef den bästa, ty då kom Herren och lät 
sin tjänare skåda detta välsignade Guds ansikte, 
såsom han aldrig hade sett det förr. Redan på 
Sinai hade Mose ansikte lyst. därför att han hade 
stått i Guds närhet. Det blir alltid följden, när vi 
se in i Guds ansikte, att vi själfva begynna skina. 
Men, när han fick se Guds ansikte afslöjadt, då var 
det så, att såväl Petrus som Johannes och -Jakob 
föll o liksom döda ned till jorden, förbländade icke 
endast af Jesu härlighet på berget utan helt visst 
ock af Mose och Elias härlighet. Vill du hafva 
det så i lifvet, att du , lefver inför Guds ansikte, då 
har du äfven det slutliga miilet framför dig att i 
ohöljd klarhet fa se Guds ansikte. Det gifves ingen
ting härligare än detta. Tänk, en hel evighet med 
Gud! Att få se Gud med ögon, som kunna se och 
känna honom! Ack, Herre, gif oss denna härlighet! 
Gif oss nåd att i ditt verk med glädje gå de vägar, 
du säger, och att under färden hafva blicken fästad 
på ditt välsignade ansikte! Amen. 

Svenska mISSIonens i .Kina 
höstmöte den I S Oktober 1899. 

(Forts. fr. föreg. n:r.) 
Kl. 6 e. m. fortsattes mötet i kyrkan vid Floragatan 

med föredrag af hofpredikanten F. Hammarsten, som 
talade anderikt öfver orden: Om ditt ansikte ·icke Kår med, 
s/i låt oss ej draga hänfrån. 2 Mos. 3.3: 15. Se sid. I 16. 

Efter en säng yttrade fröken af Sandeberg följande 
afskedsord: 

»iMi'mu'slwsOl1e1t har kommit fiir att uppsiika och frälsa det 
(tJrtappade.» Lule 19: 10. 

Om Guds Ande finge öfverflytta dessa ord fdm din bibel till 
ditt hjärta och trycka dem djupt nd i din själ, d" skulle de tända 
en eld därinne, en brinnande nitälskan, som starka vatten icke skulle 
släcka och strömmar ej förkväfva. 

i 
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»f]f,illniskosoncll Ilar kommit f<if alt UPpsi;'!:a DC" f,.,flsa det 
ffirtappade. » Vi haf"a hör världens stora missionsfält, - dc fdr
tappade, världens störste missionär, - :t-Hnniskosoncn, och hans 
mission, Som också är vår, - uppsi/ka och fr/ilsa. 

»:Människosonell har kommit», så ljuder nya förbnndets glädje
blid. Världens ljus har lwmmit nell i världcns mörker; Bcfriaren 
hM kommit till fångenskapens ba\'ll; Gnd har stigit ned till miin
niskorna och nedlagt bland dem försoningens ord. Det "r jll iifven 
ditt hjärtas fröjdegrund, för sil vid t dn iiI' ett Gnds barn, att han. 
Frälsaren, har kommit äfven till dig, kommit med förl" telse, frid och 
fröjd. Nu kommer han ilter ; lI-Hist,ren iir här, I,an har något att 
säga dig. O, var stilla och lyssna, att han ej mil tala förgMves. 
Han beh'.\fver dig. Han pekar nt öfver denna arma viirId med dess 
lidande, syndande mänsklighet och säger: "Jag har kommit för att 
uppsöka och fr,ilsa det förtappade», och med blicken på dig s"ger han: 
»Ffil; du mig.l. - Jag sökte dig, att du skulle söka, jag frälste dig, 
att du skulle frälsa. 

O, Guds barn, du iir frälst för att tj ii na, di n uppgift i världen 
är att bära frukt lit Gud. Du står mellan lefvande Gud och en 
döende mänsklighet ; det iir genom dig, som hans lif sl,all strömma 
till den. Lefver du för Gud, måste du lefva för mäuniskor, ditt inre 
troslif i Gun måste blifva verksamt i ett kärlekslif för andra. Kristi 
kärlek, utgjuten i ditt hjärta, tvingar dig ut bland mäLllliskor. Sjiilf 
älskad, Jll~ste du iiiska, själf -funnen, mftstc dn söka, sj:ilf dragen, 
måste du draga andra till honom, ty människor miste dragas, ickc 
drif"as fram lill Kristus. 

Kristi församlings uppgift är att lysa i mörkret; men frägan 
för hvarje enskild blir denna: Hvar är min plats? livar Skall jag 
lysa? Gud har en plats för dig, endast en, och den kan endast du 
fylla. Han har en gudomlig plan för hvars och ens lif, och den, 
som i stillhet, ödmjukhet, Iro och lydnad följer honom, skall steg 
för steg mvandra i denna Guds vilja, trygg, viss och lycklig i med
vetandet af att vara där Gud vill och göra. hvad Gud vill. Stå där
för på din plats, tills Gud säger ,g·å, men gå, då hau säger det. Var 
trogen i det mindre, tills han kallar dig till det större. I Guds arme 
får man -passera graderna, och där är det troheten, som \'inner be
fordran. Din första missionsresa, sedan du konllnit till lro på Gud, 
blir densamma som den besatte mannens, till h\'ilken Jesus sade: 
>Gå hem till de dina». Du milste bÖrja h emma; du behiifver ej 
sluta hemma. Hcrren vidgar dilt hjärta, din blick, ditt verksamhets
fält. Snart kommer en annan kallelse: »Gå ut p/i gator och grcln
der. och kanske än vidare: .Gå ut ,/>å våg·ar och gå·rden. » Har 
dn så blifvit hem missionär i ditt hcm, stadsmission är i din stad, 
missioniir i din bygd, ditt land, då kan Herren kalla dig till än 
slörre arbete. » Gå ut i hela 7Jå·rlden.» Skf/rdells Iferre ropar: gå, 
de få arbetarne ropa: .kom öfver och hjii!p oss', dct! myckna 
skö'rden är som ett enda starkt nödrop till Guds församling. 

Hvar äro arbetarne? Hvarför dröjer du, Herrens unga skara? 
Denna dags lösensord är: d helig skmd träder s:1som dagg ur mor
gonrodnadens sköte inför dig din unga skara." Ps. 110: 3, och 
tänkespdket därunder är detta: »lUllen Herren Kristus helig i edra 
hjärtan.» l Pet. 3: IS. En enklare öfversättning af samma ord är: 
>Afskiljen Kristus SOIll Herre i edra hjärtan.» Jag viieljar till eder, 
Herrens unga skara, viljen I trlida fram för ener Gud i dag och af
skilja Kristus som eder Herre, Herre öfver edra hjärtan, eder fram
tid, edert lif. Måhända blifven I ej missioniire r blaml hedningarne, 
men I stån i den ställning, att Herren kan killa eder därtill. Kanske 
kOlluner det att dröja lång lid, mell:in det I öfvcrlämnen eder åt 
Herren för missionen, och han mottager olTret, men viintetid iir icke 
förlorad tid. Under det du väntar, vcrkar Gud, verkar sitt verk i 
ditt hjärta och öppnar väg för dig att gå. Kanske äro dina för
hftllanden som en stängd port mcd tunga riglar mellan dig och för
verkligandet af din önskan att tjiina Herren bland hednillgarnc, 
kanske iir det iilskande hjärtan, som vilja hålla dig tillbaka. Arbcta 
dig ej trött genom att söka själf öfvervinna dessa hinder. ned och 
bida! Gå genvägen till människohjärtan, den går genom himlllelens 
port och öfver nildens tron. Gå ej i ovist Hit och på sjiilfvald viig 
fth·c din Gud, följ honom, molnstoden, och han ·skall ga fralliför 
dig, han skall öppna koppardörrar och nedbryta bommar af jiirn. 

Och I föräldrar, viljen I vara mcd om afskiljning? Viljen I 
i dag inför Gud afskilja Krislus silsom Herre öfver edra barn, gifva 
dem tillbaka åt Gud, och, om han kallar dem från eder till sin tjänst, 
kisa dem och låta dem gå. Gud vet, lwad det offret kostar, Gud 
slmll löna eder! Herrcn behöfver dem, lösen dem, ty de kunna 
icke själt\'a lösa sig från pliktens och kärlekens band. - Och I 
syskon, vänner, fr,ioder, jag beder mr Herrens unga siwra, - lösen 
dem och låteu dem gå! 

I andre, miisionsväuner, !zjiilpen dem aU gå. "Cnderstödjen 
dem och missionsarbetet med edert intresse, eder kärlek, edra gåfvor, 

cdra penning.u·. Afskiljen Kris~ us Solll H~ I"'c <if"er allt, hvad I iircn 
- och allt, hvad I harven. Framför allt, understödjelJ med fiirlJ,j·". 

För,tolle du bönens kraft, då skulle du bedja, och Gud sImlle gifva 
dig. För att kunna bedja måste du iilska. ()ppna ditt hjärta för 
!{risti kärlek, och den skall tvinga dig in i bönc1"unmaren att 
kämpa med Gud för de förlorade oeh ut bland de förlorade att 
ldrnpa för Gud. 

Bed i din kammare men bell ock i församlingen. Glöm ej 
missionens bönemöte! Det finnes så ln,Rnga. SOln vilja vara med 
vid högtiderna, pil fester och segerdagar, luell dc saknas i striden, 
nöden, i Ijönckretsen. H erren Jesus far of", stå blanll n'lgra få 
bedjare och m,mga tomma bänkar, och frågar han ej dit: »Hvar äro 
d:t de uio? Harva ej Here kommit igen för att bedja för dem, för 
hvilka jag dog? H vad de varma hafsstrijmmarne Hro för hafven, 
dct iir bönen i missionsarbete t, den sprider sitt välsignande inAytande 
först öfver den bedjande församlingen hemma, sedan långt ut öfver 
fjärran hcdnaUincler. 

Eu prlist besökte en gång en bildhuggare och såg, huru den ne 
med mejsel och hammare uthögg en bild ur ett stenblock. .Jag 
önsl,ar», utropade han, »att mina ord hade samma omskapande mal,t 
på de hårda stenhjärtan, på hvilka jag arbetar:. "De sknlle hafva 
det,. svarade bildhuggaren, , om du som jag arbetade på knii.» Mil 
vi arbeta pfl knä. »Herre, lär oss bedja! ' Ar du ",cd Gud i bön, 
s kol~ människor i ditt lif och arbete förnimma. alt Gud är med dig. 
Läs din bibel på dina knlin, - det blir cn n)' bok! Bctrak ta 
korset från dina knän, - det får en ny gloria! Och på dina lmiin, 
i stillhet i bön inför Gud, skall dn kunna höra Guds röst, vare sig 
den säger stanna eller gå. Men hör dn den kallande rösten, sii 
blif icke ohörsam, gå i Jesu namn, gå för Jcsn skull, gå i Jesu kraft. 
,Och Gud vare tack, som gifver oss seger getloln 7lår IIerre .Jesus 
R"rl~'i-lls,~) - »icke lned lnakt och icke l11Cd l,raft, n1 en , 1ned ?Jlin 
Ande säger Herreu Zebaot. " Amen. 

Efter sången: »Du, som af k[lrlek dog, Jesus för mig» 
etc., ställde kommitteens medlemmar jämte andra !.Jröder 
några hjartliga ord till fröken af Sandeberg. 

Sekreteraren: S"som ett minnesord fråu denna stunden skall 
jag gifva viir ntgående ~yster 1<:s. 55: ID, I l, ctt ord ur Herrens 
mnn, ett ord, som i alla tider varit Herrens "iinner och tjänare till 
rik välsignelse. Det IYller : Ty lil<asoJ/l l'l'gnd och sltfi" fat/er ifrån 
himmelcn och vJ:llder ich tillbaka dit, utan fuktar jorden och giir 
henne fruktbar och bärande och ,gifv er säd till aU så och bröd till att 
äta, så skall ock "litt ord vara, SOlll ul,!/år ij'rå'u tnt'u "f.Ull. D et 
skall icke 71l'/nda til/ba/.:a rill 'Illig' j/ifå'1lgt lltangiira, Ilvad 1flig 
tå,:kes, OCll }urJ7Ja f,"alllgån,f[ i det, InJart jlt jag utsänder det. 

Delta är missionen från Guds synpunkt, och, Olll vi i tron göra 
denna synpunkt till vår, hafva vi helig mark under våra fötter och 
ra vänta löftets uppfyllelse. 

För ordets skull är det, som vår utgående syste r försakar 
fädernesland med alla dess fördelar, anhöriga och vänncr, en upp
offring, som vi icke kunna uppfatta, hvad den verkligen innebär, så 
länge vi åtnjuta dessa förmåner; men det nr mycket dyrbart, ja, en 
outsäglig vinsl att få försaka n"got för Jesus, som försakat allt för 
oss, ja, som, ehuru rik, likv:il blef fattig för vår skull, på det att vi 
skulle blifva rika. Och ännu mer: Han ödmjukade sig själf och 
lJlef lydig intill döden, ja, intill -korsets död. Han vedergiiller också 
rikligen. Han har själf sagt, att den, som försakar något för honom, 
hau skall få hundrafaldt igen redan här. Af sin öfversviopeliga nåds 
rikedom gifver han oss så mycket i utbyte för hv"d vi försaka för 
hans skull. Han \'älsignar oss och blir sjiilf mycket mera lefvande, 
verklig och ljuRig för Vrtra sjnlar. 

Det iir för ordets skull, som vår syster går till Kina, till ett 
folk, som visst icke iir sympatiskt och älskviirdt utan motbjudande, 
smutsigt, illvilligt, l:llsk t; men de ha l"'a dyrbara själar, som behMva 
frälsas, och som, om de frälsas, skola str:'da och gnistra såsom juveler 
i vf1.r Frälsares iirekrona . " 

Det :ir med detta ord, ordet nr Herrens mun, som "år syster 
skall triida in i de kinesiska hemmen och i beröring med dess arma 
kvimlOr, olyckliga, förmörkade, fridlösa, försmäktande, döende. Det 
är mcd dctta onl, hon vill rädda deras sj:ilar, lärande dem att k,inna 
Gnd och den, hau sändt hafver, Jesus Kristus. 

Om det nu skall lyckas, hvad blif"er vii! löncn? Jo, att en 
här och en där, att en i det hemmet och en i ett annat hem, att 
uågra i den byn och andra i den eller den staden skola blifva 
kfvande Guds barn genom tron på J estls. H vilken oändligt stor 
nåd att få vara medel i Herrens hand lill sjiilars förandc från mörkret 
till Guds underbara. lj tls! Vore icke detta redan här lön nog för 
all uppoffring och- mc)d,,? Och sedan, h"ad skall det icke blifva på 
den dagen, då Gud skall samla in sina vuuna l<lirfvar - då ju äf"cn 
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var syster skall }.i:Olnma fram med <..lem, hon vnnnit, och Higga denl 
vid Frälsarens fötter. Huru skall det väl kännas alt se dess~ stackars 
kineser, som varit förnedrade, djupt sjunkn~ i synd, last och afguderi, 
[vagna i Lammets blod och lysande såsom solen i vår Faders rike! 
Hvilken outsäglig och förhärlig:ld gliidje skall icke detta blifva! - ick E) 
öfver hvad hon gjort, men öfver att Jesus fått igen dessa dyrköpt,a 
sjä lar, och öfver att hon fått den stora nRden att bli fva medel till 
hans och deras glädje. Ja, är icke denna utsikt väl v,ird all upp
olTring och möda nnder vår pilgrimsf:ird? Jo, och tusen gilnger jo! 

Men skall det väl lyckas? Ja. det skall lyckas, ty Gud har 
lofvat det, och han har både makt och vilja att hålja sitt löfte. 
Gällde det vår egen kraft, simIle vi förtvifla, men nu har Gnd sagt: 
» S/l skall mitt ord-7IGra, S011l 1tt.~·år freltl min mun. Det skall 
icke "ända tillbaka till mig fijiillgt utan glira, kvad mig trides, 
oelt !tafva /ramgån,!f i det, kvartill jag utsänder det. Och detta 
beder jag v,'tr syster gömma djupt i hjiirtat. Erfarenheter skola DOg 
möta i Kina, df, det är godt all hafva detta ord ~tl 11<\lIa fast .vid, 
Under lider af trötthet och motgflllgar, d;, arbetet kau synas f Mängt, 
då ingen vill lyssna till budskapet, dil ~lIa tyckas likgiltiga och många 
kanske iiendtliga och svårigheter af olika slag hopa sig, då gäller 
det att oryggligt hvila vid löftesordet: sJ skat! mz'tt OTd Va1'a ,ek. 
Gör det, och det skall gifva rik hugsvalelse, och lägg då äfven hlir
till det ordet nr hans mun: jag vill vaka aJver mitt ,ord fO'r. att 
7Jerkstiilla det. Jer. I: 12. 

Och 'DU, käre missionsvänner, vill jag bedja eder göra, hvad 
på eder ankommer, för ~tt ordct må hafva framgång. I kunnen göra 
mycket i dclta afsecnde. I 2 Tess. 3: I visar aposteln på hvad 
siltt. Han säger där: r,rr öfrigt, mz'na bt'oder, bed/ell frir oss, att 
IIerreJls ord må hafva framg'ang och va,'da fo'rhiirligadt. 

Den f6immande hroder, som vi i dessa dagar haft ibland oss, 
yttrade: »Förbönens ämbete iiI' af iinnu större betydelse än ordets 
predikan>. Han sade oss iifvcn pli tal o;n Kina, att hedningarnas 
nöd och förtviRan vida örvergå all beskrifning. Ja, behofven äro 
oändligt stora: låtom oss d:irför alla hjälp~ till.' 0, HItom oss blifva 
förebecljare, flitiga och uthålliga förebecljare! Becljen för missionärerna! 
Bedjen för denna syster! Bcdjeu för de jnfödd~ medarbetarna! 
BedjeD för de infödda l,ristna! Bedjell [ör katekllmenerna och för 
forskarna i läran! Bedjen ock för al'betet här hemma! Becljen, att 
Guds namn må förhärligas, att hans rike må komma, alt hans vilja 
lnå ske! 

Kommendörkapten O. v. Fdlitzelt: Förvisso finnes 
det mänga här i afton, som önska lämna ett minnesord 
till väl' utgående syster, och det vore min önskan att få 
vara en tolk äfven för dem; därför har jag valt ett 
minnessprflk, som i sig uttrycker sä att säga allt, hvad 
vär syster behöfver Kina, ja, innehåller hela fullheten 
af Guds v~l1signelse , Detta spräk ftterfinna vi i Ebr. 
13: 8: Jesus R-ristus dr densamme i går och i das' och 
i ez!igl/ef. Han räcker till för alla våra behof, och dä 
allt annat växlar, är han densamme både här och i Kina 
- alltid lika trofast, lika rik pli nåd och karlek, samme 
förlätande och barmhärtige Frälsare, som är när de sina 
alla dagar. De vänner, som äro här i afton, skola kanske 
snart vara borta, den böneström, om hvilken vär syster 
nyss' talat, skall måhända ej flöda så rikt som den borde, 
men om den ock skulle t. o. m. sina ut - Jesus 
Kristus är dmsamme, Han förändras icke - allt må 
svika, han sviker aldrig. H vad dfl än mfl möta därute 
i Kina, det är samme Jesus där S0m här, och till honom 
lIn vär syster alltid gfl. Vi hörue nyss, alt för att kunna 
verka Guds verk måste In,1l1 vara ett Guds verk. Det 
ar också därför, att vftr syster är hans verk, sam hon går 
ut f0r att vandra i ele gärningar, han har beredt. Må 
då Guds Helige Ande uncler denna vandring fil päminna 
henne, a tt Jesus Kristus är densamme i går och i clag 
och· i evighet. 

Löjtnant G , Reutcrcrona: '1>Jag är s/}s,om en grött
skande cypress. Hos mig är din frukt att hämta.» Osea 
14: 9, 

Oföränderligen densamme, utan växling och förvand
ling, såsom elen grönskande cypressen, densamme i Kina 

som 1 Sverige och, hvilket kli' nyss framhölls, densamme 
i går, i dag och i evighet är vfir Gud, han, som här säger: 
»Hos mig iir din frukt att hämta.» Sök då alltid hos 
h01lolll, lifvets träd , den frukt, som missioDsarbetet åtrftr, 
och detta arbete skall icke blifva fäfängt i Herren. 

Ingeniör K. G. j}.{agnussoll: Allt förmår jag genom 
llOn011l, som styrker mig. Fil. 4: I3. 

Då Jesus stod i begrepp att skiljas fdin sina lär
jungar, sade han, efter att hafva talat om vikten att för
blifva i honom: »Mig fönttan kun1tClt I intet göra.» Och 
när Paulus i detta kapitel vidrört ue växlande och svåra 
omständigheter, i hvilka han ofta kom, uh'opar han: »Allt 
förmår jag geu01ll dm, som styrker mig». Således fl ena 
sidan intet förmå utau ,Kristus och å andra sidan allt 
förmå gellom KristIls. H vilken dyrbar sanning är icke 
detta för den, som ~ir medveten om sin egen svaghet, 
att, om an svfirighcter och försakelser vänta på ens väg, 
man dock k<ln gå fram i det segervissa medvetandet: 
»Allt förmår jag genom uen, som styrker mig». 

Missionär Axel Halme: Afven jag vill gifva vår ut
giiende syster ett minnesord, naml. 2 Tess. J: 5. iYfen 
Herren ~tyre edra hjärtall till Guds kärlek ocJz Kristi 
tålamod. Vi behöfva Guds kärlek för att kunna älska 
kineserna, vi måste komma till dem i denna kärlek, om 
vi skola vinna dem. Men Herren utgjuter sin kärlek i våra 
hjärtan genom den Helige Ande. 

Så är det så mvcket i Kina, som kräfver tälamod. 
Att lära spräi,et är e"tt tälamodsarbete. Studietiden är i 
synnerhet en svflr pröfvotid. Det vill tålamod till att se 
all den myckna nöd rundt omkring och kinesernas behof 
af evangelium och dock vara oförmögen att säga dem 
nIigot om Jesus. Och, då man efter hand I,an samtala 
med dem och vittna för dem, finner man, att de ej alls äro 
beredvilliga' att lyssna, Sft det är säkert, att tftlamod be
höfva vi miSSIOnärer. Jag kan därför ej önska något 
bättre för vår syster än ett rikt mätt af Guds kärlek och 
Kristi tålamod. 

Det är nu en stor glädje för mig att fil. vara med 
och sända ut denna syster och pft samma gång få säga 
till henne: Hjärtligt välkommen till Kina! Det är alltid 
med mycket stort intresse vi följa vära utkommande 
syskon. Vi beräkna, att elä och dfi äro de i Shanghai. 
Vid den eller den tiden komma ele till Tien-tsin. Om sfi och 
så många veckor eller dagar äro de hos oss, J u hingre 
det lider, med desto mera intresse väntas de. Slutligen 
köra vagnar in på gården, och kinesernas rop »)utländin
gan) gifver deras ankomst till käntla. Det är då stor 
glädje att m emottaga dem. J ag beder alt än en gång få 
bjuda vår syster hjärtligt välkommen till Kina. 

Sedan ytterligare herr A. F. Tisselius gifvit fröken 
af Sandeberg Rom. s: 5: Guds kärlek är u/gjutm z' 
zlåra I/järtan geuom den Hel. A1tdt, som är oss gifilen, 
och med anledning daraf yttrat några uppmuntrande ord 
och doktor G. Bergström, Arboga, lämnat henne den 
23 psalmen, framhällande Herrens alltillräcklighet, af
skildes hon med bön och handpåläggning under ifrig 
äkallan, att Herren rikligen måtte välsigna henne och 

~ hennes arbete. 
]'d ötet a[slöts med den bekanta psalmversen: »Oss 

välsigna och bevara» etc" och vi våga tro, att det Iam
nade outplanliga intryck i mångas hjärtan. Måtte det 
bära rik frukt för Guds rike! 

* 
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Fröken Jane aj Sant/eberg föddes den 6:te maj 1873 
på egendomen Sjötorp i Västergötland. Hennes föräldrilr 
voro kaptenen vid Viistgöta-Dals regemente Fredrik af 
Sandeberg och hans hustru, född Dickson. 

1884 flyttade hon till en moster i Stockholm. 
Om sin' omviindelse till Gud och kallelse till missio

när berättar hon själf: 
»Under mina uppväxtår kiinde jag ofta Herrens dra

gande, och vid 14 års äldcr började jag lefva i gemen
skap med Jesus, men det var ej förran vid min kon firma
tiOll, ' som ddafgörande valet mellan Gud och världen 
trängde sig på mig, och jag fick nåd att vidja vägen till 
,lifvet. i'vIin konfirmationslärare, den nu hemgfll1gne d:r 
Bring, var mig vid denna tid till stor välsignelse, 

Ej fÖlTä~1 hösten 1894 började intresset för missionen, 
först svagt och spasmodisl;t, sedan allt starkare, särskildt 
under mr J3eauchamps besök i Stockholm och genom hans 
vittnesbörd. Den 4:de april 1895 gaf jag mig åt Herren 
för att tjäna honom bland hedningarna, om ban ville 
sända mig. .I öfver tre flr fick jag st5 där bidande och 
bedjande bm hans ledning, om jag skulle gä, niir jag skulle 
gå och .Jlvm't, ty under dessa år hade mitt hjärta genom 
missionsstudillm, omfattande olika länder, blifvit öppet för 
världws nöd. Särskildt , denna vår var jag i bön inför 
H erren om denna sak, och svaret kom klart och tydligt 
under min vistelse vid Keswick-konferensen i England. 
J ag hörde Herrens röst - den kallade till tjänst i Kina, 
och han, ' som kallade, gick nu framför, undanrödjande 
hinder -och öppnande dörr efter dörr. ' 

Se, jag /tar gljvit inför dig en upplåten dörr, /tvil
ken illgen katt tillsluta», Upp. 3: 8. Detta är det 16ftes
ord, hvarpå jag hvilat under dessa åL)) 

* 
Fröken af Sandeberg har tagit liflig del i K. F. U.K:s 

arbete och lämnar här och annorstädes många vänner, 
som följa henne med kärlek, intresse och trägna förböner 
i hennes , nya kallelse. Må Guds rika välsignelse i fort
sättningen hvila öfver henne och öfver det arbete, hvartill 
han kallat henne! - Hon har i dessa dagar begynt sin 
mrd till det aJiägsna landet i Öster och afreser från Genua, 
vill Gud,' omkring den 12 dennes. 

Bref, som äro afsedda att ' nå henne under resan, 
böra afsändas senast den 6 ~l ec. och adresseras: 

Frau Faxe 
Ospizio, Via Cafl~lro 12. 

Italien. Genua. 

On board Imp. Mail Steamer "Sacksen » 
C(o S. Schmuck Aden. 'I C/u Behn iVIeycr & C:o 

India. Singapore. 
På brefIlets baksida torde skrifvas : In Case of non

delivery please forward this letter to 
C/o China Inland Mission, Slla?lgluii. 

Till illustrationerna. 
Af August Be'·g. 

Våra tjänare. 
»HJ,lstaflan», eller våra gemensamma inbördes plikter 

på den plats Gud ställt oss i lifvet, ar oumbärlig afven i 
Kina. 

Dä vi bedja den fjärde bönen, innesluta ' vi i den
samma, enligt Luthers förklaring, afven en bön om »trogna 
tjänare». Och det behofvet, sä väl som ,allt annat, är 
värdt att göra kunnigt inför Herren. 

Om husbönderna mera såge , Gud i händerna efter 
trogna tjänare och tjänarne mera både Gud om rättskaffens 
husbönder, skulle den gamla patriarkaliska tiden änyo 
uppblomstra. ' 

Kinesisk tjänare. 

Vår bild visar oss, huru en tjänare i Kina ser ut. 
De växla förstås till ålder och utseende alldeies som i 
andra länder. Denne gamle n:an är portvakt vid en 
missionsstation i provinsen S'i-cHuan. Han ilr: gammal 
och orkar ej med en mera ansträngande syssla. Gubben 
ser ju ärevördig ut, och det är väl , att hoppas, att han 
är aspirant på att en dag m. vakta dörren 'j Guds hus 
eller kanske komma tronen litet närmare. , 

Att erhålla goda tjänare är ingen lätt sak i Kina 
heller; att, sedan man ffitt en sådan, behandla honom 
rätt och ej genom för mycken Vänlighet skämma bort 
honom eller genom för stora fordringar göra honom mod
lös, därtill fordras vishet. Oärlighet , är kanske den synd, 
som bjärtast framträder, och som störtar de flesta. frän 

Buddhist-tempeL 
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deras ställning. De se ej synden, som vi göra det. Att, 
om . en sak kostar 8 cash per sldiIpund, uppgifva att 
den kostar la, gör ju husbonden intet, men nägra cash 
i dag och nägra i morgon kan förskaffa mig ett extra 
klädesplagg hvarje är. TiIIgifvenhet mellan husbondfolk 
och tjänare uppstär lätt, och de räkna sig alltid som »en 
familj» med den de tjäna hos, Den kärlek, de dä ofta 
lägga i dagen, är rörande, Mer än en gäng i tider af 
förföljelser, ha de »motstått intill blod» för att rädda sitt 
husbondefolk. På hvarje missionsstation finnes ett större 
antal tjänare, manliga och kvinliga, äldre och yngre. 
Vilja vära läsare ej äfven innesluta dem i sina förböner. 
att de mä komma till sanningens kunskap och til[ sist en 
dag af Herren utfå arbetets lön, 

* ** 

Ofvanstäende bilder visa oss först ett tempel och 
sedan de inom detsamma ijänstgörande prästerna. 

Af tempel äger Kina flera hundra tusen, smä och 
stora, och dess prästers antal är naturligtvis ännu större. 

Hvar man far fram i städer och byar, vimlar det 
af dessa ät afgudar uppförda hus. Väl äro somliga af 
dem i ruiner och förete en bedröflig anblick, si1.rskildt dä 
taket rasat ned och utsatt gudomligheterna därinne för 
elementens inverkan. 

Di\. är det ej bättre beställdt, än a tt de stora, fordom 
sä fruktade afgudarne förlorat somliga hufvudet, andra 
näsan, andra äter armar och ben, blottande kroppens 
innandöme, som består af en träställning, omlindad med 
halm, pä hvilken sedan , lera smetats. »Nya» skina de i 
regnbågens alla färger. Vår bild af ett tempel visar oss 
ett praktfullt slidan t, pli hvilket penningar ej sparats. 

Buddhist-prester. 

I allmänhet väljas de vackraste platserna för temp
lens anläggande. Rundt omkring dem växa hundraäriga 
cypresser, och uttorkade fiskdammar och konstnärligt ut
huggna stenbroar vittna om en svunnen storhetstid. 

* * * 
Prästerna, buddhister eller taoister äro 'ond'-djur, 

on yttiga bukar, ofta sedeslösa och fulla af vidskepelse. 
Vilr bild visar oss fyra buddhistmunkar, sysselsatta 

med att läsa böner samtidigt med att de sill. på musik
instrument. Pi\. bordet är placerad en afgudabild, gjuten 
i koppar. Buddhismens och taoismens storhetstid är förbi 
i Kina. 

På det stora hela taget blickar folket ned pi\. präs
terna med förakt, ehuru nog deras lära har slagit djupa rötter. 

Friln den framgang buddhismen haft i Kina kunna 
dock vi protestan tiska kristna hämta nägra lärdomar. 

l. Buddhismen är en främmande religion, dock med 
framgång introducerad. H ar ej kristendomen hundrafaldt 
större fördelar? 

2. Det tog öfver trehundra ar, innan detta »vinträd 
från Indien» slog rot, och ännu flera hundra är, innan det 
öfvertäckte landet, - är ej detta ägnadt att lära oss HUa
mod? 

Hedningarna nedlägga ofta mera penningar, mera 
nit, mera allvar i sin falska gudstjänst än vi i vär, som 
vi veta, lifgifvande, sanna. 

Må det kommande äret finna oss alla »uti de stycken, 
som vår fader tillhörer ". 

* * 
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Fig. r. Natursceneri. 

Naturscenerier från Kina. 
Kina är ett stort rike och dUrför skiljer sig klimat, 

natur, dialekt och seder pä ett i ögonen fallande sätt 
för den, · som nflgot rest inom detsamma. Som en regel 
gäller det, att i norra Kina är klimatet hälsosamt för nord
bon men naturen ' föga tilltalande. I mellersta och södra 
Kina räder motsatta förhallandet. 

Fig, I visar oss en by, belagen vid flodstranden. 
Upp och .lned för Hoden passera dagligen segelbåtar, som 
föra varor och passagerare till olika delar afIandet, hvarest 
de senare göra ombyte för att kanske ytterligare tillrygga
lägga långa dagsresor på mulftsne- eller kamelryggen. Be
follmingen i byarna längs floden är vanligtvis talrik. D e 
lefva på ris, grönsaker och fisk. Bland dem finnas ofta 
röfvare, som nattetid anfalla och plundra de båtar, som 
förankrat vid deras landningsplats. 

Fig. 2 gifver oss en bild af tvenne bätar, seglande 
uppför en flod. Dfl, aftonen inbryter, förankra de hellre 
midt i floden än ensamma invid en by. Mer än en gång 
händer det ock, att de resande lida skeppsbrott och ffi 
alla sina varor förstörda . Bellnner sig dä bland passa
gerarne , ett sällskap, som utan äfventyr färd ats öfver de 
vida hafven, sil. förefaller det ju underligt, alt sil. när,a 
mälet och pä en så liten flod nägot dylikt skall inträffa. 

Om sommaren Kina. 
Sommaren med dess lif, färgprakt och ymniga skör

dar är ju en bild af »riket», som »snart. är här. Hvad 
som i öfrigt tillhör sommaren i de heta klimaten, såsom 
en brännande sol och febrar, »som ödelägga om midda
gen» etc., ingår ju ej i bilden. . I fridsriket »skall solen 
icke skada oss», där skall hvarken sjukdom eller trötthet 
finnas. Härliga framtid! 

På vär resa emellan Han-ch'eng och Uan-chiian för 
fjorton dagar sedan blefvo vi i tillfälle att se landet i hög
sommarskrud. När vi på morgonen lämnat Han-che'ng, 
mötte vi i oafbruten följd marknadsbesökare, - marlmad 

hälles i regeln hvar tionde dag - hvilka voro pä 
väg till st~den med sina olika produkter. De 
friska och mänga olika slagen af grönsaker, som 
utgöra kinesernas hufvudsakliga föda, sägo sä ap
titliga ut, men frulterna: vattenmeloner och söta 
meloner, persikor, plommon och äpplen, voro 
kanske mest inbjudande. 

Redan i slutet af maj inbärgas kornet och 
hvetet. N u i juli stod humlen 8 ~l r o fot hög, 
majsen stätade med sina breda och vackert böjda 
blad, men indigoplantan, en specialitet för den 
fruktbara Han-ch'engs-dalen, intog dock det för
nämsta rummet, bäde hvad areal och Iifskraft 
betrMfade. Denna planta ägnas den mest nog
granna värd och vattnas dagligen. Fä hvarje 
fält linnes en djup brunn. Frän denna gli fyra 
större al1oppsdiken, hvilka leda vattnet ut i stän
digt flera mindre diken eller ffiror och in i de 
smä kvadratformiga landen. När ett land blifvit 
behörigen vattnadt, stänges öppningen till med 
en spade jord, och vattnet fortslittet till andra 
land. Vid sidan af hvarje större indigoflilt finnes 

en i jorden murad större cistern, hvarest färgämnet drages 
ur, när plantan är fardig att undergli denna process. 
Färdig är den emellertid icke, egendomligt nog, förr än 
den till en viss grad blifvit maskäten. Det säges, att 
plantan ej lämnar ifrän sig färgämnet, förr än d en först 
lidit en skenbar skada. Med största omsorg öfvervakas 
maskens härjningar, och i rätta stunden skakas insekten 
i f och nedmyllas i jorden. 

Fig. 2. Natursceneri. 
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Tobak: odlas ock ehuru i mindre skala, dfl däremot 
opiet, som skördas i maj, upptager 70 %af likerjorden, 
hvilket är konstateradt, hvad Shensi-provinsen angftr. 

Man undrar ofta, huru det är möjligt, att jorden kan 
framoringa en så riklig, ofta tvåfaldig skörd ärligen, dä den 
aldrig ffir hvila och ej heller genom gödning erhåller någon 
nämnvärd ersättning. Förutom det att Kinas jord tyckes 
bibehålla fuktighet ()\Ianligt länge, torde kanske kinesernas 
sätt att arbeta den Wrldara ett dylikt förhällande. Bittida 
och sent ser man dem arbeta pli sina ftkrar med de mest 
primitiva och dock ofta 1ltomordentligt praktiska redskap. 
Bland dessa intaga· fldret, som utför ett ofelbart arbete, och 
som öfver all t" användes; till dess man är fullt herre öfver 
ogräset, samt en praktigt konstruerad radsåningsmaskin de 
mest framstä.ende rummen. 

Ett ymnigt regn dagen förut hade kommit Gula flo
den att: svälla, hvarigenom öfverfarten underIattades så 

Grottor i Uan-chClan. 

betydligt, att den ej tog mer än .fyra timmar. For
sarna och de strida ätergfmgsvattnen äro m1\nga och sand
bankarna, hvilka nästan dagligen ändra läge, vanligen 
mycket svåra att undvika. Flera af syskonen veta, hvad 
det vill säga att sitta i den öppna färjan dygnet om, 
antingen i sommarens hetta eller vinterns köld. Kineserna 
pästå, att de få taga med sig matsäck för tre dagar, när 
de skola gfL öfver floden. 

Med liflig uppmärksamhet följde vi flera kolbätar, 
hvilka kommo norr ifrån och med forsens hastighet fördes 
utför floden. 

Andra dagens eftermiddag gick vår väg genom smala 
dälder; de bruna, fasta sandväggarna, prydda med gröns
kande och delvis blommande Idängväxter, reste sig brant 
pä ömse sidor om vägen eller bildade .här och där djupa 
raviner. Vi nalkades mer och mer Uan-chiian-berget, som 
toppformigt reste . sig framför oss. Terrasserna på bergets 
sluttningar, med sina nysådda åkrar, aftecknade sig tydligt 
i aftonbelysningen. De lummiga persimmonträden med sina 

frukter och de höga cypresserna, vid begrafningsplatserna, 
utgjorde behagliga a/brott mot den ljusare grönskan. 

Solen hade just gfltt ned, när vi körde in i staden 
vid bergets fot. De efterlängtade grottorna skänkte oss en 
vederkvickelse efter dagens hetta, som man ej ofta får 
åtnjuta. Dessa grottor (se bilden) iiro svala om som
maren och varma om vintern, hvarför de ofta användas 
till bostäder året om. 

Systrarna Anna Janzon, Ebba Buren, Mina Svensson, 
Nanna Fogelklou och Nacmi Sjöberg äro för närvarande 
här i U an-chiian. Sista söndagen hade vi en ganska stor 
skara - både troende och utomstående -- samlad på den 
yttre gården, elil vi hjälptes åt att leda deras uppiniirksamhet 
och hjärtan till Jesus. F ör oss, i sprftket okunniga, är 
det en stor förmån att genom andnI, s' ,m beredvilligt 
tolka, fä tillfälle alt tala om Jesu kärlek för det nödställda 
folket. 

Systrarna v6ro i förra veckan ute pfl besök i fern 
byar, där nflgra troende finnas. Att deras gliidje, hvilka 
ensamma i sina hem och byar följa Lammet, blir stor, 
niir de fä besök af mission~irerna, Ifl ter Hitt tilnka sig. 
Tvenne af de män, som i väras döptes vid stormötet i 
I-shi, fingo denna gång besök. De utgöra ett af ue 
många gläcljeanmena i arbetet, di't de af allt att döma 
synas blifva goda Jesu Kristi stridsmiin. De gå. o f t::! om
kring i byarna och predika; systrarna gladdes iifver att 
se dem med frimodighet inflir stora folkskaror a/l~igga sina 
vittnesbörd. Den, som talade, steg upp på en pall, och 
de troende slöto en ring omkring honom. Kinas stör:sta 
behof mr närvarande är en stab af infödda missionsarbe
tare, som kunna gifva ut sig för sjalars frälsning: 

Under det vi bedja om flera infödda evangelister, 
l5.tom oss tacka för dem, vi redan hafva och för dem, som 
hälla på att utbildas. Det ar nödvändigare att göra det 
mesta möjliga af de ämnen, som finnas, iin att blott söka 
efter nya. 

Tacksammare missionsHiIt, än en stor del af Kina 
numera il r, torde emellertid svårligen kunna uppletas. 
Möjligheterna till evangeiii spridning äro flera och större 
än nflgonsin. 

»Sommaren är nära», det eviga friclsrikets sommar, 
!lfven för Kina! 

U an-clriian den 20 juli 1809. 
Joh. Rinman. 

från missionsfältet. 
Jultankar. 

I fjärran Östern som i högan Nord, 
N u jul är inne med dess tusen minnen; 
Ja, fastän allting växlar på vår jord, 
Dock barndomsminnet värmer våra sinnen 
Och gifver ljus och mod i lifvets strid. 
Tack Gud, för minnet frflil min barndomstid! 

Vid hemmets härd, i lycklig syskonring, 
Pil moders Imä, vid älskad faders sida 
Har man ju allt och saknar ingenting, 
Och tänker kanske ej på dem,solll strida 
I hednavärlden, 1ftngt från älskadt hem. 
0 , glöm dig själf en stund- och . bed fät· dem! 
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Alt se tillbaka med en tacksam blick 
Ar godt och bra och kan ej någon skada, 
Fastän vi nu ej ha, hvad då vi fick, 
Det vore synd och skam att cl~irför klaga. 
Vi se nu framåt mot hvad där vi fä, 
Och huru kunna vi väl klaga då? 

En liten tid - så slutas lifvets strid, 
En liten tid att så, att bedja, längta. 
En liten tid och se'n cn julefrid, 
Som större är, i:in hvad vi vägat vilnta, 
Ty där skall gifvas oss, hvad Gud beredt, 
En härlighet, som ingen tänkt och sett. 

Må vi då allt vårt bästa göra gladt 
A tt sprida julefröjd och julefriden, 
Och säga hedningen i Kina, att 
För honom ocksä grytt den sälla tiden, 
Då mörkrets bojor lossas skall och han 
Fär frigjord sjunga om Guds dyra Lamm. 

Och se'n däruppe, när vi samlas fä 
Med många utaf Kinas millioner, 
Hur skola vi ej samfäldt gläcljas då 
Och för hans fötter kasta vära kronor. 
Och våra röster då i sångens ljud 
Fä samfäldt sjunga: Ara vare Gud! 

Sigrid Engström. 

* ** 
Uin-ch'eIig. 

(Ur enskildt bref.) 
D en 10 aug. 1899. 

Käre broder H olmgren! 

Frid! Kraft! Glädje! 

Tack för ditt bref af den 19 april. Det gladde 
oss mycket. Frukt af gemensam och enträgen bön ute
blifver ej. - Framtiden för med sig nya behof, och vi 
längta sä att ffi utvidga vär verksamhet här. Vi skola fil. 
alla dessa behof fyllda och verksamheten utvidgad, om vi 
blott bedja. - Mitt hjärta brinner så för Honan och 
skulle så gärna vilja göra nugot mer därför. Var därför 
sniill och slå ett kraftslag för Honan genom ih ~lrdig förbön. 
Vi behöfde nu öppna permanenta stationer i Honanfu 
och Hsin an hsien och behöfva därför medel. I Hsin an 
finnas ej hus at t hyra men väl att inteckna. Därtill be
höfves ett par tusen kronor. I Honanfu kanske vi kunna 
få hyra hus. Denna stad mr nu snart järnväg, och det 
är därför viktigt, att dessförinnan la fast fot där. Nya 
tider stunda i Kina, och vi kunna ej högt nog uppskatta 
det närvarande. Hvad vi nu behöfva är arbetare och 
medel för att kunna taga vårt fält i besittning, innan den 
nya floden strömmar in öfver dessa trakter. 

Af de troende här har H erren kallat flera till sig 
denna sommar. Den blinde Liu i fattighuset fick först 
hembud. Han var en af de första, som började fråga 
efter Herren, ej långt efte r vår ankomst hit. Som han 
var my-::ket egenrättfärdig, stötte han sig i början pil. 
evange~ii sanning. Så snart Herren fick göra klart för 
honom, att han själf var en syndare, i behof af fraisning, 
mottog han ordet med beredvilligl~et och har alltsedan 
dess varit oss till mycken glädje. Han var mycket ifrig 

att l;\ra, och trots de svfLrighetcr, han hade a tt k~lmpa 
med, lärde han sig ganska mänga bibelspråk och ::;ånger 
utantill. Han var mycket angel~lgen att föra andra till 
tron . Under sin sista sjukdom yttrade han: En sak gör 
mig bekymmer. Jag har fått bUra så liten frukt, sedan 
jag blef troende. De, jag fått föra till Herren, [iro så 
få och så svaga. Hans sista sjukdom var läng och mycket 
pröfvande. I sin stora fattigdom bar han dock sitt hdande 
med stort tålamod'. Han slutade sin pilgrimsfärd med 
att sjunga sången ' Tsan mei puh sheng tsan mei = 

prisen, Iåtom oss prisa Herren. Kort efter honom hem
kallades T'sai nas fosterfar. Både han och T'sai na äro 
dig nog väl bekanta. Gossen underhölls ju en tid af 
Malmö förening och gick då i skola. Genom fosterfaderns 
obestanClighet nödgades han lämna skolan och leddes ut 
i synd, förledd därtill af sina vårdare. Efter många 
växlingar kom gossen tillbaka ångerfull och har sedan 
dess visat prof på verklig sinneSändring. Hans fosterfader 
började också åter att besöka gudstjänsterna men var 
ännu upprorisk mot Gud. Så nedlades han på dödsbädden, 
och där fick Herren frälsa honom. Han dog med en 
härlig bekännelse. 

Sedan hafva vi åter f5.tt ett dödsbud. En af de 
äldre, Uang Teng-iiin, har gått öfver gränsen. Denne 
gaI'!1le man har också vandrat stilla och troget med 
Herren, sil. vidt vi kunna döma. Hans vittnesbörd vid 
stormÖtena ha alltid varit läror ika. Förhållandena i hans 
hem ha varit, mycket pröfvande; Mycken fiendskap har 
han mU utstå från sitt husfolk, och hans son höll nilstan 
pil att ruinera hans hem för ett par il.r sedan. Allt detta 
dref honom närnlare Herren. Folket i hans hembygd 
har varit mycket likgiltigt· för sanningen. Låtom oss bedja 
för det distriktet, att frukter af U angs lif snart må visa 
sig. Om flickan Lois död tänker jag Frida Prytz skrifver. 

Tack för listan på julklapparna. • 
Hälsa alla vännerna varmt. 
Låtom oss ej förtröttas. Herren skall gifva oss seger. 

Vår stad har fått besök af en ingeniör Shockley, hörande 
till »Peking Syndicate». Han reser och söker efter petro
leum.' Har ej funnit något i Shansi men väl i Shensi. 
Västmakterna börja nu göra allvar af att öppna Kina för 
handel i hela dess längd och bredd. Vi må oekså göra 
allvar af att öppna det för evangelium hela dess längd 
och bredd. 

Med hjärtliga hälsningar. Din tillgifne 

E. Folke. 

* * 

Käre bröder i Herren! 

»Förrådet var tillräckligt för allt det arbete, som 
skulle göras, och darutöfver.» 2 Mos. 36: 7. 

H vilken tröstefull tanke detta, dä vi äro frestad ,,: 
att s~iga: »Hvad förslår det bland sil. mänga?» Det, som 
skall göras, är efter Herrens måttstock, och det är han, 
som skall förse med allt, som behöfves, tiU dess utförande. 

Enligt löfte skulle jag tala om något från sista Honal~
resan. Vi hade golit resvader och väglag, men körkarlen 
var en riktig »satans ilngel, som kindpustade mig» hela 
vägen, och jag har nappeligen någonsin varit så glad att 
slippa se en människa, som när pg ändtligen blef af med 
honom. -- Vi hade inga obehagligheter från folkets sida. 
Tvärt om voro alla vänliga och lyssnade villigt. Särskildt 
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Mien-ch'i kommo mänga besöhll1dc, och kvinnorna 
arbetade sig djärft fram genom karlhoparnc för att komma 
in och fil sririi.ka med »de utländska kvinnorna». Skol
flickan Ling var till god hjälp där inne, hörde jag systrarna 
säga sedan. I Sinngan hade jag den ledsamma uppgiften 
att afskeda Ki Wen-hsio, som på senare tiden visat sig 
otillfredsställande och särskildt oförmögen att handhafva 
egna eller andras affärer. - Nflgra pcrsoner göra svårig
heter beträffande vfnt besittningstagande af det lilla hus, 
som vi hftlla pft att inteckna clär. Det 'skulle vara mycket 
tråkigt och hindersamt, om affären blefve omintetgjord. 
De gamla bekanta och ett par nya kommo på besök, 
utom huset fullt på mötena om söndagen. - En af de 

. troende var villig att utan lön tjänstgöra som portvakt i 
vfIlt hus, under det Chang Ch'ing-cheng följcle med till 
vårrnötet i Iong-ning, samt att upprepa detta en gäng i 
mänaden, då Chang, som är äldste i Iong-ning, gär dit att 
lecla nattvardsmötena. - Vi besökte fyra byar i long
ning-distriktet, där troende finnas. Vännerna voro lyckliga, 
bodde i . frid jämförelsevis och voro mycket glada att träffa 
oss. Sedan jag sist var där hade farhlOdern i familjen 
Chang gätt in i sin Herres rolighet. Det var en kärfve 
bärgad men ocksä en plats tom. Det var rörande att
höra hennes gamle man säga : »J ag kan ej sörja, ty hon 
har det l5.ngt bättre än här, filr hvila samt är fri fdin 
smärtor och sorger hos Jesus; men jag önskar att snart 
få följa henne. »' 

Vi samlades till möte i en liten afsides by, lang
po, emedan de flesta dopkandidaterna bodde där och 
»där var mycket vatten». Efterhand blefvo vi en skara på 
ungefär 50 bekännare från 5 olika regeringsområden. En 
god brodershpets ande gjorde sig gallande. H var och 
en bidrog efter råd ocb lägenhet till bekostandet af de 
nödvändiga utgifterna, och fem af de infödda br()derna 
togo möten. Ett för män och kvinnor öppet vittnesbörds
möte var det bästa af allt näst dopförhöret. Bäda karak
teriserades af korta, rakt på sak gäende anföranden, bak
om hvilka man kunde förnimma Andens undervisning. 
Men afven systrarna E. Andersson och M. Petterson, som 
vistats där, hade tydligen nedlagt mycket arbete och ej 
minst läljllngarne själfva. Fem personer af en ' familj, 
Chang, döptes. Gumman är klen och var rädd för vattnet 
men ville ej l5.ta öfvertala sig att mottaga dopet medelst 
begjutning. »Jag vill vittna om Jesus genom att begrafvas 
i vattnet», sade hon, »och jag tror, att han skall bevara 
mig från att taga skada». Hon åkte ned till floden, där 
dopakten skulle försiggå. Innan hon steg ned af vagnen, 
ville hon bedja; »jag kanske ej får tillfälle till det bland 
de andra där nere», menade bon. Så läste gumman upp 
trosbekännelsen, sade amen och var sedan synbarligen 
färdig till hvad som helst. Allt gick utmärkt och åskådarne 
uppförde sig exemplariskt. Af ett 3o-tal anmälda sökare 
rekommenderacles 5 att upptecknas som katekumener. 
Bland de öfriga voro ett par frän en by pä några och 
tjugo familjer, hvilka föridarat sig villiga att utrymma . 
familjetemplet (det enda i byn) och använda det till 
gudstjänstlokal. Huru mycket allvar och hvilka beräkningar 
som ligga bakom detta återstär att se, men det är alltid 
en hällpunkt. Vi skildes på måndag middag efter tre 
dagars samvaro, »foro vår väg och voro glada ». 

Återstoden ·af resan var lik alla andl~ och ej mycket 
att säga om, utom att vi mötte och samtalade med ett 
par utländska ingeniörer. Sädana bli nog snart hvardags

främmande hlir uppe. - Sedan .dess har jag ()[vervarit 
konferensen ocb finanskolllmittcens sammanträde. Vi hade 
det skäligen bett på det senare Dock bar termometern 
hittills blott en gång gått upp till + 360. Mestadels 
häller den sig i mitt rum pli. 30 il. 32 under dagen och 
ett par grader I ~igre om natten. Störs ca delen af arbetet 
ligger nere, men vi äro alla vid tämligen god hälsa. 
Med hjärtliga hälsningar 

Eder i H erren förbundne 
Carl Blom. 

* 

Dop i Han-ch'eng. 
Utdrag ur bref frän broder Berglz'ng. 

Värt höstmöte varade 4 dagar I -A sept. Första 
dagen voro omkring 60 infödda närvarande, sista dagen 
70. ' Bröclerna Berg och Linder voro på besök och 
hjälpte oss med mötena. Fyra miln och "fyra kvinnor 
upptogas genom dopet i församlingens gemenskap. Ut0m 
dessa 8 hade 13 andra förordats till dop, men det beslöts, 
att de skulle pröfvas till nästa möte. Dessutom är det 
9 »sökare», om hvilka vi ha godt hopp, att de vilja höra 
Herren till. Alla, som döptes denna gång, äro fritn di
striktet long-ho; två af kvinnorna äro hustrur till kristna 
män. Det är sil. kärt att se, huru de tillsammans med 
sina barn vilja följa Jesus. En af de döpta männen ar 
hufvudman för sin sHikt. Han önskade fil hela sin familj 
döpt på samllla gitng - två af hans söner äro »sökare » 
och en ilr i v5r dopskola, men den fjärde är ännu ej sär
skild t berörd af Guds ord'. Emellertid blef nu hans hustru 
döpt pit samma gång. - - 

Vi afreste fritn Han-ch'eng dagen efter mötets slut 
för att anträda färden till Sverige. Alla de kristna, som 
voro närvarande och andra, som vid flera föregflende till
fällen visat sig vänliga mot oss, beledsagade oss ett stycke 
på väg. H vilken skilnad p?t nu och dä jag lämnade 
Han-ch'eng efter mitt först,a besök där! Då blef jag nästan 
utdrifven, åtföljd af en enda van - men många mot
ståndare. N u var det 50 a 60 personer, som gråtande 
sade oss farval, bedjande oss att snart komma tillbaka. 
Herren har i sanning bevisat sin nåds rikedom mot oss. 
1\1ä vi alltid vara tacksamma för hans godhet! 

Tre rop från kinesiska läppar. 
Af Mrs C. Smith. 

Under den tid jag vistats hemma, hafva nägra rop 
frän Kina ständigt återljudit för mina öron och manat 
mig till mycken bön för dem, hvars nöd de framhålla. 
Jag har vid ätskilliga möte.n berättat följande små ber~ittelser, 
och Gud har brukat dem alt uppväcka bön och intresse 
för Kina. J ag tror, att han ännu vill använda dem som 
medel alt kalla hängifna arbetare att ga ut med lifvets 
evangelium till de olyckliga, som där hålla pä att förgfls 

D:r Tsen. 
Ar 1893, nar pg bodde i staclen Gan-p'ing, en ut

station till Gan-slulIl i Kwei-Chau, blef jag beka!. t med 
en infödd doktor och drogförsäljare vid namn Tsen. 
Redan första gången han fick höra evangelium, bld han 
djupt intresserad däraf och började genast stänga sin bod 

http:sririi.ka
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på söndagarne. Han deltog hvarje morgon och afton i 
våra andaktsstunder, ty han ansåg det för långt att vänta 
till nästa »andaktsdag», som han kallade söndagen. Vi 
voro mycket glada åt hans synbara nit lUen undrade, 
huru han skulle st5. profvet i händelse af förföljelse. Då 
han några veckor fortsatt att besöka oss, satte jag honom 
på prof. »Om ni verkligen tror på Jesus såsom er 
Frälsare, skall ni taga ned bilden af »barmärtighetens 
gudinna», som ni har i eder bod och bränna upp den.» 
Jag visste, att om han så afgjordt ställde sig på Kristi 
sida, skulle det med ens framkalla förföljelse från alla häll. 
Aldrig kan eller vill jag glömma det svar, som Tsen gaf. 
»Jag har under 40 lir sökt en frälsare, Ocll, då jag tut 

fU1lnit en, tror ni, att jag icke kan lida ;ör !'01W1Jt ,J Han 
gick hem och tog genast ned pappersafguden och brände 
upp den. Sedermera lämnade han mig den förkolnade 
käppen, som varit fästad vid nedre ändan af pappers
rullen. Genast utbröt en häftig och svår förföljelse mot 
honom, och för någon tid förlorade han all frid och ro i 
denna v~irlden, ehuru dock fridens Gud alltjämt härskade 
i hans hjärta och behöll honom stfmdaktig. Sedan hafva 
andra medlemmar af hans familj genom hans inflytande 

' vunnits för Kristus. Jag har funnit, att hans ord voro 
fullkomligt sanna; han hade varit en hängifven buddhist 
och vegetarian och vandrat från tempel till tempel för 
att samla meriter för 'det tillkommande lifvet. Pil. sitt 
blinda, famlande sätt hade han verkligen sökt en fl'älsan 
under fyrtio år. O, tänken härpå dyre vänner! Under 
hela sitt långa sökande hade han aldrig sett en missionär 
eller en bibel, ej heller hört det glada budsl,apet om en 
frälsare, förrän Gud i sin barmhertighet sände oss till 
Gan-p'ing för att omtala berättelseo. om Jesus. 

Wang Ta-ko oclt lians hustru. 

Bland andra, som där regelbundet kommo till våra 
gudstjänster, var ett gammalt par vid namn vVang, ett 
fattigt landtfolk. Mannen hade redan blifvit döpt och 
hustrun var intresserad af evangelium. De bodde omkring 
tio engelska mil frfin staden och förtjänade ett mycket 
knappt uppehälle genom det mest sträfsamma arbete, men 
aldrig saknades de vid gudstjänsterna, hurudant än vädret 
var. Om sommaren komma de ofta klockan nio på 
morgonen och stannade vanligen till fem på aftonen 
utan att under- den tiden erhålla den minsta föda. En 
gäng sade jag till fru Wang: »Blir ni icke mycket hungrig, 
innan ni kommer hem på aftonen?» 

»Nej», svarade hon, »icke dä jag fått ett mål ris, 
innan jag begifver mig af på morgonen». »Huru», sade 
jag, »händer det ibland, att ni icke kan få det?,> :!iJa», 
genmälde hon, »dä värt ris är slut och vi ej ha penningar 
att skaffa mera, sil. äta vi blott agnarne blandade med 
varmt vatten till ett slags valling.» , 

»Huru kunna ni gå så lång väg med sådan klen 
föda»? frågade jag. »Nå ja, en dag var jag så trött och 
svag på hemvägen, att jag satte mig på vägkanten och 
grät. Min man sade, att det tjiinade ingenting till, och 
att vi gjorde bättre uti att lämna stora vägen och gå 
bortom kull arne, där ingen föruigäende skulle ~töra oss i 
vår bön. Vi gjorde så, och min man bad, att Gud 
skulle gära själens hunger mera verklig än kroppens.» 
»Nå, vVang Ta-ma, huru gick det se'n h> frågade jag. 

»Åh! naturligtvis voro vi sedan ej längre hungriga. 
Jag reste mig, och vi vandrade 'hem, lagade i ordning en 

aftonmåltid af risagnar, och, nar vi atit dem, gingo vi till 
sängs och kände oss så lyckliga. ,) Deras ytterliga fattig
dom framtrader häraf på ett nästan smärtsamt sätt, och 
man skulle icke anse det möjligt för dem att gifva nägot 
till Herrens verk. Emellertid hade eTe en stor åstundan 
att fä gifva något, och deras håg var välbehaglig inför 
Gud, i män af hvad de ägde. En tid därefter ,)flödade 
deras öfverflödande glädje och djupa fattigdom öfver, sä 
att de rikligengåfvo i enfald», säsom följande händelse visar. 

Som alltid i kinesiska hus hade äfven vi gästrummet 
i midten med ett stort rum pil. hvarje sida. Det hade 
inga fönster och endast föga dager trängde in genom 
papperet på de gallerförsedda dörrarne. Golfvet var af 
ler och blef pä vintern mycket fuktigt och smutsigt. Ja, 
vBra fötter hade gjort riktiga hälor framför stolarne, och 
under rägniga tider förvandlades dessa till lika många 
vattenpölar. Det var omöjligt för OS3 att knafalla i bön, 
och jag försökte förgä[ves att få några halmmattor eller 
pallar för folket att knäböja på. Efter nägon tid uppgaf 
jag alldeles att tänka pil. saken eller bedja Gud därom. 

En varm söndag i juli kommo "'Vang och hans 
hustru för sent till gudstjänsten - nägonting högst ovan
ligt för dem - och vi kommo alla öfverens om, att de 
mäste vara sjuka, annars skulle det icke händt. 

Då jag angaf första sängen, visade sig Wang och 
hans hustru i dörröppningen. De syntes mycket vanna 
och trötta, och vi undrade ett ögonblick, hvad de buro 
för väldiga bördor pil. ryggen. De träclde in i den lilla 
församlingen, och hvar och en nedlade för mina fötter 
fem vackert flätade hahnpallar, sägande: ),Detta är min 
gåfva till församlingen". Kännande deras stora fattigdom 
tackade jag dem vannt men tillade: »Jag skall betala 
eder för dem.» ~O nej, det får ni icke», svarade de 
"~vi kunna göra så litet för Herrens verk, ack, låt oss göra 
hvad vi kunna.» 

»Hvar har ni fått dem ifrån h, var en fråga på 
allas läppar, ty det var då mycket ondt om halm, sil. att 
jag ej lyckats få nägon att göra mig sädana. Svaret gaf 
ett nytt bevis pil. deras kärleksfulla nit. Herr Wang sade: 
»J o, när vi om dagarne arbetade på fälten, höll o vi ut
kik efter kringströdd halm, och, n~ir värt dagsverke var 
slut, gingo vi och samlade ihop den.» »Men, när ni 
arbetat sä träget, huru ha ni fått tid att göra detta extra 
arbete?" ')Åh», svarade han, vi stannade uppe nägra 
nätter och flätade dem.» 

Huru fullt var icke mitt hjiirta den dagen, dä jag 
såg sädana bevis på verklig hängifvenhet för Gud hos 
dessa fattiga människor, som blott en kort tid förut lefvat 
i hedendomens mörker. J ag kunde endast tänka pä dem 
i deras fattigdom såsom varande nika inför Gud,), och 
rika äro de i sanning äfven pä ett annat sätt, enär de 
mtt vara medel att föra evangelium till sina grannar och 
vänner. 

Fru Wang tiilhör Hwa-miaostammenoch har därföre 
obundna fötter. HOll har aldrig varit så slösaktig, att 
hon vandrat de 2 sv. milen fl:am och åter med sina skor 
pil utan dem har hon alltid burit i handen och satt på 
dem, när hon kommit inom synhåll, såsom ett tecken till 
vördnad för gudstjänsten och oss. 

Kunna vi blzjva frälsta? 

Ett annat rop från Kina uppstiger i mitt hjärta, och 
jag sänder det vidare till eder säsom en högljudd vädjan 
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frfLn de gamla kvinnorna i Kinas nästan orakneliga byar 
och köpingar. Jag skulle inom kort Himna Kwei-Yang-Fu 
och begifva mig till en annan station tio dagsresor åt 
sydväst, men dess förinnan gjorde jag ett besök ut fLt 
landet med två kinesiska kristna kvinnor fdm Kwei-yang. 
J ag .uppehöll mig nägot i en köping och besökte byarne 
i granriskapet - platser,. hvarest förut ingen utländsk 
kvinna varit - och jag blef mycket vänligt mottagen, 
särskildt på en plats, hvarest många 70 a 80 års gamla 
kvinnor ifrigt lyssnande samlade sig omkring mig. Jag 
förkunnade evangeIii berättelse så kort och enkelt som 
möjligt, under det att de lagade i ordning litet middag 
åt mig och .mina följeslagarinnor. Vi lärde dem afven 
en kort bön. Jag tror, de förstodo, hvad jag önskade 
lära dem, oeh jag säg tärar i någras ögon, under det de 
sade: »Ack, jag' är så gammal nu, och mitt minne har 
blifvit så klent, och aldrig förr har jag hört denna under
bara historia, men ?et är så godt att lyssna till den. I) 

Allt för snart' märkte jag af den nedgående solen, 
att det var tid för mig att begifva mig pfL hemväg, om 
jag icke skulle gå vilse bland de ensliga kllllarne, såsom 
det en gång förut händt mig. 

Endast med största svårighet lösgjorde jag deras 
hUnder från mina vida koftännar, och, då de insågo, att 
jag måste gå, sade somliga: »Mcll ni kommer ju snart 
tillbaka, gör m' inte det:~ Vi vilja så gärna höra mera 
af dessa goda ord?» »J ag visste, att min verksamhet 
skulle blifva förflyttad till en aflägsen del af provinsen, 
och att jag troligen icke åter skulle besöka köpingarne 
kring Kwei-yang, hvarför jag var tvungen att svara, ehuru 
med mycken sorg: »Nej, jag vUntar icke att någonsin 
få komma åter hiL» » Men, då sänder ni oss väl någon 
annan?» var deras nästa ifriga fråga. Med tungt hjärta 
var jag tvungen att svara: »Nej, det kan jag icke, ty det 
finnes icke någon att sända.» 

Vi mäste nu skynda oss och började springa framåt 
gångstigen mellan risfälten. U nder det vi gjorde sft, 
hörde vi detta rop efter oss: »Kan jag bltjva frälst genom 
att blott höra en gång? 0, säg mig, kan jag blijva 
frälst genom aft blott höra C1l gång hl Och från den 
aftonen har detta rop ständigt återljudit i mina öron. 

Troende bröder och systrar, SODl läsa dessa ord, 
Gud har satt oss till förvaltare af evangelium. Alla 
Guds nåds rikedomar däri äro icke ämnade allena för 
oss utan för »alla folio> i världens mest aflUgsna trakter. 
Handla vi sftsom trogna förvaltare, om vi fortfara att icke 
gifl'a akt på dessa och många liknande rop från hedna
världen ? Säsom mannen fdm Macedonien kallade Paulus 
att komma öfver och hjälpa dem, så ropa i dag tusende 
infödda kristna och allvarliga sökare efter sanningen i 
Kina till de kristna i andra länder: »0, bröder, som 
länge hafven haft ljuset, kommen öfver och hjälpen oss!» 
H vem vill' svara på detta rop? 

]-lur kan du? 
Hur kan du vara barn åt Gud 

och tro dig skyldig Herrens bud 

en lydnad utan gräns, 

då likväl hednaviirldens nöd, 

som Jesus bar till blodig död, 

i hjärtat ditt ej känns? 


Hur kan du våga stilla stft, 

då Jesu sis ta ord var: »G.å 

i hela världen ut!» 

Hur kunna världens gränser näs, 

och lifvets ädla säde. sås 

i hvarje land till slut, 


om ieke hvarje Kristi lem 
till Mästarns tjänst med gods och hem 
med ande, kropp och själ 
sig utan alla villkor ställt 
att så på Herrens åkerfält 

både ve och val? 
St- m-o 

Buddhism. 
Af August Berg. 

I en föregående uppsats skildrades i korthet taois
men, en af Kinas tre religioner. Till åldern äldre än 
buddhismen, har den dock ej gripit så djLipa tag ibland 
folket som denna senare. 

Ehuru buddhismen är det största hedniska religions
,system i världen, har det dock, emedan den sanna reli
gionen saknats, varit till nytta för Asiens folie Bättre att 
hafva en falsk religion än att ej hafva någon alls. 

Om Kina under dessa 2,000 är endast skulle kUnt 
till filosofernas kalla moral, skulle dess nuvoarande tillstånd 
varit tio gänger värre. Buddhismen har underhållit den 
religiösa elaen i folkets hjärtan, och till densamma stå 
kristendomens förkunnare i tacksamhetsskuld för den med
vetenhet, som bland dem förefinnes om själens odödlighet 
och ett lif efter detta. 

Muhammeds efterföljare gjorde sina eröfringar med 
svUrd, Buddhas hyllade den motsatta politiken. 

»Vi säga" att vår religion är god, och att eeler också 
är god, men ni saga, att Jesusreligionen är den enda sanna. 
Ni äro ej så artiga som vi.» Så får man ibland höra de 
toleranta prästerna yttra sig. 

Buddhismen i Kina iir naturligtvis importerad från 
Indien. På kejserlig befallning sändes omkring 66 år e. 
Kristus män till Indien för att utforska, hvilken och huru
dan den nya religion var, hvars rykte hade trängt sig 
till Kina. Dessa mötte då buddhistiska präster, och så 
planterades fröet i ny jord. Under seklernas lopp har 
buddhismen ömsom varit hyllad och uppburen, ömsom 
förföljd och föraktad. Kejsare och konungar hafva funnits 
bland dess - präster och ifrigaste understödjare; de hafva 
ock hört till dem, som gjort allt för att förfölja och ut
rota elen. I mellersta och södra Kina äro buddhisterna 
ytterst talrika, ej så i norra, där taoismen är mera för
härskande. 

Buddhismen är en religion af löften. Lärjungen 
måste lofva att afstå från animalisk fijda, vin oeh gifter
mål, dåligt tal och ett världsligt lif. Framför de heliga bil
derna af sin religion undergår han en träning i de för 
intryck mest mottagliga åren af sitt lif. ,På sin panna bUr 
han för lifstiden märken efter rökelsestickorna, genom 
hvilkas vidrörande han Wrde sig att fördraga smärta utan 
att gifva luft åt sina känslor oeh att anse sig själf som 
en Buddhas lärjunge. 
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Prnsterna igenkännas på ~ina rakade hnfvnden och 
gula eller grä länga, vida rockar, samt de förut omnämnda 
brännsären på pannan. Likt taoisterna äro de kända för 
sin lathet, och folket talar om dem såsom lata, »likt drö
nare i en knpa och ej flitiga som silkesmasken». 

») Gör sft, och du skall lefva», eller frälsning genom 
gärningar är buddhismens stora bfdverk. De kinesiska 
buddhisterna ha en bok kallad »Regler för förtj änster och 
öfverträdelser», innehållande en förteckning på nästan ålla 
möjliga tiinkbara handlingar, goda och onda, jämte deras 
handelsvärde i den tillkommande världen. Många ft ro 
därför de, som om aftonen, då dagen är ändad, sitta ned 
och göra upp rakning med tillhjälp af sitt räknebrade, 
alltid dragande försorg om att de hafv.a en stor balans 
på kreditsidan. 

FöUande utdrag ur den nämnda boken gifver en 
illustration af hvad de räkna som förtjänst och som fel. 

Förtjänstkonto. 
Kredit. 

Att betala en faders skulder _____. _. __._.. __ ._.... __. ro 
tillbedja .vid en faders begrafning . _________ __ _ 50 

» då man blir rik gifta sig med en vanskaplig 
flicka, som man förlofvade sig med, dä man 
var fattig ___ _____.. _. __ . ________. ____ __ _. ____. ____ _ roa 
låna någon en paraply __.. ____. ___ ._. ___ .. _____ _ 

» bygga broar, reparera vägar, gräfva kanaler 
och kallor för hvarje anvand t::el __.. ________ 10 

» 

o 

» för~e en f~ttig med en likkista. __.. _. ___ ._.. __ ._ 30 

» begrafva en person, som ej har någon son ._ 50 
» förmå en moder att ej döda ett flickebarn .. 30 

» radda lifvct på ett utsa tt fliekebarn ._.._. ___ _ 50 
o __ • __» radda hundra insekter __ o ._ •• ____ __ .,-•• __ • I 

» begrafva en fågel _____ . __ . __ .. ______ _ _ ___ . __ . ___ _ r 
» plocka upp ett hvetekorn __ ._ ..._._ ... _. __ .. ____ "I 
» under ett flrs tid ej förtära kött af ko, oxe 

eller hund . __ . _____________ .. ___ .. ___ ._. _____.. ___ . 5 
efterskänka en skuld _____ . _________.._.. __ . _____ _ roa 

» förstöra blocken till osedliga publikationer ._._ 300 

» under hela sitt lif lefva ett kyskt- lif ___ . __ ._.. r,ooo 

Öjverträdelsekollto. 
Debet. 

Att älska en hustru mera än fader och moder ___ roa 
» taga sin hustrus parti gent emot sin äldre 

. broder ._. ________________ ___ ._.._. ___ ._...... __ .. __ _ ro 
» .tillåta en styfmoder illa behandla sin första 

hustrus barn, för hvarje dag . __ . _____ ._. _______ _ 
_. __ __vara falsk ____ __ _._.. _____ o o ___________ ~ ._. ___ •» 10 

» hysa en ond tan'ke ._. __ . . .__ __. .._. ___ ._. ___ . ___ _ ro 
» bevista osedliga teaterförestallningar ___o _ __ • 10• _ __ 

'J) gräfva upp en mask vintertiden ____ . ____ .._. __ _ 
» skratta ät en ful person __._._.__ . ___. . ______ __ .) 
» smutsa ned bladen i en bok __. _____ .. _. __ . __o 5 
» förtära kött och vin i templen ____ • _____o. __ • _ _ 5 
» berusa sig ____ o_o _ • •• _. __ ._•• __ _ •• .. __ • • ___ _ 5 
» göra sig skyldig till ocker ---. __ .c. ___ . ___ _. .___ _ roa 
» förfalska silfver __ . _____ o _____ o •• ____ _____ • _____._ • _ roa 

» missbruka skrifvet eller tryckt papper ._.. _ ~ __ ~ 50 

» anrätta kött af nötkreatur och hundar __ . ___ .. roa 

» grafva upp en likkista __ .. ___ . ___ ..__________ . __. . 100 


» dränka ett nyfödt barn __. ______ . __ __ _____ .. ____ 100 


» publicera en sedefördarfvande bok __.. __ . __ omätlig! 


Ordet »försoning» eller »äterlösning», som de äter
gifva det, är ej främmande för dem men innebär icke 
sil mycket att erhillla förliltelse för sina synder som fast
mera att blifva befriade från de onda passionernas makt. 
Sättet, hvarpil denna ilterlösning erhillles, bestilr i att före
taga vallfärder, ständigt bränna rökelse, utöfva goda hmid
liugar, lefva pi\. vegetabilisk föda, läsa böner o. s. v. 

Om i\.terlösningen i Kristus Jesus känna ej sil. få af 
'dem till men bundna af djäfvulen genom vidskepelse och 
löften, beroende af templen för sin existens m. m:, är det 
ej lätt att blifva frigjorda. 

I nästa nummer hoppas vi dock kunna meddela 
historien om en man, som, efter att förut hafva varit 
präst i ett buddhistiskt kloster, blef frälst och nu som 
pastor för en 'kinesisk kristen församling verkar med stor 
välsignelse. 

Kinas ~BG-bok. 
Af G. A. StJlhammar. 

Redogörelse .för en ABC-bok - det var ett pro
saiskt ämne! Medgifves, men barnböckernas inAytande 
på ba'rnets karakter kan nog icke underskattas. Intrycken 
i barnaåren kvarstanna för lifstiden. En krokig telning 
växer upp till ett krokigt träd. Den riktning, sinnet. en 
gäng erhällit bibehälles, sedan omedvetet. 

Af Kinas alla pojkar är det nog icke mil.nga,. som ej 
lära sig ABC-boken utantill. Om de också sedermera ej 
fortsätta studierna, - ABC-boken läres 'likväl sä, att den 
kan repeteras som vatten. Boken är skrifven för .600 ilr 
sedan och utgör en sammanfattning i korta drag af lefnads
vishet och nyttiga kunskaper. Barnet förstår naturligtvis 
till en början icke en rad, men smi'mingom kanske ett 
och annat klarnar. Boken lägger en bred bas i medvetandet, 
på hvilken man seuan kan fortsätta att bygga. 

Hllfvudtemat i boken är kort och godt: studera! 
Nödviindigheten af att vara flitig ända från barndomen i 
att förvärfva kunskaper och bildning inskärpes pä alla 
möjliga sätt. Föräldrar och lärare förmanas till stränghet 
och noggrannhet. Okunniga ynglingar ;iro föräldrarnas 
skam, di\. d~iremot en ung man med bildning och talanger 
länder dem till heder, som uppfostrat honom. Exempel 
framdragas friln förflutna tider pil föräldrar, huru de ledt 
barnens uppfostran, och pä barn, som varit mönster af 
flit och vetgirighet. En gosse om ätta är kunde citera 
klassikerna ; en annan om sjl,l ilr var en miistare i att 
spela schack. En ung man plöjde pil åkern med läro
böckerna fastbundna vid oxhornen; en annan radade upp 
dem pil marken, när han var ute och skar ris: båda 
slutade sina dagar pil höga platser i samhället. 

I Människan är skapad för att odb sitt förständ. 
Silkesmasken är skapad för att spinna silke och är upp
ta~en därmed hela sitt lif. Biet fyller flitigt sin uppgift 
att samla honung. En människa, som icke studerar och 
utvecklar sina förmögenheter, är därför icke sä god som 
de oskäliga djuren! 

Ungefär halfva boken innehåller förmaningar af dylik 
beskaffenhet. Det blir en naturlig följd, att barnen . få en 
stor aktning för all bildning och litteratur. 

ABC-boken meddelar arven åtskilliga allmänna kun
skaper, de elementära grunderna i en del ämnen, säsom . 
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filosofi, lefnadsvishet, historia, spekulationer på naturveten
skapernas område etc. 

H vad s~ger boken om naturvetel'lskaperna? J o, det 
finnes tre världskrafter, nämligen himmelen, jorden och 
människan. Himmelen iir ett något obestämdt begrepp 
för kineserna. Dels anv~ndes ordet liksom hemma hos 
oss för att beteckna Försynen; dels anviindes ordet i 
konkret bemiirkelse för att beteckna platsen för de aflidhes 
andar. ABC~boken iir försedd med tydliga !örklaringm' 
till hjälp för läraren. Förklaringarna öfver hvad himlen 
iir tyckas vara skrifna under inflytande af en buddh
istisk viirIdsåskådning, ty författaren upplyser .oss om 
att det finnes 33 himlar (förmodligen ofvanför hvarandra), 
och ofvanför dem ytterligare ett antal världar med inalles 
28 paradis. Afståndet mellan himmelen och jorden an
gifves på halfva kilometern när: 678 nymil (omkring). 
Alla dessa fantasier äro helt och hållet främmande för 
konfucianismen. 

Beträffande jorden, så 11r jorden = Kina, och så inne
M.lla förklaringarna jordens geografi genom uppräknandet 
af hvarjehanda märkvärdigheter i Kinas 18 provinser. 
För närvarande veta nog de flesta. kineser, att jorden m' 
litet större än Kina. 

Den tredje varldskraften är människan . Att redo
göra för alla tre krafterna anser författaren af ABC-boken 
rätt vidlyftigt, hvarför han slutar kapitlet med den an
märkningen, att, om han än skrefve både natt och dag, 
skulle han aldrig komma till slutet, och dlirför är det 
bäst, att llVar och en tänker själf! 

Vidare nämnes om sol, måne och stjärnor - him
melens tre ljus; om de fyra flrstid erna, väderstrecken, 
husdjuren, s~desslagen; de fem elementen: eld, vatten, 
jord, trä och metall; de fem sinnesorganen: ögat, örat, 
munnen, näsan och hjärtat m. m. 

I ABC-boken får man också veta litet filosofi och 
metafysik. Startpunkten för kinesernas spekulationer i 
dessa limnen tyckes vara nägra urgamla volymer, skrifna 
med en hieroglyfskrift, som ingen förstår sig på. Från 
Konfucius och hela raden af lärda och tänkare under 
århundradenas lopp hafva alla bråkat sina hjärnor med 
att tyda gåtorna. Kommentarier öfver de hemlighetsfulla 
böckerna finnas därför högvis att tillgå. 

Nyck~ln till chifferskriften erhöll en kejsare för några 
tusen år sedan af en drake, som kom upp ur Gula floden. 
Nyckeln till skriften' var inristad på ryggen på honom. 
Den nyckeln' har sedan användts, men ingen tyckes hafva 
blifvit slugare för det. 

ABC-boken gifver barnen en första inblick i filosofiens 
djupheter genom följande hemlighetsfulla ord: ett och tio, 
tio och hundra, hundra och tusen, tusen och tiotusen! 
Det är allt! H vad är meningen? Man ögnar i för
klaringarna och finner där sambandet mellan himmel och 
jord och matematik och naturkrafter! Allt vi'lda fantasier, 
hvilka emellertid generation efter generation af Kinas 
uppvä.\:ande ungdom måste fördjupa sig i. 

Kina är ett konservativt land. Dess gyllene tids
älder var i gångna tider under . kejsar Yao och kejsar 
Schuen (2300 f. K.). Kunde man blott ordentligt återgå 
till den gamla goda tiden i smått och stort, då skulle 
säkert en ny ljus och lycklig tidsålder randas. Redan i 
ABC-boken riktas barnets sinne tillbaka till det förflutnas 
förträfflighet. Att se framåt, att låta sinnet fyllas af 
hopp och tro, det tillhör kristendomen. För hedningen 

dagas ej något ljus öfver framtiden, förr än J esus Kristus, 
den klara morgonstjärnan, uppgår i hans hjärta. 

Omkring 1/4 af ABC-boken är ett historiskt kom
pendium från uräldsta tider till vBra dagar. De kinesiske 
historieskrifvarna börja sina kronologiska tabeller är 2637 
f. K. Hvilken tidrymd! Fyra och ett halft millennium! 
Kejsaren vid denna tid lefde omkring 600 år efter synda
floden, omkring lOO 11.r efter Arpaksads död (Genesis 
I I : 10-13). Emellertid är det att märka, att de kinesiska 
rekorden upp till 700 är f. K. äro skäligen osäkra; de 
hafva icke underkastats den moderna kritikens grans
kande öga! 

Under det man läser om alla dessa släkten, som 
lefvat och dött i nejderna rnndt omkring en, kan man ej 
undgå att göra sina jämförelser med västerlandets historia. 
Under de båda iildsta årtusendena hvilar ännu Europa 
i djupt mörker; ej en enda stråle från solskenet i Egypten 
och Palestina skingrar dunklet i Europas urskogar. Små
ningom dagas det i Grekland och på Italienska halfön. 
Vid denna tid skrifver Konfucius sina mästerverk, hvilka 
ännu i dag utgöra examenskurserna för den studerande 
ungdomen. Låt ytterligare ett ftrtusende förflyta, och det 
börjar dagas Mven i gamla Sverige. Dess sagotid och 
gråa forntid börja dyka upp. Ja, vid detta laget författades 
den ABC-bok, .som ligger framför mig på bordet. 

Om människan nägonstades skulle lyckas genom egen 
vishet och egen kraft att lära känna sig sj iii f, lära sig 
förstå sarlningen, lära sig lefva ett helgad t lif, så skulle 
väl det vara i Kina, där människoanden i snart 5 mil
lennium koncentrerat sin kraft på att utveckla sig själf. 
H vad är resultatet? Att hela nationen från tiggaren upp 
till de styrande och maktägande är genomträngd af vid
skepelse i inre afseende och i yttre afseende står på 
branten af undergång. De moraliska grundsatserna må 
vara goda, deras leflladsvishet hög, det historiska materialet 
för att bedöma människokarakteren rikhaltigt - intet af 
detta förmår likvii\ gifva manniskans hjärta frid och lif i 
anda och sanning. _Jesus Kristus är af Gud utgifven, pil. 
det att hvar och en, som tror pä honom, icke må förgås 
utan hafva evigt lif. Genom honom ffir världen lif. 

för de unga. 
» Men Jesus kallade dem till sig och sade: Låten 

barnen komma till mig och förmenen dem icke, ty sådana 
hörer Guds rike till. » Luk. 18: 16, 

»Sen till, att I icke förakten någon enda af dessa 
små; ty jag säger eder, att deras änglar i himmelen se 
alltid min Faders ansikte, som är i himmelen.» Matt. 18: 10. 

Dessa dyrbara bibelord uppenbara för oss Fadrens 
och Sonens hjärtelag mot barnen. Men många, många . 
barn veta intet härom, i synnerhet ilr detta förhållande-
i hednavärlden, t. ex. Kina, där jag varit nflgra år. Först 
jag kom dit, tyckte jag att barnen där voro mycket otref
liga. Det var vinter och de voro iförda sina vadderade 
kläder och skor, i h vilka de föreföllo ytterst otympliga. 
Och det sätt, hvarpå deras hår var ordnadt, kunde jag ej 
gilla. De små kinesiska barnen ha nämligen hela huf
vudet rakadt med undantag af två, tre eller fyra små 
plätk1.r. Häret på dessa är flätadt, och de små fliltorna, 
som merendels aro ombundna med en röd eller grön 
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bomullssnodd, stä ratt ut. Tank sft komiskt i vårt tycke! 
På dc äldre barnen rakas blott främre delen af hufvudet, 
och från nacken nedhänger en enda hårpiska. - Och 
hur smutsiga de stackarne voro, ja, svarta som sotare. 
Skulle jag val någonsin kunna älska dem riktigt? J a, 
genom Herren Jesu nåd hlrdc jag mig snart hälla af 
dem. Nu äro de . mig lika kära som de svenska barnen. 

Pä vår missionsstation i Hai-cheo ha vi haft bäde 
hvardags- och söndagsskolor. I den förra voro blott gossar, 
i den senare bäde gossar och flickor. Bland gossarne i 
hvardagsskolan gick första terminen en med namnet »Fah
tsai», som betyder: förvärfva rikedom! Han var från 
Pu-cheo, ungefär 13 år gammal och trolofvad med en 
flicka i hemtrakten vid samma ålder. Fah-tsai var en 
kvick gosse och syntes alska Herren. Vi hoppades, att 
ha n skulle f5. fortsatta skolan hos oss, men till vär ledsnad 
vagrades han detta af sina blifvandc svärföräl~lrat'. Orsa
ken hartiII var, att dagen efter det han Il emkommit för 
att hos modern, som var anka, tillbringa sommarferierna) 
hölls en fest till förfadrens ara, och vär unge vän nekade 
att bränna rökelse och \'ille ej heller, att modern skulle . 
göra det. Detta blef snart kandt bland vänner och gran
nar, hvilka alla sade, alt gossen blifvit förvillad. Och nu 
förklarade föraIdrarne till hans trolofvade, att därest han 
återvände till ullandingarne, kunde han ej mderas dotter 
till äkta. Alltså måste Fah-tsai stanna hemma. Men det 
Guds ord, han mtt höra, skall aldrig förfela sin verkan, 
ty det ~ir lefvande och kraftigt. Och mitt hjärtas bön ar, 
att den käre gossen må blifva ett Herrens vittne. 

Till söndagsskolan kommo ibland mfinga, ibland ffi. 
Ungefär kl. 4 e. m. samlades vi. Jag sager unge/dr, ty 
något visst klockslag kan man ej bestämma. l(ineserna 
ha inga klockor utan se på solen, hvad tiden lider, och 
på morgonen väcker tuppen dem. Innan vi började, bru
kade nägra af gossarne gå ut pä gatorna och samla in så 
många, de kunde finna, både go.ssar och flickor. En gång 
hade de fatt med sig en Io-fLrig gosse, som var opium
rökare. Den lille parh'eln var så blyg, då kamraterna 
skvallrade härom för mig. Af blygsel ville han först ej 
gå in i rummet utan satt på gärden. Slutligen lät han 
dock öfvertala sig och kom med nedböjdt hufvud. Med 
synbart intresse lyssnade han till sflvaJ tal som säng. Jag 
bjöd honom komma igen, men han kom aldrig mer. 
Kanske han ändå min nes nägot ord om Jesus, syndares 
Frälsare, och en dag, då syndens börda blir flir tung, 
flyr till honom för .att få näd och förlossning. Första 
vintern brukade tvft smä flickor tillsamTl!ans troget infinna 
sig i söndagsskolan. Den ena af dem hade varit i flick
skolan i Din-cheng en tid och visste litet om dm rätta 
vägat. Hennes vän och lekkamrat »Snöba1'1z» visste 
däremot intet. H varför kallades hon »Snöbarn»? undrar 
någon. Jo, emedan det snöade den dag, hon föddes, be
rättade hennes mamma för mig. En dag blef den först
nämnda flickan bortskickad till landet till sin faster för 
att uppfostras, hennes mor var naffiligen död, och nu fick 
ej Sllöbar1l ensam komma till söndagsskolan, oaktadt alla 
mina inbjudningar. En lång tid bort~lt förflöt, utan att 
jag såg till henne, tills jag en afton alldeles oförmodadt 
träffade både henne oeh hennes mor utanför vår port. 
:Men nu var lilla »Snöbarn» sä för~lndrad, att jag knappt 
kände igen henne. Hennes förr så friska hy var borta, 
mörka ringar omgåfvo de vackra ögonen och lidande var 
utbredt öfver de fina dragen. Jag frågade strax efter or

saken till flickans sjukliga utseende, hvartill modern sva
rade: »Det är fotbindningen, som plägar henne.» O, så 
ledsamt jag tyckte det var! Ofta har jag tilat med mödrarna 
och döttrarna om det förd(lrAiga och dåraktiga i att binda 
fötterna, men i de flesta fall skratta de darät. De utstå 
hellre de bittraste lidande än ha »stora» fötter. Sista 
nyäret· voro »Snöbarn» och hennes· vän, som var pä be
sök i staden, inne hos mig och halsade »godt nytt är». 
J ag bjöd dem enligt sed pä nötter, kakor och torkad frukt. 
Men de voro ,ej riktigt belåtna ändä· utan. ville hafva ett 
stycke tvål hvar att tvätta sina händer med, hvilket jag 
gaf dem. De tackade så hjärtligt. Kirieserna hafva ej 
såpa eller tviU och därför är en bit tvål för dem en stor 
raritet. Dä de tvätta Idader begagna de ett slags stora 
fruktskidor, bruna till färgen, som viixa pä höga, lummiga 
löfträd, men af dessa blifva kläderna gulaktiga. Bedjen 
nu för de bäda flickorna pch för öfrigt för alla söndags
skolbarnen, I kara barn, som bruken bedja. 

Då vi under somrarna bodde i grottor bland bergen, 
brukade folket från de närbelägna byarna ofta besöka oss. 
Stundom kunde vär grotta vara alldeles full med kvinnor 
och barn. Bland andra, som ,kommo, var äfven en fru Li 
och hennes lilla dotter, cirka 5 är. Fru Li omtalade en 
gång för mig, att den nyssnämnda dottern tre ski'lda 
gänger utsattes för att dö. Hon beriittade darom följande: 
»Pä morgonen lade vi ut flickan på åkern. Hon skrek 
mycket. Rofffiglarna kretsade öfver hennes hufvud och 
skriade, viintande på hennes död. Men då hon pä kväl
len ann u lefde, buro vi hem henne, och detta upprepades 
tre gånger. Då trodde vi, att hon var bestamd att lefva, 
och nu är hennes fader mycket kär i henne.» 

Värdinnan, som vi hyrde grottorna af, hade tre 
vackra barnbarn. De brukade dä och då komma med 
en melon till mig. Den ~lldsta var en flicka på 12 är. 
På hennes födelsedag hade de i hemmet anordnat en stor 
bjudning, och äfven jag var ombedd att komma, men 
emedan afgudadyrkan skulle förekomma, förklarade jag, 
att jag ej kunde vara med. Aftonen före festen tittade 
jag in till dem flir att ffi se, huru de skulle hafva det 
och lade dem på hjartat - som sä mången gång förut 
- att fly till den sanne Guden och hans Son, Jesus 
Kristus. Härtill jakade de alla, men mera bld det ej. 
I trakten omkring Hai-cheo är det en sed att, då barnen 
äro 12 år gamla, anställa en fest för att tacka »nioh
nioh~, ordagr. ö/versatt farmor, som anses vara hustru 
ät »ie-ie» = farfar, d.en högsta gudomligheten, emedan 
hon under tolf år vakat öfver barnet. Efter den tiden 
tros »ie-ie» åtaga sig detta. Pi\. festen för1irar man gudin
nan 24 par skor. Af dessa skall hon själf hafva 12 par 
och hennes äldre bror 12 par. Dessutom ffir hon några 
fina lös fickor och en resväska full med penningar; allt
sammans konstnärligt arbetad t af papper. Detta lägges i 
en hög pä gården och brännes. Grannkvinnorna inbjudas 
några dagar förut för att hjälpa till med förfärdigandet af 
dessa saker. Men, tänker någon, hum kunna fullvuxna 
personer tro på sådana dumheter. J o, kära barn, deras 
oförnuftiga hjärta är förmörkad t, och den onde anden le
der dem till de mest dfll'Clktiga handlingar. De tro sig 
vara visa och göra ofta spe af dem, som tala om Jesus. 

Kanske att jag en annan gång, v. G., berättar litet 
mera frfm Kina. Farvill älskade unga vllnner! 

Eder mycket tillgifna 
Hi'lllla Tjäder. 
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. . ..
J1vilohem för våra mJSSlOnarer. 

den män vära bröder och systrar å tervändt till hem
landet - 7 äro f. n. hemma, och, dänågra resa ut, vän
tas andra hem i stället - för att stärka sina krafter till 
förnyad t arbete på missionsfältet, har behofvet att så kun
na ordna för dem, att hvilotiden blefve af största betydelse 
för deras framtida arbete, allt mer och mer framträdt. 
När de återkomma sakna de ju allt, som behöfves för 
deras tillfalliga bOSättning i hemlandet, sftsom husgerftd, 
möbler m. m.. De stä där med t ~'5. tomma händer, så
som man plägar säga. Oftast är ocksä missionärshustrun 
efter fl ere ärs anstrangningar på fältet så trött och klen, 
att hon endast med stor möda kan förestä eget hushall. 
D et blir ingen hvila för henne. Och d et är till och med 
fara värdt, att hennes hvilotid stundom blir mera ansträ ng
ande än själfva arbetstiden. Svärt J{ännes det ock för 
henne att vara hemma utan att hafva tid till umgänge 
med missionsvänner, hvarefter hon {ängtat under åratal. 
Och, dä tiden för utresan kommer, är hon dä uthvilad ? I 
allmänhet icke ; men hon behöfde vara det, ty flere ärs 
mödosamt arbete ligger framför henne. D et är icke klokt 
eller rätt att hafva det sä ställd t, ty det medför verkligen 
förlust för missionen i mänga afseenden. 

Huru nu frågan skall lösas, s5. att ändamftlet med 
missionärern (~s vistelse i hemlandet vinnes, är kanske ej sä 
lätt, som mången tror. Efter mycket öfvervägande synes 
det oss lämpligast kunn a ske genom inrättandet af ett 
hvilohem, där missionärerna få vistas under sin hvilotid, 
och där allt finnes, som de behöfva. Äfven med hänsyn 
till missionärskandidaters pröfning skulle ett dylikt hem 
fä stor betydelse. Vi hafva lagt saken fram för H erren 
och tro, att det skall behaga honom att i en snar framtid 
fylla detta behof. Ett stOl't steg mot mil.Jet har ock redan 
tagits, i det missionsvänner, som intresserats för saken, läm
nat välvilliga bidrag till ifrågavarande ändarnäI. För dessa 
medel redovisa vi hitr nedan, uttryckande till gifvarne 
ett hjartligt tack. 

På samma gäng vi meddela, a tt hvarje bidrag till 
hvilohemmet skall mottagas .med glädje, ffi vi likväl upp
mana vfua »glada gifvare » att ej lämna nagon gäfva till 
detsamma, hvilken de eljest skulle gifva till den allmänna 
missionskassan, enär dess behof äro sä stora, att tn minsk
ning i den skulle vålla trångmäl på fältet. 

Mm Gud är mäktig att låta all nåd öfverflöda till 
eder, på det att I uti allt mån alltid Ilafva ?log och 
öfvcrjlöda till allt god! verk. 

Infl. bidrag till ett hvilohem för ·rtiissionärer. 
N:r Kr. ö. 
75 1 • 100: J. E. S., Stockholm ___________ .. _______. __.. ___ . ___ 

E. N., Örebro . _____...........__ . ____ ______________ _ 10:
75 2 • 
P. E., Id:o ___ . ____ . ____ . ___. _______. ___________ ._ 10:753· 
G. L., d:o _________ ______ .. __ ___.._. ._____ . _____ __754· 38: 
O. S., d:o ___ _.___ ___ ______ ... _..___ . _____ . __ . __ _ 10:755· 
C. G. B., Krisldala ._._ . _.. _ c ___ _ ____ .. __ • __ • ______ •75 6. 100: 
H M. >Herrens tionde . ___.... __________. ____. .:___ 10:757· 

758. O. C., Kristiania .___ . _ . __ . _____. _________________ .... • 5: 

no. A. A. d:o 
771. ' S. R. d:o 
772. H. P. d:o 
773. A. J., Alingsås ---... -------.-- --.-.--- .- .---.----- 
774. J. A. S., Sköfde . _____..__ .___ __ .._____ . ________•__ __ 
775. G. S., Gefle ____ •__. ________ .. _____ . ________ .. _____ __ 
776. L. M., Tenhult ______ . ___________ . ______ __________ 
777. S. r, Eksjö ___________ ._. ___. _. ___ ___. ____ . _._.___
n8. S. U .. Stockholm __ . _____ .______ __________ ..... _..____ 
779 . Fru F., d:o __ .. ____________ .__. __ . ______ .___ . 
780. NI. B. d:o ___.._____ _... ... ___ .______.... _ __ 
781. C. L , Örebro . __. _____ .___. _____ . ____ .. __ .. _... __ ... __ 
782. Gen. K. F ., H ofsta . ___ . __________ . . . _______ ..__ _ 
783. K:s lo:de kassa, Linköping ___.. __ . ______ . ____. __ __ 
784. M. K., Baggetorp, Kristdala ._. ___ .. ____ .. __ . ____ . __ 
785. r. J. gen. M. B.. Stockholm :__ . ___ .. ____. ____ . ___ 
7~6. H. G., Kristianstad ..__l. __. ___. ___ ________ . __________ 

;~~: !:~.0x, Sto~::olm ~==~~.-.. ~-_._~~~==~~:..:~~~~-~~~~~: 
789. A. P ., Lindesberg ______ ..._. __ . ___ . ______ . __ . ____ ._ 
790. S. S., Stockholm . ___ . _______ . __. __________........ __ 

791 . M. H. ____________________ ._ . ___ . _________ ~ _____ .___. 
792 . Gen. d:o •___________ .. __ __ _. ____ ._.. ____________ __ 
793. R. P ., Lindesberg __ . __ . ____ ..________ ._. __ _______ •___ 
794. S. S., Stockholm ____ . __.. __ ____ ..... ________ ... ___ 
795. J. S. D ., Östersund __ ._._. ____ ._____ __. ____________ . 
796. E. K., Göteborg ______ .. __ ___ . __ _..____ . __________ ___ 
797. G. O., Gusselby ______ .. ___......... __ __ ___ ..... _.. __ __ .. 

798. Gen. M. B., Stockholm _____ . .. ____ .... ___________ . 
799. J. F. gen. d:o, d:o _.. __ ..____ _.. __________ _.. 
800. A. L. d:o : _____ .. ______ ....... . . __ .. .. 

801 . A. Ö. d:o __ .. ____ _.. _.. ! .... _____.. __ _ 
802. E. L ., Norrköping _____ ___ __ . ... ___ . ____ ._ .. ___ ... __ . 
803. O. W. S., Stockholm ....___ ....____ ______ .... __ .... __ 
804. ]i1. O. d:o _________ ... ____ ..... ____ ___ ... __ _ 
805. L. J. S., Baggetorp, Kristdala _... _. _______. .. _____ . 
806 . J. B., Stockholm ___ . _____. ____ ........___ . ___ .. ___ . __ 

807. A. J., Brotorp, Lindesberg ...... _____ .. _.......... _____ 

808. G. O. V. L., Örebro ____ ... ___ _. .. __ .. .... ________ . __. 
809 . H. A., Göteborg __ .... _____ .._. .... ______ .. ____ ..... __ 
810. G. v . R., d:o ________........ __ .. ____ ..... __ ._. .. __ 

8I1. H . H., Örebro _____ . ___ ...... ._____.... __ ... ____ . __ __._ 

812. M. r , Göteborg .... ____ .._____________ .____.... _____ _ 

813. A. A., Lindesberg ----c---- .... ----.----- ...-....----
8i4. A. E. D., Göteborg ____________ .. _____ _... .___ . ___ _ 
815. E. D. d:o ________ .. __ .. __ . _______... ___ ._ 
816. r. C. d:o __........ _____ ... ____ ......... __ . 

817. M. D. d:o ___ _..... ___.. ____ ______ . .. __ . __ 

~~:: ~. JW.~rÖ~~~~~ ~~~~~~ _~~:~~~~:::::::::~.-.....-.......:~~...-.~~ 

820. G. A., d:o . ___________.....___________ .. ________ . 
821. A. L., Göteborg __ .. ............... __ .__ ...........___ ._ 

822. F . L., Snndbyberg ___ __._____... _... _ _ . _.. __ ____ 
823. P. 'V. L. 'd:o ______ . ___ .. _______ . _. .... __ . __ 
824. K. W., Järfva __ .. ____ _... ______ ...__.. ________ . ___ '.__ ' 
825 . J. 'V. B., S~ndbybeTg . : __ . __ .... _____ ... _________ . 
826. Gen. C. O., !"Iariestad ___ . ________ ._. ________.__ . __ _ 

~ ~~: LJÄ .,TÖ;eä:r;-::::::::::: : :: :: ..~..::::: :~::~::::.-:~·:::~~~ 
' 829. H . J., d:o __ • __ ___ .. • ______ __ __o .... • __ _______ _ _ 

830. J. H., Skepsta ___ . _____ .... .. ____ .. _______ . ____ . .. __ 
83'. U . S., Stockholm ____________.__. ________ _______ ._. __ 
832. M. R., Göteborg ___________ .___ . ___ ... __ ___ . ___. .__ _ 

~~!: !: t ~Er~;'o~~~~!~. __-~_-.-_-_-_~....:..:=== :~~~ ~ ~-~_.::_-_-::~ 
835. M. B., Hnskvarna . ______ . ._____________ . ______ ._____ 
836. Onämnd, Stockholm (A. G. S. i sigillet) __ ..... __ 
837. H. 'V., d:o __ . __________ ______________ __ __ _ 
838. P. A. S., Sala ____ .. ____ _.______ ______ __. _____... __ . 
839. M. ",r . gen. M. B., Stockholm . _.. ______ .__. ____.' 
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3: 
759. K. B., Tranås _. _________________ _____ __.... _. __ _.. ___ . 100: 840. L. D., Skepsta _______ . ____ ..._. ____ . ______ ... _____ . ___ 10: 
760. N. P. H., Stockholm _. __ __________ . _. _______ . __ __ ___ 100: 841. E. \V., Stockholm _________________ .__________.. .__. 10: 
761. A. de B., d:o ________ ____ . ___ ___. __ . ______ _ 100: 842. H. L., d:o ______ ______ ._____ _....._______. 10: 
762. M. v. P., K atrineholm ________ . ___ __ __ ._. ___ . ______ 100: 843. A. G., d:o ____ ... . _______.. _______ ___. _____ JO: .
763. T. P., O stcrby, Hedemora __ _____ ._. __ . __ . ___________ 

o 

. 50: 844. E . L. d:o 5: 
764. C. C., Lindesberg ______________________ ._. ___ .______ _ 845· J. S., Göteborg _____. _____________________ . .. .. __ . __20: 10: 
765 . , O. B., Jönköping .. ___________ _____ . ____ . ______ ____ _ 3°: Summa Kronor 10,5' I: 37 
766. J . A . W., Göteborg .___ __________ ___________._._._ 20: Dessutom hafva tvenne förbindelser lämnats pä 1,500 kr.767. J. B. d:o __ o _ __ 2:_ __________________ ___ .. _ 

768. N. P; d:o __._______________________ ____ _ 100: • Och hvad helst du mer kostar :p (~ !tonom, det skall jag be· 
769. K. F. U. K. d:o __ . ___.. _________________ ._. ___ _ 3°0: - tala, då jag kommer. » 

Stockholm, Svenska Tryckeribolaget Ekman & 00, 1899. 




