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"Varen fullkomliga". 
Anteckningar eller ett föredrag af herr Joh. Hedengren vid sam

kväm å Hushåtlsskolan aftonen före årsmötet. 

Som en inledning ber jag att fä anföra tre bi
belställen. Först det märkliga ordet: »Varen för 
den skull I fullkomliga, såsom eder himmelske 
Fader är fullkomlig» (Matt. 5: 48). 

Vi vilja nu i egenskap af missionsvänner ställa 
oss inför detta ord utan att pruta af en tum därpå. 
Helt visst skall det icke gå oss bättre, än att vi 
blifva mycket förödmjukade inför Herren, och en 
hvar af oss måste nog säga: »Herre, förlåt mig 
min~ synder, hela du mina bristen! 

Det and1'a ordet är detta: »Jag är vinträdet, 
I ären g renarna » (Joh. 15: 5). Just i det innerliga 
samband, som råder mellan vinträdet Kristus och 
OSS som g renar, hafva vi vår fullkomning. Är 
stammen fullkomlig, så blifva grenarna fullkomliga; 
äro grenarna fullkomliga, så blifva kvistarne full
komliga; och äro kvistarna fullkomliga, så fram
bringa de en fullkomlig frukt. När vi ställas inför 
ett sådant ord som det förut anförda: »Varen' full
komliga .. , så är det utan tvifvel Guds mening att 
få oss i en sådan s tällning till vår Herre Je3ttS 
Kristus, det ädla vinträdet, att hans eget lif flödar 
in i oss. Då kunna vi bära frukt, honom till behag. 
Häro mdagen skulle en häck flyttas vid mitt nuva
rande hem. Innan plantorna nedsattes på sin nya 
plats, måste.de klippas. En erfaren trädgårdsmästare 
begagnade saxen_ Men så han klippte! , Tar han 
då inte all.deles för mycket? , tänkte jag, ty emel
l;måt klippte han bort hvarje gren, hvarje utskju
tande kvist, tills blott den nakna stammen och den 
kraftiga roten voro kvar. Men han visste, att just 

stammen fanns kraft nog·att skjuta grenar, kvistar 
och blad, m. m. Nu ser man redan de nya skotten 

frän stammen, och jag har lärt mig en läxa: Hvad 
är det, som utgör vår fullkomning, om icke just det. 
att den ädla stammen frambringar grenar och kvistar, 
som kunn a bära frukt, fullkomlig frukt? Och detta 
sker, då vi blifva stilla inför Herren och mottaga 
af Jesu fullhet och fullkomlighet. 

Jag minns, när jag först började fatta innebör
den af det ordet: , Såsom grenen icke kan bära 
frukt af sig själf, med mindre han förblifver i vin· 
trädet, så icke heller l, med mindre l förblifven i 
mig. . I trädgå rden till mitt barndomshem fanns 
bland annat ett gammalt päronträd. H varje morgon 
under frukttiden brukade vi barn plocka upp de 
nedfallna, goda päronell_ Härvid märkte jag, att 
bland dessa lågo på marken äfven små förtorkade 
grenar och kvistar. De hade hvarken blad eller 
frukt. När H erren började få tillämpa sina san
ningar på mitt hjärta. fördes mina tankar tillbaka 
till detta träd och dess kvistar. och jag sade till 
mig själf: .De grenar, som sitta fast i trädet, kunna 
bära goda frukter, men de, Som blifvit lösslitna 
därur, kunna aldrig bära frukt; de duga endast till 
bränsle.> I detta ord : )Jag' är vinträdet, l ären 
grenarna,> ligger alltså både en allvarlig uppfordran 
och en innerlig uppmuntran att förblifva i Herren 
Jesus, i hvilken vi äro fullkomliga. 

För det tredJe vilja vi stanna inför Jesu ord i 
Joh. T 38: . Den som tror på mig, af hans lif skola, 
såsom S kriften har sagt, fly ta strömmar af lefvande 
vatten , _ Huru ser då en ström eller bäck ut i s ig 
själf? Jo, kanske som en mörk, stenig fara eller en 
bädd af slam och gyttja utan behag eller skönhet, 
ända tills vattnet brusar ned om vAren_ Likaledes 
har en källa i och för sig intet behag. K anske 
bildas hon af en klippränna eller ett hål i marken; 
allt sitt lif och sin' rikedom får hon genom det 
friska källsprånget, den porlande käll ådern. Om 
vi fasthålla detta, behöfva vi ej förskräckas inför 
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sådana stora ord som dessa: »Varen ock I fullkom
liga, säsom eder himmelske Fader är fullkomlig,. 
I stället må vi bedja, att något af samma friska 
källsprång, som flödar fram ur Guds hjärta, må få 
rum äfven i våra hjärtan; då våga vi under ödmjuk
het men dock med frimodighet höra den uppma
ningen: »Varen ock I fullkomliga,» o. s. v. 

Jag läste nyligen ett nummer af den engelska 
tidningen ,Life of Faith". Den innehöll en redo
görelse för världsmissionskonferensen i Edinburg, 
och där anfördes bland annat följande ord af en 
talare: "För tillfället är kanske den brist, som tryc
ker våra hjärtan mest, b:r;isten på missionärer}). Ar 
det icke så äfven i vår mission? Endast två tredje
delar af våra missionärer äro kvar på missionsfältet. 
En tredjedel af dem äro hemma trötta, utarbetade, 
i högsta behof af hvila. Min tanke gilr särskildt 
till vår broder Verner Wester, där han står så ensam 
på sin station. Rans hustru har gått hem till Gud, 
hans lille gosse likaså, och nu är han äfven utan 
någon landsman vid sin sida. Må vi särskildt tänka 
på honom i det aflägsna, främmande landet! Om 
jag ej missminner mig, finnes f. n. ingen missionär 
alls på Mienchih station. Rvad betyder detta? Jo, 
att det är brist pä personliga krafter. Vid förra 
årsmötet hade jag ur vår missionstidning hopsamlat 
våra syskons nödrop från Kina angående nya per
sonliga krafter. Redan då var det ett rop, som 
hördes och kändes. Men kunna vi väl nu förstå 
våra syskons djupa längtan efter hjälp, då de stå 
så ensamma därute? 

Det ställes i våra dagar med rälta stora for
dringar och förhoppningar på missionärerna, att 
de må kunna motsvara de nya kraf, som de öpp
nade dörrarna öåde i Kina och andra länder ställa 
på evangelii budbärare. Och från den synpunkten 
sedt måste vi säga, alt endast det bästa är godt 
nog, och alt hemförsamlingen är skyldig försaka 
de bästa personliga krafter, som den äger, men å 
andra sidan vill jag till uppmuntran för missions
vänner och ödmjuka missionärskandidater anföra ett 
annat yttrande vid samma konferens. På tal om 
missionärernas utbildning yttrade en biskop Ridley: 
,Begär icke af dem 'allt för mycket i intellektuellt 
hänseende, ty Gud kan mången gång mana fram 
en liten okänd David, som slår Goliat, och låta en 
helt ringa person utföra ett stort arbete, som må
hända ingen af dem, på hvilka man ställt de största 
förhoppningarna, kan utföra». Och så rådde han 
missionens vänner att bedja Gud gifva de rätta 
arbetarna. 

Det är just, hvad äfven vi böra göra. Att fil. 
de rätta~ af Gztd gifna missionärerna utsända, är i 
denna stund den maktpåliggande frågan äfven för oss. 

Från den omnämnda konferensen ber jag få 
anföra ännu något. Det är de uttryck af enheten 
i Kristus, som där förnummos. En talare sade: 
»Må vi ej ur Jesu Kristi församling utstryka någon, 
som älskar Jesus!» Ett sådant ord vid ett sådant 
tillfälle och i en sädan församling har sin stora be
tydelse. Börjar ej Jesu Kristi innerliga bön om de 
troendes enhet att mer och mer gå i uppfyllelse? 

Och ju mer detta sker, dess förr skall världen i 
stort och hednavärlden särskildt förstå, att Jesus 
Kristus är sänd af Gud till världens Frälsare. Ett 
ännu kraftigare uttryck för denna enhet, särskildt 
inom den missionerande kristenheten, gafs genom 
tillsättande af en s. k. fortsättningskommitte, bestå
ende af 35 personer från skilda kyrkosamfund och 
frän skilda länder, och som fått pä sig lagdt att 
söka realisera något af de stora tankar, som uttala~ 
des vid konferensen. Det är meningen, att nämnda 
fortsättningskommitte framdeles skall öfvergå uti 
en !>världsmissionskommittc för samverkan i gemen
samma intressen på hela det protestantiska världs
missionsfältet.) Tydligare än någonsin se vi Jesu 
sista stora befallning sättas i verket: ,Gån förden
skull ut och gören alla folk till lärjungar." 

Sådant må ju i sanning glädja och uppmuntra oss. 
Och ändå nödgas jag anföra ett annat yttrande, 

som fälldes i Edinburg af en skotsk professor, och 
som må gälla som ett gif akt äfven för oss. 

lIan sade med hänsyn till de stora möjligheter, 
som nu finnas för hednamissionen: Xl Vi kunna ej 
hoppas att bedrifva detta arbete med kraft, så länge 
tillständet inom den kristna hemförsamlingen ej är 
bättre.' Och så bifogade han följande sorgliga 
upplysning: "Inom det kyrkosamfund, som jag till
hör, finnas omkring I.700 församlingar. Af dessa 
ökas kanske halfva antalet med en enda medlem 
om året; de andra med inge11., 

Någon har sagt, att det största hindret för 
världens evangelisering ligger just hos Jzt'vifiirsam.
tingen, och att hon ej är vuxen de stora uppgifter, 
som ligga. framför henne i hednavärlden. 

Mä den fordran och de förhoppningar, som Gud 
i detta hänseende ställer på oss, tränga sig så in 
på våra hjärtan, att vi icke kunna resa hem från 
denna årshögtid och vara försumliga! 

Men hvilka äro då de medel, vi hafva att be
gagna? Jo, aposteln Paulus besvarar denna fråga 
i 2 Kor: 10: 4 så: Våra stridsvapen äro icke kötts
liga utan mäktiga inför Gud att nedslå fästen. Först 
och främst äro dessa medel bönen och Guds ord. 
J ag hoppas vi alla i någ-on män äro bedjare men 
fruktar, att många af oss äro försumliga sådana. 
Vi erfara stundom en särskild Guds Andes maning 
alt kämpa i bön för Guds rikes framgång i ett 
eller annat hänseende. Mä vi då ej svara: , Jag 
har icke tid> eller "jag orkar icke'! Vi äro då lika 
lärjungarna i örtagården, som vid det mest kritiska 
tillfället i deras Mästares lif - somnade. Jag fruktar, 
aU till mer än en bland oss måste Herren Jesus 
understundom säga sitt mildt förebrående: ~För
mådden I då icke vaka en enda timme med mig?» 
Må vi ej vara :..'>sviksamma, som Efraims båge, som 
nekade att göra tjänst, just då pilen skulle flyga! 

Må vi också flitigt begagna Guds ord! 
Det är min och jag tänker allas eder erfarenhet, 
att ju flitigare och mer omfattande vi begrunda 
Guds ord, desto mer »material» har Guds- Ande 
till sitt förfogande, då han för våra hjärtan skall 
förhärliga Kristus. 

Jesus själf fostrades för sitt höga frälsarekall 
därigenom, att den Helige Ande, med hvilken han 
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blifvit döpt, gjorde det Gamla testamentets skrifter 
allt mera lefvande för hans själ. Sä ock med apost-. 
lama. De blefvo fyllda med den Helige Ande och 
kraft, när de lärde sig förstå, huru a llt i skrifterna 
gick i fullbordan. 

Äfven vi skola fostras a tt blifva dugliga för 
missionens stora verk, om vi under bön lefva af 
Guds ord. Låtom oss bedja därom! Amen. 

Bibelns studium bland orientens 
studenter. 
Ar c. S. Cooper. 

Bibeln börjar intaga ett allt större och betydelse
fullare rum bland österns studerande ungdom. U nder 
det sis t flydda ~het bildades bland tre af o rien tens na
tioner iuhemska kommitteer med det bes tamda syftemälet 
att på de resp. folkeus spr§k anordna bibel kurser och ät 
studenterna auskaffa biblisk litter.atur. 

I Japan blef det första resultatet af därvaraude bi· 
belkommittes verksamhet en studiekurs öfver Jesu lära 
rörande samfundsförhäIlanden. utarbetad af ~en japanske 
professorn Y. Chiba. Denna bok, som är afsedd att 
begagnas till leduing för mindre kretsar, ar den första af 
detta slag, som utgifvits för japanska studenter. Den 
har redan följts af en annan, och f. n. är en tredje bok 
under utgifning. 

I Sllanghai hölls förlideu höst en bibelkurs under 
tre dagar, besökt af 3,000 unga kinesis}ca studenter. För 
uästa läsår förberedes med stor omsorg' en likuande ehuru 
mer omfattande bibelstudiekurs. Som unga män frän 
uästan hela Kina studera i Shanghai, komma dessa bibel~ 
kurser i själfva verket att beröra hela landets studerande 
ungdom . 

Under mitt besök förra året i Seoul i Korea fann 
jag, att bibelu var detta lands förnämsta bok. Det har 
varit förenad t men stor svårighet att förse koreanerna 
lDed til lräckligt med biblar. För n1igra år sedan beställ
des af en enda församling 20,000 ex. Nya testamenten. 
Utgifvandet af denna upplaga blef nägot fördröjdt med 
påföljd, att hvartenda exemplar var s§ldt, redau innan 
upplagan blifvit tryckt. Vid ett möte i Seoul säg jag 

. 655 koreaner skrifva in sig i bibelklasser. En utbiJd· 
ningsklass fö: lärare anordnades med ett medlemsantal af 
35 bildade koreaner unde r ledning af en framstående 
kiuesisk lärd, Ye Sang Cbai. 

I Indien g§r det med stora steg därhän, att bibeln 
blir den mest värderade af alla s§Som heliga ansedda 
böcker. Under flera §r ha r Pandita Ramabai. sannolikt 
Indi ens lardas te kvinna, sysselsatt 50 arbetare p§ sitt 
eget tryckeri för utgifvande af en bibelöfvers:tttning med 
förklarande noter för de 18 millioner hinduer, som tala 
hennes modersmllJ, Maratha-sprllket. En bramansk pro
fessor tillhörande högkasten yttrade S§som ord.förande vid 
ett studentmOte i Lahore i norra Indien, där auditoriet 
utgjord~ så godt som nteslutande af hinduiska, muham~ 
medanska och parsiska studenter : , Jag har noga genom
läs t bibeln, icke en gäng utan många gånger, och jag 
anser bergspredikan såsom ett af mästerstyckena -i världens 
moraliska och religiösa litteratur. Jag vågar också pästä, 

att Indiens studenter bättre känna bibeln än nägon af 
hinduernas heliga böcker.» 

I betraktande af fakta sädana som dessa är det af 
den djupaste betydelse, att det nu finns infödda kristna 
man, som, stående i nära beröring med de stora bibel~ 

studierörelserna inom Nordamerikas och Europas student
värld, egna hela sin tid och kraft ät främjandet af ett 
grundligt och systematiskt bibelstudium bland Indiens, 
Kinas, Japans och Koreas folk. 

Dessa . folk äro afven i stort behof af bibelutlägg
ningar, skri fna p§ deras eget spdk af män, som tillhöra 
deras egen nation och därför äro förtroliga med deras 
i.ankesätt, lif och vanor. Blotta öfversattningar af väster
ländsk, kristlig litteratur kan icke göra tillfyllest. 

S§Som en evangeliserande makt kommer bibeln utan 
tvifvel att bland nästa generation af studenter i fjärran 
östern fä. e tt oberä.knelig t inflytande. En gammal bramin 
i Kalkntta sade till mig : »Bibeln kommer att väcJ(.a In~ 

diens samvete - detta samvete, som har slnmrat i tusen
tals §r - Indien skall vakua upp för kristendomen. » 
En missionär, som arbetar bland studenterna i Kalkutta. 
berättade mig, att tjogtals hinduiska studenter brukade 
komma till honom för att erhålla en timmes bibelstudium 
och fl samtala med honom om lifvets viktigaste frägor. 
Bland dessa unge män nämnde han flera, som härigenom 
blifvit den store Mästarens lärjungar. 

I staden Alahabad i Indien omtalade en engelsmau, 
som studerat i Oxford, att eu bramansk stndent öfver 
ett är läst bibeln tillsammans med honom. Sarskild upp
märksam het ha:de egnats åt Jesu lif och lära, men direkt 
hade icke framh§lIits vikten af att personligen mottaga 
Kristus. Efter denna tids förlopp frågade läraren eu dag 
sin hinduiske lärjunge: »Hvad tänker ni om Jesus Kristus?~ 
Svaret kom långsamt meu med djup betouing: »Jag anser, 
att Jesus Kristus var den' störste mau, som n§.gonsin 
lefvat. Jag tror - - ja, jag vet, att han är min Frälsare.» 

En mycket framst§ende lärd, anställd som föreståndare 
för en regeringens skola i Kina, och som, anmärkningsvärdt 
nog, f[tt behålla deuna befattning efter sin omväudelse till 
kristendomen, uttryckte lör mig sin önska u att genom studiet 
af bibeln blifva sä förtrolig med kristendomeus grundsat
ser, att han pli. det kinesiska spdiket skulle knnna skrifva 
en bok om betydelsen af den kristna religionen. 

Gripande är det att i Korea finna kyrkor, m§nga 
rymmande öfver tusen personer, som bokstafiigen ända 
ut till dörrarna äre fyllda af män och kvinnor, hvilka 
alla med den största uppmärksamhet lyssna till en enkel 
utläggning af bibd". Omfattandet af de djupa grood
satser, som denna bok inneh!U1e r, har haft till följd, att 
Koreas folk, s§som folk betraktadt, kanske mer än n§gon 
aanan nation pä jorden bar genomträngts af evangelium. 

Det är icke heller svärt att förutse, att bibeln, da.r 
den finner verklig ingäng blapd östems folk, skall visa 
sin kraft i det personl iga Iifvet. I Nagasaki i Japan va r 
det vid en af högskolorna 50 studen ter, som hvarje 
morgon stego upp kl. 6 för att ffi. tillbringa en timm e 
dels ensamma, dels tillsammans i bön och bibelstudinm. 
Icke underligt, att det vid denna högskola rädde eu ande 
af sällsynt djnphet och renhet. Dessa studenter hade 
upptäckt icke endast värdet af bibelns kunskap utan ' 
dess kraft. 

Icke sällan ser man kristna hinduer studera sina 
biblar på, tägen eller i studcntpensionaten, där f. Ö. 
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bibelklasser ofta hällas. En kristen, som höll ett dylikt, 
berättade, att hela anden inom detsamma hade förvand
lats genom inflytandet af en bibclkrets, sorb samlades en 
dag i veckan i en af studenternas rum. Medan annu 
jämförelsevis fä studenter hafva kommit därhän, att de 
öppet mottagit kristendomen, hat själfva anden inom 
studentva.rlden blifvit alldeles förändrad. 

En kinesisk student i en af södra Kinas högskolor 
och ledare för en bibelkrets utmärkte sig mer äu n§.gon 
af de andra Jedarne [ör sin ifver att göra bibelns san
ningar lefvande för slna medstuderande. Jag frågade, 
hvaraf denna ifver härrörde sig, och han svarade: ~Jag 
har under ett är studerat Jesu Kristi anda och väsen,) 
Denne unge man hade egnat en haiftimme hvarje dag 
åt studiet af Kristi lif, och det välgörande intryck, hans 
eget lif gjorde på andra, var också m9.rkbart. 

En af de viktigaste fdgorna i östern säväl :30m i 
västern är deu, som rör karaktärsdaningen. Det förhliller 
sig verkligen, såsom en stor politisk ledare nyligen yttrat: 
;!!Hvad som i den uärvaraude tiden afgör folkens fram
gång, är, om dess medlemmar äro sanna, ärliga, rena i 
hjärtat.~ Visst är, att ingen kau under allvarligt begrun
dan"de och böueumg9.nge med Gud dagligen rannsaka 
bibeln utan att i sitt lif börja blifva delaktig af det sinne, 
som var i Jesus Kristus. 

Jag skall aldrig' glömma ett sammanträffande med 
en missionens store' banbrytare i Indien. Under 35 är 
har han offrat sig för dess folk, och ehuru han ofta måst 
kämpa sig igenom oerhörda svärigheter, har han bibehållit 
sin mildhet och glädtighet. Ja, han är vida känd för sitt 
kärleksfulla väsen. J ag frågade honom: ) Ilvad är det, som 
kan göra kristendomen till en verklighet bland Indiens 
bildade män h Och hans svar lydde: ,) Män, hvilkas hjärtan 
äro fyllda af Guds kärlek.» Jag hade tillfälle att när
vara, när denne man talade till en stor skara hinduer. 
Jag såg, hur han efterät tog den ene efter den andre i 
handen och såg in i deras ögon. Han hade förvisso 
funnit den förnämsta hemligheten till världens evangelise
ring. Ja, hvad österns folk i denna tid behöfver, är att 
i de kristnas lif se förverkligadt bibelns förnämsta bud- I 

skap - Guds kärlek. . 

Välgöref\het i det gamla kultur
laf\det }\if\a. 

Kineserna hafva af gammalt ej blott insett behofvet 
och nyttan af filantropisk verksamhet utan hafva verkligen 
i ej ringa grad sökt afhjälpa lidande och nöd bland sitt 
folk samt draga försorg om sådana, som på grund af 
ålder eller oförmäga ej kunnat sörja för sig själfva. Men 
da hemmen i Kina i fråga om renlighet och sanitära 
förhållanden äro mycket bristfälliga, få vi ej i detta hän
s'eende vänta oss mycket af deras välgörenhetsinrättningar. 
Husen äro i allmänhet så byggda, att de utestänga sol
ljuset, och dräneringen är ytterst primitiv. Ofta finner 
man midt på den tränga gården en stinkande aflopps
kanal. För oss europeer skulle det medföra stor fara 
för lifvet att bo i ett sådant hus, men kineserna hafva 
under generationer vant sig vid dylika förhållanden och 
synas vara oemottagliga för smittan, Ehuru vi därför ej 
kunna vänta att i Kina finna välgörenhetsinrättningar 

jämförliga med v§,ra, är det af intresse att lära känna, 
hvilka principer kineserna uppställt för sitt välgörenhets~ 

arbete, och i hvilken mftn dc förverkligat dem. 
Den äldsta hänsyftning pft Välgörenhet, som före

kommer i den kinesiska litteraturen, möter oss i en bok, 
som tillskrifves Kuan-tsi (död 645 f. KL)) men som på 
goda grunder anses tillhöra en senare tid (206 f. Kr.
221 e. Kr.). Det 54 kapitlet i denna bok uppställer 
nio olika sätt, hvarpä välgörenhet bör bedrifvas. 

I. De ganzlas vård. 

l hvarje feodalstats hufvudstad skola ämbetsmän,. 
kallade Changlao, finRas, hvilka ha till uppgift att sörja 
för de gamla. Äro dessa öfver ;0 år, och det blott 
fiuues en son i huset, skall denne vara fritagen fdn 
krigstjänst vid gränse~, och hvarje kvartal skall familjen 
ffi- en viss köttranson sig tilldelad. Äro de g'amla pft 
ättiotalet och h~. två söner, skola bägge fritagas frän 
krigstjänst och Kött tilldelas dem hvarje månad. Aro de 
gamla öfver 90 är, skall hela familjen vara fri frän statens 
tjänst och hvarje dag få kött och vin. Vid dödsfall be
kostas kistan af allmänna medeL De yngre i familjen 
åUl.ggas att anskaffa god mat åt de -gamla. De skola till
fråga de$sa, hvad de önska, och söka utfinua, hvad de 
tycka om. Detta är, hvad som menas med de gamlas vård. 

2. Omsorg om de unga. 

I hvarje feodalstats hufvudstad skola finnas ämbets~ 
män, kallade Chang-ju, hvilka hafva till uppgift att antaga 
sig de unga. Bland så.väl den lärda klassen som de obil
dade finnas svaga och outvecklade barn, som ej kunna 
sörja för sig själfva, Finnas tre sådana barn i en familj, 
skall hustrun ej tvingas att åtaga sig något arbete ntom 
hemmet. Finnas fyra) skall hela familjen vara fritagen 
från 'sådant arbete. Där fem finnas, skall familjen ffi. 
särskild sköterska ~och understöd i mat, tillräckligt för tv§, 
personer. Då de unga bli starka nog att själfva arbeta, 
skall understödet upphöra. Detta är, hvad som men~s 
med omsorg om de unga. 

3. Mtdlidande 1iltd föräldralösa. 

hvarje feodalstats hufvudstad skola ämbetsmän, 
kallade Changku, finnas, som ha värden om föräldralösa 
barn sig anförtrodd. Dör en skolltirare och lämnar efter 
sig oförsörjda barn, skall den i samhället, som åtar sig 
värden om ett af dessa barn, fa en son befriad från 
statens tjänst; åtar han sig två, s"kola två. af hans söner 
fritagas; tar han tre, fritages hela familjen. Statens upp
syningsman skall ofta i!~spektera hemmen och se till, huru 
bar"nen vårdas, om de fä tillräcklig föda, om de äro skyd
dade mot köld samt ha ett friskt eller aftärdt utseende. 
Under alla förhå.lJanden skola föräldralösa barn behandlas 
med ömhet. Detta är, hvad som menas med medlidande 
med föräldralösa. 

4. Vården om v(ltllottadt, 

I hvarje feodalstats hufvudstad skola finnas ämbets
män, kallade Changyang, hvilkas uppgift är att ta hand 
öm de vanlottade. De däfva, blinda, stumma, lama, 
så.dana, hvilkas händer äro styfva och stela, med ett ord 
sådana, som ej kunna sörja för sig själfva, alla dessa 
mftste genom nämnda ämbetsmäns försorg vårdas och 
näras. De skola förses med föda och kläder, till dess 
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sjukdomen ar hafd eller kroppsskadan botad. D~ 

skall ej vidare hjälp lämnas. Detta är, hvad som menas 
med de vanlottades v§.rd. 

5. G'jlcrmål,byrå", åligga"dm. 

I hvarje feodalstats hufvudstad skola finnas ämbets
mtin, . kallade Changmei, med uppgift att tjäna som för
medlare vid äktenskaps ing5.ende. Änklingar och änkor 
skola, så vidt möjligt är, förenas i äktenskap. Man skall 
gifva dem ett tnöbleradt hils samt en åker. Då de Iefvat 
tillsammans tre ärs tid, tillåtes mannen att. lämna hemmet 
för alt tjäna staten. Detta är gifterlPälsbyräns åligganden. 

6. Vård&1l om sjuka. 

I hvarje Ceodalstats hufvudstad skola finnas ämbets~ 
män, kallade Changpiog, hvilka ha till uppgift att sörja 
för de sjuka. Är någon bla nd de lärda sjuk, måste läkare 
tillkallas (ör att utröna, h vad sjukdom det är. lu den 
sjuke ölver 90 är gammal, skall I~tkaren dagligen besöka 
honom j är han ö~~er 80, hvarannan; är han öfver 70, 
hvar tredje dag. Ar han under 70 och sjukdomen lin
drig, skall läkaren se till honom hvar femte dag~ men 
ar han allvarsamt sjuk, miste hkaren genast underrätta 
sin öfverordnade, hvilken di skall besöka den sjuke och 
göra alltf hvad i hans förmåga står för att hejda sjuk
domens framfaTt. Ämbetsmännen i friig'a skola ständigt 
göra resor i staten och träffa anstalter till hindrande af 
sjukdomens spridning. Detta är, hvad som menas med 
sjukdomars förekommande. 

7. Li1tdra1Jde af fattigdomen. 

I hvarje feodalstats hnfvudstad skola finnas ämbets
män, kallade Tongkiong. hvilka ha till nppgift att hjälpa 
de fattiga. Befinnes någon fattig familj vara utan tak 
öfver hufvudet eller nigon främling sakna lifsuppehälle, 
skall den, som därom underrättar vederbörande ämbets
man, fii belöning; men den, som hör nödrop utan ..tt 
meddela det, skall straffas. Detta år. hvad som menas 
med lindrande af de fattigas nöd. 

8. Af/ya/paruie af nöd",. 

Ämbetsnlll.nnen i nödhjälpsbydin kallas Chenkuen. 
U nder nödår :tr det isynnerhet arbetarne, som drabbas 
af nöden. Många dö t. o. m. Di är tiden inne att 
benäda de dömda, förlåta. öfverträdarne och frikost igt 
utdela säd frin spannmälsmagasinerna. · Detta är att af
hjälpa nöden. 

9 . Vård om jamiljekrÖ'llikall. 

De ämhetsmän. som ha denna angelagenhet om 
hand, kall.s ChiechUeh. När någon af folket eller af de 
lärda afiider t. ex. på stridsfältet eller genom något annat 
hjältedåd, skola de, som kanna den <ilflidne, lyfta pen
ningar hos fursten och sätta upp en minnestafla öfver 
den döde. Detta är att ta vård om familjekrönikan. 

Dessa institutioner hafva för länge sedan upphört. 
Den goda viljan kan finnas äfven hos hedningar, men 
kraften att sätta det goda i verket saknas. Det a.r dock 
af stort intresse att af historien se, ,h ur kineserna redan 
tidigt sökte på för dem egendomliga sätt lindra nöden i 
sitt land. Det låter oss också ana, hur de komma att 
stalla sig till sociala spörsmlll J nnr kristendomens anda 
fär makt öfver dem. 

Missiol\ärsbamel\s ~em vid Dufbo. 

Det ar verkligen pä.börjadt! I arla morgonstunden 
den r6 juni togos de första spadtagen. Ett par timmar 
senare samlades en liten grupp missionärer och missio 
närsbarn pä ställe t för att gemensamt fä tacka och lafva 
Gud och nedbedja hans välsignelse öfver detta företag. 

»Om Herren icke bygger huset, sil arbeta de fäfängt, 
som bygga d!l.rpä.» Så erinrades vi ur den 127 psalmen 
och vidare ur samma psalms 3:dje vers: >Se, barn äro 
en Herrens gMva.> Var det icke för bantt1t, Herrens 
gAfvor till oss, som' det'ta hus var ämnadf? Förvisso vill 
dll Iitrrtn bygga det eller med andra ord lägga sin 
välsignelse till allt, som sammanhänger med dess upp
förande. Ur djupet af tacksamma, bedjande hjärtan 
brusade sången fram: 

Gud, som all vishets källa år, 

Uti ditt namn vi samlas här. 

Gir oss j allt vårt arbete 

Din nåd och din vii.lsignelse! 


Uti din sannings ljus oss led, 

Uti din kunskap oss bered, 

Atl nllt vårt verk är , dig, till ·pri&, 

O, !l tore Gud och Fader 'vis! 


Välsigna dettn. rum, att så ' 

Det ock ditt telnpel brifva må, 

SOq1 du till ljusets tjanst invigt, 

DAr alla mödor lönas rikt! 


Du värdes alla lärare 
Och lärjungar din nåd bete, 

. Att unga släkten växa opp 
Till faders fröjd och moders hopp. 

Omhl\gna med din starka hand 

Vår koilung och vårt fosterland, 

Beskydda våra dyra hein 

Och alla kära uti dem! (Ur Siolls/mur.) 


I tankarna s§.go vi ~alla kära ll , som småningom 
skulle komma aU vaxa u[3p i detla »dyra hem» »till faders 
fröjd och moders hopp» men [ramför allt till Guds ära, 
som vi sft innerligen.. bedja och hoppas, och af aUt virt 
hjärta tackade vi Gud, att den stund var kommen, dä 
detta arbete kunde påbörjas. 

Nu ville vårt tack också gå 'ut till de miinga. som 
redan med sä. myc~en kUrlek och s~ varmt intresse om
fattat tanken på. detta ,Barnens Henn. Tack, kära 
SkeHefteäbor, som allaredan äro i färd med att märka 
handdukar fÖr detsamma! Tack, I kära vänner i Sm§.
land, som lorvat en bundt gardiner! Gud v.älsigne nl~

li,gett både den som väfver och dem, som lofvat bestli 
garnet! Och tack till alla, som genom större eHer mindre 
penningeg§Jvor gjort det möjllgt för oss att blhja! O, män 
I fä erfara lika mycken glädje som vi, som nu dag efter 
dag äro i tillfälle att följa arbetets gäng här! I undren 
nog ej pä att vär blick ofta dröjer där borta vid back· 

. sluttningen, och att månget: 11tack Gud !) eller: :t Gud 
. välsignel» eller: :Il Herre, bygg dl~ huset! , (Ps. 1 27 : I) 
smyger sig öfver våra lappar om dagarna. Denna sista 
bön synes sft mycket mer af nöden, som vi ju ännu ej 
ha hela den summa, som erfordras lör byggandet. Her
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rens trf;:lfasthet under gängna tider tycks oss dock som 
en underpant pä att han arven nu skall hjälpa och föra 
till fullbordan, hvad som är börjadt i /ro. 

)Åkalla mig - så vill jag hjä:lpa dig~ 
,Bedjen, och I skolen rh. 

Missionshemmet, Dufbo 27 juni 19 1 L 

Illez Böllirrg. 

från missionsfältet. 

Kvartalsberättelserna frän förra kvartalet gifva vid 
handen, atf trots den svagare arb~tsstyrkan arbetet dock 
ej nedlagts. Herren har gifvit de svaga kraft, och genom 
de fä har han hjälpt, sitt namn till pris och ära. 

Vara bröder och systrar fä fortfarande se intresset 
för bibtlstttljier lika varmt som förr. Om möjligt äro de 
kristna ännu ifTigare att fä gräfva djupt i ordets schakter. 
I Shensi i Tungchow-distriktet ha fyra kurser hållits, i 
Harang två, i Hancheng en flera månaders bibelskola 
för kvinnor och en bibelkurs för män. Om den senare 
skrifver bro Högrrian: ~Morgonbönerna leddes i tur och 
ordning af deltagarna, lektionerna pågingo frän 10 till 
1/2 I och 4-1/2 7. Kvällarna användes till sängöfningar. 
Nägra kväpar höll os evangeliska möten j gatukapellet. 
Dessutom sOkte vi orientera oss på jordgloben och pä 
världskartan, och i stora drag följde vi evangelii segertåg
i de olika världsdelarna. Under kursen bekändes mycken 
synd, och en helig fruktan kom öfver oss, då vi sågo 
Guds underbara vägar med människors barn. Vid kursens 
slut erbjödo sig flera frivilligt att föra frälsningens budskap 
ut till öyarna». 

I Shansi i Yuncheng har hållits en bibelkurs, i 
Chichchow en, i Puchow två samt i Honan tre. Del
tagarne 1\a i en af dem uppglltt ända till 44. Lät oss 
fortfarande bedj~ 'för denna så ytterst viktiga verksamhet! 
Det är hufvudsakIigen genom den, våra kinesiska troende 
skola fostras för sin höga uppgift att vara ett ljus och 
ett salt för sitt eget folk, ej att i första hand organisera 
kyrkosamfund utan att föra själar in i Guds rike och 

. själfva b~redas för dess tillkommelse. 
SJ:oloN~a hafva också varit i verksamhet. Det är 

med tacksam förundran, vi följa skolverksamheten, ett 
arbete, som, mänskligt sed t, rönt endast svagt intresse 
från hemlandet och ändå går framåt. Här måtte undret 
med brödet och fiskarna beständigt upprepas. Fem goss.. 
skolor med 136 lärjungar och S flickskolor med 113 
lärjungar samt seminariet i Yuncheng med 14 elever ha 
varit i verksamhet. Synn~rljgen 'gladjande är, att de från 
seminariet utexaluinerade eleverna »visa stadga och kristlig 
karaktär samt utOfva ett kraftigt andligt inflytande ». 

Och fr idsbudbärares fötter hafva ej saknats hvarken 
på de stO&3. slätterna eller bland bergen. EVa1tgelister, 
kolpOl·töret' och bibelkvitl1lo1' harva verkat både på land 
och i stad. ~ Villigheten aU lyssna till evangeuum:b, 
skrifves frän Honan, :tar fortfarande stor hos folket ». 
Och från Ishjh heter det: ll Evangelisternas och bok
förSäljarnes arbete har varit synnerligen glädjande och 
uppmuntrande». Lät oss ej i bOnen glömma vära infödda 
bröder och systrar! Mycket beror på deras vittnesbörd. 

Det är genom kineserna själfva, Kina skatt evangeliseras. 
Flera smärre möten hafva hållits. Om tre af dessa möten 
på utstationerna i Hancheng-distriktet skrifv er broder 
Högman : »Dessa möten hafva varit talrikt besökta och 
utgjort riktiga högtidsdagar för de troende samt bidragit 
att befordra en innerligare förening kretsarna emellan». 

Gudstjänsterna äro . fortfarande talrikt besökta. I 
Yuncheng, dar flera större regeringsskolor finnas, komma 
studenter och skolgossar ofta till vära guds~änster. Vi 
erinra oss, att söndagen är af kejsaren proklamerad som 
hvilodag i alla skolor. Och har vilja vi också anmärka, 
att i år är det forsta gången, söndagt1L särskildt bit/vit 
utsatt i de1L af 1'ege-ringen utglfna alma1~ackan. 

De kristna olTra tid, krafter och pen ningar på verk
samheten. Kristi kärlek tvingar dem. I Chiehchow- och 
Puchow-distrikten ha de sålunda frivilllgt och utan kostnad 
för mi~ionen gifvit 200 dagar för direkt evangelisk verk
samhet I Hancheng-dis triktet hafva fyra frivilliga varit 
i verksamhet o. s. v. De hafva också gjort, hvad de 
kunnat, för att anskaffa nödiga lokaler. Dessa aro allt
jämt för små och otillräckliga, ty nu är det Guds tid i 
Kina, och folket vill höra. En ny utstation eller prediko
plats har i Hoyang-distriktet upptagits i Ingteh, 20 km 
från stationen. 

OpieasylverksamJulen har ej samma betydelse ou 
som förr, sedan regering och folk själfva upptagit 
kampen mot det onda. Dock ha 8 asyler varit i verk
samhet. Patienternas antal har emellertid ej varit stort ; 
blott något öfver hundra äro antecknade i rapporterna. 

Med sorg måste vi anm3.rka, att verksamheten i 
Tungkwan tidvis varit afbrnten, och aU arbetet bland män 
i Chiechow legat nere - af brist på tillräckliga arbets
krafter. 

För att komplettera denna öfversikt meddela vi här 
några uttdrag ur bref från missionärerna. 

Missionär V. Wesltr skrifver : • 
Vära stora vårmissionsmöten höllos som vanligt under 

förra månaden med två dagar i hvar och en af vara tre 
församlingar. Mötena voro i allmänhet mycket välsignade 
och gifvande och helt visst till hjälp för oss alla, som 
vore närvarande. Mycket gUl.djande är, a.tt Herren allt 
mer får använda en och annan af de infödda som sina 
spräkrör. Kraftiga vittnesbörd afgäfvos pli. mötet i Rui
cheng af diakonerna Kuo och Ching samt i Puchow af 
diakonen Chi frän Hancheng. På den förstnämnda plat
sen var dock mötesdeltagarnas antal förvänande litet, be
roende pa att såningsarbetet just pågick. Inga dop före
kommo där. 

Här i Chiechow döptes åtta personer, bland dem en 
kvinna, 89 är gammal, som alltid gär stödd mot en Mpp. 
Vår gamle vän Ching valdes enhäUigt till äldste och skall 
afskiljas i höst. Vidare beslöts, att församlingen skulle 
bidraga med 6.00 täl till gosskolan, 4.00 täl till predikan 
under en månad vid den nu pågående marknaden samt 
med 8.00 UI.l för att några månader anstä~ia egen predi
kant. Denne skulle besöka de troende och sökarne i 
deras hem samt söka samla dem till möten och guds
tjänster i deras ol ika byar såväl Om kvällarna som om 
söndagarna. . 

En stor, vacker grafvärd har af församlingen rests 
öfver ett par mångåriga församlingsmedlemmar, man och 
hustru, den senare under flera är anställd som bibel~ 
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kvinna. Dessa makar hade nämligen donerat all sin 
kvarlåtenskap till församlingen. 

Vid mötet i Puchow hade vi gla.djen upptaga I I 

personer i församlingens gemenskap, däribland två skol~ 

flickor. Här var som vanligt mycket folk, och behofvet 
af större kapell gjorde sig nu mer an någonsin gällande. 
Ensamt vid nattvardsgången voro samlade ej mindre än 
go personer, i sanning en ovanlig och uppmuntrande syn. 

Efter söndagens morgonmöte afskildes genom hpn 
och händers påläggning den i höstas till a.ldste valde

• 	 Chong. Detta var en mycket allvarlig och gripande stund. 
Den käre gamle mannen gär framåt under Herrens, som 
det synes, alldeles särSkilda fostran och ar ett verkligt stöd 
i församlingen. 

En person måste efter flera varningar och för
maningar, enskilda och offentliga, för uppenbar synd 
skiljas från församlingen. Det är således icke bara glädje 
och uppmuntran. Vi behöfva det ena såväl som det 
andra, och allt skall samverka till det bästa. - Våra 
predikande bröder uppmuntras af att hafva stora åhörare
skaror i marknadstältet hvarje dag från tidiga morgonen 
till kl. 10 e. m. 

Herren gifve skörd på denna myckna såddl 

* * 
Broder .T. Sandbng berättar från ett besök i 

Honanfu: 1> 1 går kommo M. Ringberg och Emma An
dersson hem frän Yongning, där de haft ett mycket godt 
stormöte. Fyra döptes där såsom i Sina n och äfven här>. 

Den glädjande uuderrättelsen ingår äfven, att vid 
vårens stormöten förekommo i Hancheng 10 dop af 7 
män och 3 kvinnor och i Hoyang 19 dop af 8 män, 6 
kvinnor och 5 skolflickor. En man och en kviuna voro 
från utstationen Ichuan. Missionär N. Högman skrifver 
härom: :t Vi hade sköna möten, och stor frid och en
dräkt rådde. Några blefvo varnade men inga disciplinära 
ätgärder behöfde vidtagas. Det har varit en stor glädje 
att undervisa ,dessa dopkandidater. Jag är öfvertygad 
om att ett Herrens verk pågår i hvarje hjärta. Jag har 
aldrig förr i Kina sett sökare så definitivt omvända och 
jublande öfver frälsningen som somliga bland dessa. Bland 
de i Hoyang döpta var äfven läraren i flickskolan och 
hans hustru, båda ett fröjdeämne för oss. Hoyangs för
samling har f. Ö. erbjudit sig att betala hyran för gatu
kapellet med 13,50 täl årligen samt delvis bidraga till 
inredning af predikolokalen i Ingteh. Sex kolportörer 
äro f. n. i verksamhet, 24 patienter afvanda i Siitens 
asyl. Flera intresserade, de troende uppfriskade. I 
Hanchengs skola 2 r elever. E . F. 

Personliga meddelanden. 

Missionär Ossia?l Beinltoff afreste den 27 juni till 
Amerika men hoppas fä återkomma på hösten tillsammans 
med sin familj. 

• • * 
Frän bI. SmIdberg ha vi haft glädjen mottaga ett 

mycket kärkommet bref, skrifvet i Honanfu pä återväg 
från Kaifeng, där han sökt dr Carr. Denne har gifvit 

honom hopp att bli fullt frisk igen men anser, att till
frisknandet kommer att gå mycket långsamt, och att bro S. 
bör tiltbringa sommaren på någon sval plats. Han kon
staterade, att det onda var kronisk dysenteri i förening 
med tarmkatarr. 

Broder Sandberg, som, då han lämnade Yuncheng, 
var så svag, att han ej kunde stödja sig på fötterna utan 
måste bäras i mul bår, blef redan under resan så mycket 
stärkt, att han vid framkomsten till Honanfu kunde gå 
något litet. Han skrifver: 

»Herren vare tack och lot för all hans hjälp både 
mot eder där hemma och mot oss! Jag känner mig ha 
särsldldt stor orsak att tacka Herren för hans näd mot 
mig, då jag nu åter kan sitta uppe och skrifva efter att 
ha legat sjuk så länge... Dr Carr trodde dock ej, att 
jag skulle kunna göra något i sommar utan tillrädde mig 
att resa till Chikongshan. Vi synas därför ej ha något 
annat vaj, fastän vi känna det mycket svårt, att sys.konen 
Bloms genom vår bortovaro skola fä ännu mer arbete 
på sin lott. Må nu blott Herren göra mig fullt frisk i 
sommar, så att jag kan återtaga arbetet i höst! Jag är 
tacksam för edra förböner härom l). 

K. f. U. f'1.-verksamhet 
börjar alltmer upptagas i Kina. En mr Peters reser om
kri~g för att på olika platser upprätta sådan verksamhet. 
Missionär Sandberg skrifver, att nämnde mr P. väntades 
till Honanfu efter att i Sian ha underhandlat med bap
tisterna om att där bilda en K. F. U. M. })Missions
arbetetl>, tillägger han, »gär nog framåt i Kina, men 
mycket äterstår ännu. Må alla Guds tjänare hålla ut i 
arbetet och ,ej tröttna!}) 

Om vi icke 	 tröttna, skola vi skörda. 

Vårmöte T \1ngchovJfu. 

Kära missionsvänner. 

Guds fridl 

Den 9- ro april firade vi åter högtid på. hufvud
stationen i distriktet. Herren gaf oss det härligaste vär
väder, som lockade ut en hel del både kvinnor och 
män från bistationerna, fast två af dessa stationer skulle 
ha sitt eget möte. Vi fingo inga främmande pastorer till vår 
hjälp, men unge Ching, f. d. elev i vårt seminarium, gladde 
alla med sin ovanligt stora predikogåfva. 

Före mötet hade vi dopklass, dä af lokalförsam. 
lingarna rekommenderade katekumener fingo deltaga. Un
der r 4 dagars tid hällo de pä att komma undan för 
undan. Dä församligsmötet hölls, hade vi r 3 män, som 
alla hade god t vittnesbörd om sig, samt en elev från 
gosskolan; det' var en högtidlig stund, då vi genom dopet 
fingo intaga dem i församlingen. De äro från Tungkwans, 
Hua-chows, \Vei-nans, Puchengs och Tungchows domsagor. 
Nästan alla äro själfägande jordbrukare; ett par äro stu
derande och ett par underofficerare. Då de vid ett 
särskildt möte vittnade om, huru de kommit till tron, 
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fingo vi bekräftebe på, hvad jag förut sett: att missions~ 
sinnet inom församlingen växer. Herren vare lof därför ~ 
Utsikterna äro ljusare än någonsin. M~Hte vi nu kunna 
taga emot näd att nndervisa och leda den lilla skaran! 
Dedjen för oss, att våra kroppskrafter mätte stä bil 

Min hustru och broder Svensson förena sig med mig 
i varm hälsning. 

Eder medarbetare HIJgo Liuder. 

En söndag i J1ancheng. 
Nej, hvad det regnar igen, och i går var det sä 

vackert ! I dag komma nog inte mänga till gudstjänsten. 
KL ar half Ktta, då 3 opiepatienter komma med sina 
koppar efter medicin. Men regnet upphör småningom, 
och solen träder fram. En stund efter fruk osten höres 
musik och säng från kv innornas rum. Det ar Iang~tachie, 
bibelkvinnans dotter, som med tillhjälp af ett dragspel 
och en jämnärig flicka sjunger med de andra kvinnorna. 

Kl. 9 kommer en skolgosse och tittar i min dörr. 
:t Fröken, vi äro alla här.» Så följas vi B.t till kapellet. 
Pao-tsai är ordningsman och samlar kamraterna. Så halsa 
dc p§ en gång: lOPlngan chiao-shY !» (Frid, fröken!) 
Det är 2-2 smä och stora gossar, aUa med sina säng. 
böcker. Vi ställa upp oss nedanför tabres tolen, och sä 
börjar inöfvandet af melodier ur den nya sångboken. 
Mina två kvinnliga singbi träden komma med. De kunna 
melodierna ifr§ga och äro en god hjUlp. Sä hälla vi pä 
och sjunga en timme, hvarunder mänga af de a.ldre kom~ 
ffi it in och taga del. 

Nn ringer klockan til( första mötet. Klädda i sön~ 

dagsdräkt samlas man och kvinnor för att höra ]ifvets 
ord. Vi följa vid morgonandakten de internationella 
söndagsskoltexterna. I dag Ur det herr Ts'ao, skollära ren, 
som leder. Ämnet för veckan: ~Den Allsmäktiges beskydd), 
framhB.ller han klart och redigt, säger sig ha tätt särskild 
välsignelse af 9I:sta psalmen. Under dessa tider af rykten 
om pest och farsot gi(ver den en maktig tröst. Vid det 
andra mötet predikar dia.konen Chi öfver Gal. 6: I-S. 
Man känner alltid, att han utbeder sig sin text från Gud, 
och därför har han yanligen ett bestämdt budskap att 
framföra. I dag var det detta : »Värt medamvar för Guds 
rikes framgäng i hemmet och så långt vi kunna nä.~ 
Det lönar inte, sade han, att ropa på Gud, om man 
själf är pliktförgäten och helst vill slippa ifrän bilde sin 
egen börda och andras bördor. Gnds Ande kändes 
nära. 

Efter middagen ha männen möte i staden och vi 
kvinnor här kL 3. Först förhöras sanger och bibels tällen, 
som enhvar under veckan lärt sig utantilL De längst 
komna ha last slut p§. de bibeldelar, som ingå i den för 
hela falt et gemensamma studiekursen, och hålla nn pä 
med s~ngboken. De göra alla sitt bästa i män af för
mäga. Ingen vill stä med skammen. Viljan drar hal fva 
lasset, säger ju ordspräket. När alla slutat, sjunges en 
~ng) och efter en kort bön om Andens hjälp berättar 
Iang-tachie om Daniels vistelse vid babyloniska hofvet. 
Förra sönåagens berättelse om Jona hade åhörarna i 
godt minne. N~ir hon slutat, göras ytterligare några till~ 

lägg. Bl. a. säges, att tro och lydnad aro att likna vid 

ett par vingar. En ffigel med bara en vinge kan inte 
flyga. Likasä miste den troende begagna båaa de nämnda 
vingarna, om han vill undfly farorna och hinna 1U~det för 
sitt hopp. Alla syntes gripna, bvilket arven framgick af 
fleras bön eftedtt. MIl Herren hälla dterräkning med 
}war och en! 

Ännu ~r det eH par timmar till mörkret. Ett par 
gä in till staden, och ett par gä pä sjukbesök. Åskan 
dundrar duktigt, och regnet är strax: här. Det synes ej 
hjälpa, att mandarinen stangt norra stadsporten för att 
förhindra vidare blöta! 

Patienterna fä sia medicin och j begifva sig springande 
till ~utlandetlo\, som kvinnorna kalla sin afdelning J enar 
den ligger i en aflägsen vd pi kapellgirden. Nu under 
Illskursen bo somliga ~fven pIl vIlr gird. - Aftonbön fä 
de ha för sig sjalfva. Ja, si är denna dagen all. Herre, 
fördjnpa du ditt verk i mitt hjärta och i deras , bland 
hvilka du satt mig, så att när Människosonen varder 
uppenbar, vi må fä gB. med honom in i skördeglädjen 
'och undfå den trogne tjänarens lön! 

En innerlig hälsning till missionens vänner ! 
Hancheng, den 9 april. 

A1ma Eriksson. 

Bilder från Jerksamheten. 
Af D. Landin. 

Under vintertiden äro de kinesiska landtbrukarne, 
liksom de svenska i allm:\l1het, lediga från brådskande ar~ 
bete. Därför pläga vära miss ionärer under denna tid 
söka samla församlingsmedlemmar och sökare tin 

bibelstudi1/.fll. 

Dessa bibelkurser ha väl som sitt främsta mål att 
väcka intresse för bibelns studerande, pä samma gång vid 
dem meddelas undervisn ing. Som en aHmän regel gäller 
det, att våra troende just icke äro sä ifriga bibellasare, 
ehnru många glädjande undan tag fin nas, som stalla hem~ 
landets kristna i skuggan. Dä titlfäHe gifves a tt öfver
vara en bibel kurs, göra afven många stora uppoffringar 
för att kunna vara med. S§. samlades på en plats i 
Ishidistriktet, nnder de tre dagar en kurs pägick, 6-7 
församlingsmedlemmar och sökare, under det att på en 
annan utstation skaran yar dubbelt s§. stor. 

Dagordningen upptar först morgonbön, som stundom 
ledes af någon bland deltagarne. Efter en kort frukost
rast begynner s§. bibelstudiet, som också fortSä.tter efter 
middagen. Under de lediga stunderna inläras de bibel· 
verser, som utgöra hufvudpunkter för studiet och säledes 
·kunna hjälpa deltagarna att minnas ämnets viktigaste 
tankar. Vid omnämnda tillfallen rärde studiet dm. kristnes 
lif, hv·arom särskildt apostlarnas skrifter innehålla rika 
lärdomar. Det gkk ju ej sä lätt för alla att ~ v~nda 

ryggen ä.t boken~, som kineserna benämna utanläsning. 
Somliga stapplade ganska ohjälpligt. Men så v:lr det ej 
heller s§. uDga elever utan 

gamla gråhårs11Iti1/. på skolb i':llke1l. 

Se t. ex. den gamle :»ynglingen:» Hsuin, som hela sitt 
lif och med stor ifver och uppriktighet tjänat siu folks gudar, 
ja, till och med varit ledare för afgudafester, och hvilkcn 
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först nu vid 65 är!> !lIder börjat lara kanna och tjana 
den sanne Guden. Med nngdomlig ifver kastar han sig 
in j studiet af Guds ord, men tyvarr går det nog ganska 
Hingsamt a tt förstå. sanningen om Jesus Kristus. Den 
som hela sitt lir tjanat afgudar, har starka band att bryta. 
Äfven budet om sabbatens helighållande är svårt att 
förs tå. och efterfölja. Men Hsuin söker dock följa sängens 
ord om alt »eldigt framtr'Jnga),\, och det är v5.rt hopp, 
att han en gäng skall , hinna den eviga ron ». - Se där 
en annan äldring med samma namn, hvilken också. be
sitter en ynglings ifver och energi. Han har under flera 
år tillhört Herren och har nog därunder lar t att alltm er 
kanna och älska sin H erre och M~stare. Med stort all
var och med stor säkerhet laser han upp sina bibelspr5.k, 
om ock hans uttal för en nykomling är svårfattligt. Han 
ar nitisk i aU söka ffi andra med till bibelknrsen och 
synes ha sin lust i att själf studera Herrens ord. 

Sångrmden/iming 

skulle också ingä i bibelkursen, och vi hade tllnkt kunna 
inlära 3 nya sänger, hvilka vi därför använde vid hvarje 
sammankomst. För de gamla isynnerhet innebär inläran
det af melodier en n!tstan oöfvervinnelig svårighet. Ha 
de lyckats ;, [ä in ~ nägon melodi eller deh däraf, så an
vända dc den till alla möjliga sänger, och att då försöka 
ffi. dem att sjunga en ny melodi är nastan lönlös möda. 
Si!)ta kvällen, just som vi lagt oss, hörde vi frän när
gränsande mm nägon gnola pi en säng. Dft vi hörde 
närm are efter, var de t en af de sänger, vi sökt inlär-a, 
men ack, melodien var sli olik den riktiga som möjligt. 
Men om melodien ej var den rätta, så hoppas vi, att anden 
var den rätta, och att bönen: :aDrag mig, drag mig 
närmare till d ig'> (det var den sängen) kom frä n hjä rtat. 

Jesu J<risti testamente. 

Oell Jesus gick fra m udt talade 
tlli ltiljungarna oclt sade: Mig lir 
gtf'L'w, all makt i h,immelen od 
på jort/e'lt. Gån fördmskull ut od/. 
görm alla folk till iiirjlmgat"" 
Matt. 28: 18. 19. 

Då H erren gaf det stora misSionsbudet till sina lär
jungar at t gli ut i heja världen och· göra alla folk till 
hans lärjungar l gruudade han detsa rnma pli den sann ingen, 
att honom var gifven all makt i himmelen och pli jorden. 
Gån jördmskull ut, sager han. Skulle någon tvekan 
kunna åters tli angliende missionsbudets vikt, då Jesus 
gifver detta bud med särski ld erinran om att han, som 
här bjuder, är den allsm~ktige Herren öfver himmel och 
jord? E ller skulle uligon djärfvaf> göra honom den rätten 
str idig att betrakta hela världen såsom ett missionsHUt 
för hans nlids budbära re, hans, som löst alla människosjälar 
med si tt blod? 

Men detta: lo Gån fördenskuU nt » innebar något 
mer nämligen ett löfte om seger och framgång åt mis
sionen. N:ir en stor man stär bakom ett företag och 
Hi uar det sitt namn sam t förstr~cker det stora kapital, 
så har det utsik t till framgång. Det ar sant, att mis
sionen icke ägcr de stora penningekapitalen till sitt 

förfogande utan i a llmänhet endast de fattigas skarfvar, 
liksom att de stora förständsgäfvorna och förmägorna i 
allmänhet offras till allt annat än missionen. Men ett 
kapital äga dock missionsvännerna att anlita: Jesu all 
makt i himmel och på jord. E,/, man har satt in sitt 
namn i missionen, han. hvars starka kraft är så stor, att 
honom icke ett fela kan. Gån fördenskull ut ! Herrens 
sak skall i Jesu hand fra mgang hafva. 

Detta lilla ord :b fördenskull ;, är vidare ett varnings
ord till alla ' missionsvänner, vare sig de bok:>taftigen g§tt 
u t i världen eller hemma i eget fadernesland nitälsKa för 
Guds rikes utbredajng pli jorden. Det säger oss, att vi 
i missionsarbete t icke böra sätta vår förtröstan pK någo t, 
hvad männ iska heter, utan endast pK Herren. De ar~ 
betare, af hvilka man v!tutat mest, har Herren ofta kallat 
hem till sig mycket tidigt, liksom ville han visa, att han 
ensam uppbär missionen. Det Säger oss, att vi icke böra 
misströsta för egen eller andras oduglighets skull eller till 
fö ljd af det ogräs, djäfvulen utsår bland missionsvannerna 
och pä missionsfältet. Mä vi dristigt resa baneret, upp! 
I ngen fana har dock sä härlig och sK sann insk rift som 
den, hvilken höjes för evangeIii förkunnelse i hela världen. 

U r dagliga bctraktelser 
af Fr. Ham1l1tlrsfe1l. 

förtegat mitt f\amf\. 

Det var söndag, En li ten kinesisk flodb5.t hade en 
afton ankrat ne re vid stranden af en .mindre flod. Missio
närern a ombord hade följaude morgon, sedan de in tagit 
en enkel frukost, samlat båtfolket omkring Guds ord. Ef
teråt hade mis$iionären gått i land för att uppsöka det 
i trakten boende folket. Pä eftermiddagen fingo jag och 
en annan ung kvinnl ig missionär åtfölja missionärens fru, 
dli hon begaf sig i land för att uppsöka traktens kvinnor. 
Det dröjde ej lange, fö rrän en kvinna inbjöd oss till sitt 
hem, och snart samlades ganska mänga kvinnor och ä f
ven några mäu omkring oss. Fru P. talade med värme 
om världens Frälsare} och alla s§go så in tresserade ut. 
Isynnerhet var det en gammal gråhårig mau , som gjorde 
mänga frågor, vittnande om et t djupt intresse. Med hela 
sin själ tycktes han lyssna till talet om Jesus. Till sist 
vänder han sig till den talande och frågar: »H nr lange
sedan är det, detta hände ? Jag har aldrig förr hört det:> 
När fru P. svarat, yttrar han med djupt allvar: loKan 
det vara sant ? Skulle Jesu efterföJja~e i århundraden ha 
förtcgat dl/la för oss ? Nej, d§ rn!iste v&r lära va ra 
sann, ty våra förfäder ha icke förteg at sina gudars lära 
för OS5. ;t Den gamle skakade allvarsamt sitt hu{vud och 
gick. - Vi sägo honom aldrig mer. 

Det är omkring aderton !ir sedan detta intr~ffade, 
men aldrig har jag kun nat glömma den stunden. Det 
var en stund, d~ jag kände mig full .af blygsel ö lver 
Guds församling på jorden. 

Hur ofta har jag icke sedan hört och sett omvända 
kiueser med bekymmer utbrista: »Far och mor fingo 
aldrig höra evangelium om Jesus. Hur går det d§ med 
deras själar ?» Ja, somliga hafva t. o. m. grätit högljud t 
öfver silla älskade, som dö tt ulan kännedom om cn lef· 
vande Gud. 



K I N A·MI S SI ON S TI.DN IN GEN."4 
~~-~~~~~~~~~~~-~~~-_.~~~-

Ma tackoffer alltid frambäras af Jesu vänner, sä att 
skattkammarna mä varda fyllda, budbarare kunna utsändas 
och vi såsom Kris ti efterföljare icke pi den stora dagen 
behöfva höra dessa fruktansvärda ord: ».Du har fÖrlegat 
mitt nal1t1l för hedningarna>! 

Dag11)' B--g. 

De fåkunl\iga behöfva icke fara 
vilse. 

Fu ta saas föräldrar voro ett fattigt landtbrukarfolk. 
De hade haft mänga barn, men alla utom Fu ta sac 
doga som späda. 

Hon blef tidigt gift med en fattig man, fick vakta 
kor och samla bransle, gä klädd i trasor och med sä-

Fu ta Sao. 

dana sandaler, 30m endast fattiga män brnka bära. Flera 
barn fick hoo, men det ena efter det andra dog. Till 
sist fick hon tvillingsöner, och af dessa lefde den sist
födde. När han var två, tre ir gammal, dog fadern. 

Fu ta saos äldre sväger sade, att han ville föra 
henne till · släktingar, där hon skulle fil det godt, 
MeD han bedrog henne. Utan hennes vetskap hade 
han sält henne som hustru åt en blind man. Samma 
dag, hon anländt till hans hus, infann sig på aftonen 
folk för a tt se pli ,den blindes brud" Dll förstod hon 
sammanhanget. H on hade blifvit bortgift! I Kina ar det 
sed, att hvem som vill fär komma och drifva gyckel med 
bruden pä aftonen af hennes bröllopsdag samt saga henne 
de mest opassande, skamliga saker," och isynnerhet be· 
gagna sig unga män härar. Den arma bruden kan 
stnndom bli alldeles förtviftad, men därefter frägar ingen. 
Icke heller kan n§gon kin"esisk lag befria en kvinna, som 
utan sin vetskap blifvit bortgift. Endast om hon har 

pengar eller inflytelserika, förmögna släktingar, som vilja 
föra hennes talan, kan hon bli fri. 

Stackars Fu ta sao var emellertid fattig och hade 
ingen, som tog sig an hennes sak, och sälunda bade hon 
ingen annan rä.d än att stanna hos den blinde mannen. 
Hos honom hade hon det mycket svärt. Bä.de han och 
hans mor voro elaka emot henne och vilJe icke gifva 
henne tillräckligt med mat. Men han hade en yngre 
bror med ett välvilligare sinnelag. Denne sade eu dag till 
Fu ta sao, att hon kunde gärna springa sin väg, ty hos 
sin man hade hon intet godt att vänta. Själf hade han 
icke alls lust att stanna i hemmet utan funderade pä. att 
begifva sig i väg. 

Förslaget slog an pä Fu ta sao, och så smög hon 
sig bort en natt, pä ryggen bärande sin Lille gosse och 
en skäppa hvete, förvaradt i ett par byxor. Till mål 
hade hon sitt 4-500 Ii (25 sv, mil ) aflägsna föraldra
hem, beläget i södra H onan. Sä. färdades hon mil efter 
mil med barnet pli ryggen, tiggande sig fram. 

Men under vägen kom hon att salla sig till ett sall
skap, som skulle resa till Shansi, och sä kom hon att 
slä sig ned i en by utanför Haichow. När gossen blef 
aldre, skickades han ut att tigga. Modern förtjänad.e 
hvad hon kunde genom att tv~tta och mala mjöl. Se
dan sonen blifvit stor, .fick han tjänst i ett värdshus. 
Fu ta sao flyttade nu in i Haichow. 

Det var är 1896, en söndagsmorgon, jag första gan
gen s§.g henne. Hon kom dll invandrande genom den 
stora pGlrten, bar en korg och en hacka och skulle ut 
för att samla bränsle. Jag fragade, om hon icke vilJe 
komma m.ed pli mötet. Det ville hon gärna och gick 
sli med till kapellet, medtagande blide korg och hacka. 
Jag ser henne så väl för mig, där hon satt med sitt 
glada, skinande ansikte. H on var snyggt och rent klädd 
men säg mycket fattig ut Klädningen bestod egentligen 
af lapp vid lapp. Hon hörde uppmärksamt pä. Jag 
bad henne komma igen, och det lorvade hon göra. Hon 
korn ocksll troget hvarenda söndag. 

År r898 reste vi hem, men hon fortfor att komma 
till mötena. En gäng, medan systrarna Agnes Forssberg 
och Frida Prytz voro i Haichow, läg hon sjuk men bIef 
frisk, sedan syster Agnes bedt till Gud för henne. Detta 
tyckte hon var mycket märkvärdigt. 

När vi komma tillbaka, hade systrarna tagit Ilenne 
till tjänarinna. Hon hade nu lärt en del sånger utan
till och inh:t.rntat ganska mycket om Gud, fast hon hade 
ytterst svärt att omtala, hvad hon visste. Äfven i världs
liga saker hade hon sä svärt att uttrycka sig klart, att " 
t. o. m. hennes eget folk icke alltid kunde förstå henne. 
Af mycket framgick dock,' att hon hade fattat frälsuingen, 
och den bibelkvinna, som hjälpte systrarna, sade på 
min fråga, om hon ans§g, att Fu ta sao kunde bli döpt: 
) J a, det år en människa, som är uppriktig, som verkli
gen tror på Gud. » 

Sä frågade vi henne sj:tJf vid ett församlingsmöte, 
om hon icke ville bli döpt. Hon svarade; :t Nej, jag 
vill inte tvätta mig. (Pä kioesiska användes samma ord 
för Jdöpa' och 'tvätta'.) Jag fär nog komma till himlen 
andli. , Harmed förföll frägan. 

Sedan talade jag med henne om dopet och sade 
henne, att vi icke fä göra eftersom vi behaga, utan att 
Jesus sagt: :e Den som tror och blifver döpt, han skall 
varda frälst. » Dagen därefter satte hon pä en stor gryta 
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med vatten och tvättade sig grundligt äfver hela kroppen, 
något, som en kines sällan gär. Ja, mänga i Kina ha 
troligen aldrig tvättat hela sin flerson. När hon sedan 
träffade bibelkvinnan, sade hon: ) N u är jag också döpt. ~ 
»Jasä?l) >Ja, jag satte på en stor gryta med vatten och ba~ 
dade mig riktigt.> Bibelkvinnan svarade: >Det var inte 
något riktigt dop.» Detta tyckte hon var mycket uuder
ligt. Enda skillnaden, menade hon, var, att vattnet i 
dopgrafven var kallt, medan det, som hon tagit, var 
varmt. 

Vid ett församlingsmöte ett halft är därefter 
tog Fu ta sac med sig dopkläder och trodde, att hon 
då skulle bli döpt. Men missionärerna hade nu kommit 
öfverens att aldrig fråga, om någon ville bli döpt, utan 
att den, som önskade dopet, själf skulle anmäla sig. Och 
som gamla 'Fu ta sao icke anmäH sig, blef hon icke döpt. 
Efteråt förklarade hon: »Nu ville jag bli döpt, men nu 
fick jag icke för frun.») Jag fick eftedit höra detta af de 
andra kvinuorna och gaf henne nu mer undervisning. 

Ett är därefter blef hon verkligen döpt. Herren 
hjäJpte henne, sä att hon slapp vara rädd utan endast 
kände glädje öfver att fä taga detta steg. I dopet fick hon 
namnet Pingan Kuai-loh = Frid- Glädje. De namnen 
passade sä bra, ty med de orden hälsade ' hon ofta l när 
hon, kom pä besök till missionsstationen. Och hon kom 
ofta, ibland tvä gånger om dagen, för att se, hur jag 
mildde. 

Hennes kärlek till Herren och villighet att tjäna var 
rörande. Bland annat upptog hon, utfattig S0m hon var, 
sju a nio utsatta, nyfödda smä flickor och behöll dem 
vid lit medelst vattenvälling, tills hon lyckats anskaffa 
dem nägot hem hos barnlösa föräldrar. 

Nar hon under skördetiden i likhet med andra 
fattiga plockade ax, brukade hon nästan oafbrutet bedja 
högt för sig själf. 

Ibland bad hon missionärerna om lof att fä taga 
de råa potatisskal, som blifvit bortkastade ur deras kök. 
Dessa torkade hon och använde sedan till sofvel, kokade 
eller stekta. 

Men man hörde henne .aldrig klaga hvarken äfver 
sin fattigdom eller sjuklighet. Hon led särskildt af reuma
tism i flera är och gick sä krokig och böjd. Af svär 
struma led hon äfven en tid men bad till Gud, och så 
biet den mindre och mindre. Gudstjänsten försummade 
hon aldrig, så vidt hon orkade vara uppe, och ofta fick 
hon någon annan gumma med till mötena. Af sin lilla 
förtjänst - hon hade numer lärt att spinna bomull och 
fick 10 öre för hvart skålpund - gaf hon ungefär 2 kr. 
om året till missionen, en för hennes förhållanden myc
ket stor summa. 

Hennes son, som nu i flere år varit biträde i ett 
värdshus, fick löfte att genom värdshusvärdens bemed
ling fä en hustru. Men värden bedrog honom, och 
utan hustru fick han till sist lämna sin plats. Sedan 
fick han tillfälligt arbete här och där samt började be
söka de kristnas möten, hvaröfver modern innerligt 
gladdes. 

}'1örliden vär bÖljade Fu ta sao blifva mycket klen 
och hade ofta svära pl.igor men var under hela tiden 
fullt redig. Under den länga sjnkdomen visade det sig, 
att hon hade inhämtat och kunnat behälla mycket mer 
af hvad hon hört, än någon kunnat tro. Br Wester, som 
ofta besökte henne, skref efter hennes i medlet af juni 

inträffade död: Hon fick verklig tröst och styrka genom 
språk ur bibeln och sångverser, som hon kunde utantill. 
O, sä hon bedit denna tid! Man kan säga, att det va
rit en nästan oa/bruten bön, sä snart plågorna tillåtit. 
Hon har, säga de kvinnor, som vakat hos henne, bedit 
hela nätter oatbrutet - för alla missionärerna, för oss här på 
stationen, länga böner för hvar och en särskildt, för 
Hilma, Henrik och Karl Tjäder, för alla de troende, en 
och en nämnd vid namn, för Guds rikes utbredning och 
Jesu snara ankomst. Om allt, allt har hon bedit. Ända 
in i det sista gjorde hon skäl för sitt namn, var hon 
full af frid och glädje. Strax innan hon drog sin sista 
suck, bad hon: i.> Herre Jesus, mottag mig!) och så som· 
nade hon in. 

Stofthyddan hvilar nu på missionens begrafnings
plats i Haichow. I den djupa saknadF:n efter vår kära 
trossyster är det en stor tröst att tänka på Pauli ord 
genom den Helige Ande: »Det varder sådt i förgänglig
het, det uppstär i oförgänglighet.» 

Hvilket ombyte för Fu ta sao att bli förflyttad från 
en usel jordkoja till härlighetens land och att fri frän 
lidande och nöd skåda sin Herre och Mästare och varda 
honom lik! I trots af stor fåkunnighet och en mer 
än vanligt stapplande tunga sjöng hon härnere sin Fräl
sares 10f. Hennes trohet och kärlek böra kraftigt mana 
oss att mera hängifvet lefva för Herren. Frid och glädje 
- hennes valspräk under vandringen till' Sions stad 
ätojuter hon nu i rikare mätt inom dess murar. Prisad 
vare Gud, att hon fann den frid och glädje, som evigt 
varar! 

,Inför ditt ansikte är glädje tillfyllest, Ijuflighet 
din högra hand evinnerligen. l> 

M'/ma Tjädtr. 

SiDan den 31 maj 1911. 

Kära vänner S. M. K:s syförening! 

Frid och hvila Jesus! 

»Hvad som hade blifvit lofvadt, det v,ar han ock 
mäktig att hälla.) Dag. Lös. 

Det är väl ej för tidigt att tacka för jul- och nyårs
hälsningar, och ehuru sent vilja vi sända värt hjärtliga 
tack därför. 

Tiden ilar sä fort. Värens stormöte hör redan till 
det förflutna. Herren gaf oss ett stilla och godt möte. 
Broder Rikard Andersson och tvänne kinesiska bröder 
besökte oss vid mötet och talade Guds ord till oss. En 
man och två kvinnor döptes. 

Kort efter stormötet reste vär tjänarinna fru In -och 
jag till ShihtsY, den plats, där vär gästemottagare, herr 
Chia, bor. Vi bodde i hans hem, och det var en glädje 
att se, huru vana alla familjemedlemmarna voro vid att 
om kvällen samlas till gemensam aftonbön. Sång fattades 
ej, men nog lät det, som om hvar och en sjöng sin 
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egen melodi. Bäst var dock, att alla syntes sjunga af 
hjärtans lust. 

Under hemresan redo vi och besökte en kvinna, 
som varit sjuk. Knappast hade jag hunnit inom porten, 
förr~n hennes svarmoder kom och -bad: ~ Var god sjung 
n:r 16o, Jesus leder mig. . Den sängen tycker j.ag sä 
mycket om. » H on hade d römt, att jag skulle komma, och 
Mven varit ute pli fältet för att möta oss. Gamla fru 
Ho hade arven ett par fdl.gor angående Jesu Lida nde, 
som bon önskade ffi. besvarade. Det är en glädje se en 
vä l begagnad bibel och sängbok och veta, att Gud arven 
i detta land ha r nligra har och nllgra där, som ä lska 
bibeln. Ack, att de vore flere! Vilj~n' I icke med oss 
bedja, att vi arven här roll erfara Guds Ande..'l verk i 
mängens hjarta? Hnromdagen hade vi besök af sekre
teraren [ör K. F . U. M., som var pll. hemresa fdi.n 
Sianfu. Han omtalade, a tt f. Il. pägär en kraftig väckelse 
å Skandinaviska Alliansmissionens fält i Sianfu. Syskonen 
däruppe hade sagt, att de ej fö rr sett en så: genom
gripande väd{else som denna. O, att vi äfven på värt 
fält finge erfara detsamma! 

Då fru In och jag kommo hem) funno vi fo rt
farande vär gamla van fru Chi kvar. Vid vär afresa 
hade gumman förklarat, a tt hon skulle vara kvar hos 
fröken Pettersson och hj~i1 pa henne taga emot de kvin
liga gasterna samt vakta dörren. Bibelkvinnan, fru Cheng, 
var na.m1igen ä fven hon ute på bybesök. Fru Chi döp
tes i fjol våras, var 84 å r, puckelryggig, men ej alls dö r 
och en in telligent gumma. Som vi ej kände oss lugna 
aU behålla henne kvar på s tatio nen och henn es son, trots 
Bert: bud, ej kom och ha mtade sin mor, beslöto vi att 
Ulta fru In fö lja he nne he m. Gumman ville ej rida utan 
promenera och förklarade äfven, att hon brukade gä hit 
ensam och da rför ej heller nu behö fde sällskap. Den 
2s:te pä morgonen kom hon så glad och sade oss far
väl. H on ville komma äter, sade hon, om ej förr så i 
den 8:de eller 9:de mänaden. ' Herren hade dock beslutat 
annorlunda. Dä hon gått ungerar halfvllgs, ville hennes 
ben ej längre göra ,tj äns t. F ru In fick då lamna den 
gamla för en stund för att skicka bud på sonen. En liten 
sonson skyndade förut för att göra sin farmor sällskap, 
under det fad ern lagade i ordning en stol åt sin mor. Men 
innan den gamla uppnätt sit t eget hem, fick hon gfl. att 
möta sin själs Brudgum, I förrgär samlades några 
troende vänner och följde henne till grafven. Alla för
vänas öfver fm Chi's plötsliga hemkallande och anse det 
som en stor näd, a tt Ifo n pä detta: sätt fick s luta sitt 
jordelif. Hennes. son ar nämligen opierökare och har ej 
van t en hjälp för sin mor. 

Min kamrat förenar s ig med mig i hjärtliga häls
n ingar och ett varmt tack för förbön. Hoppas fifven i 
fortsättningen fä vara inneslutna däri. 

Eder i H erren tillgifrta 
Maria Hultkrmitz. 

"Hvad 1I0r\ kunde, det gjorde Ilon." 
Ett minne från :föna s~mmDrens missiom;mötOJl . 

En missionsal,lktion hölls ute pä landet i södra Sverige' 
och inkomsten skulle delas mellan sjömansmissionen och 
Kinamissionen. Försäljningen gick bra, och omkring fyra 

h undra kronor tecknades. Hvad som sa.rskild t til1drog 
sig de n}irvarandes uppmärksamhet, var ett mindre täcke 
af sm~ mångfärgade sidenlappar, hvi Lket flera önskade 
köpa, och som till s"ist betingade ett rätt högt p ri5\. Dess 
historia, som visar hvad kärleken i det fördolda kan ut
rätta, är i korthet följande: Det syddes för nflgot 1\ r se
dan af en Herren. hängifven fa ttig porlvaktarefru i hufv ud
staden. Första g1\ ngen, det såldes för missionen,. in
bragte det 50 krono r. Täcket skänktes d ärpfl af köpa· 
ren till nästa förSäljning och inbragte di 30 kronor. Vid 
den ofvannälOnda auktionen hade det ånyo skänkts af 
ägarinnan för att sti ljas och tillförde nu missionskassan 
33 kronor eller summa summarum I J3 kronor! Hvilket 
inflytande öfver människor utgår ,ej från kär.l eken ,till 
Kristus! 

II Vi lacka Gud alllid för eder alla, tällka?tde på eder 
i våra böner, oaf//itlige1L inför Gud oclt tJår Fader t/låg
kommande edet·' verk i tro1l och- edert arbde i kärlekm 
(Jc!l eder fJtllål/ig/lel i hoppet på vår Hern J esus K ristus., 
I Tess I: 2, 3, 

C. H T. ' 

Skomakargosser\, som blev 
. . ,.

mlsslor\ar. 
Berättelse för våra små missionsvännet. 

År I 76 l föddes i England en liten gosse, som er
höll namnet \Villiam. Fadern var . vävare och klocka re. 

William var en klok, vacker gosse, och fadern hade 
sil innerligt gärna vela t låta honom studera. Men in
komsterna voro smä och familjen stor, och så måste 
Wil!iam vid 14 ärs ålder börja i skomakarlära. Vid detta 
han tverk förblev han, anda tiUs han var -28 år gammaL 
Redan tio är förut hade dock en stund inträffat, som 
blev avgörande för hela hans liv, en stund sådan) som 
var och en av oss behöver uppleva. Han gav då sitt 
hjärta åt H erren Jesus. Själv säger han om sig, att han 
under sin uppväxttid hade levat i mä.nga synder och 
särskilt varit mycket . högmodig. En av hans kamrater, 
som blivit väckt, hade bett honom börja läsa Guds ord. 
Han gjorde de t och kom till bekymmer över sina syn
der. Vad som särskil t grep honom, var en . predikan 
över de orden: .Sä Jåtom oss gä. ut till honom utanför 
lägret, bärande haQs smälek.» Han tänkte härvid: »Det 
har jag aldrig gjOrt, och jag ar ä ndå aderton lir gammal. 
Frä.n denna stund vill jag pli allvar fö lja .Tesus.~ 

Och detta gjorde han även. Av hela sitt hjärta 
tillhörde han nu si n Frälsare, och medan han satt på 
sin trefot i den tarvliga verkstaden och flickade skor, 
gingo hans tankar äter och åter till den käre Frälsaren, 
och bemödade han sig om att göra sitt arbete till 
hans ära. , 

Will iams troende vänner märkte snart, att han hade 
stora predikogävor. Nar han talade om sin Guds god
het, riktigt flödad e orden över hans läppar. Snart bör
jade han ock hålla små andliga föredrag. Medan den 
unge skomakaren med sina hander förCirdigade eller 
lappade skor, studerade han oc~ flitigt latin) grekiska och 
hebreiska. Längre fram lärde han sig även holländska 
och franska. 
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Vid 28 års ålder blev han kallad till predikant men 
er höll i lön endast något över 250 kronor om ~ fet, och 
det ehum han hade så mycket att göra, att han nomer 

'omöj ligt hann göra skor. För att förtjäna något mer 
- han var nämligen 01.1 .gift och hade familj -- tog 
han sig för att meddela undervisning. Härvid mäste 
han själv läsa geografi, och medan han studerade kartan, 
vaknade i hans hjärta en brinnande kärlek till hedna
missionen. Någon skänkte honom en bok, som hand
lade om engelsmannen Cooks världsresor och upptäckter. 
Denna bok laste han med stort intresse, och alltmer 
levande framträdde för hans själ de avHlgsna länderna och 
det djupa hedniska mörkret. 

Så arbetade Frälsaren genom sin Helige Ande på 
\Villiam Carey's hjärta för att förbereda honom till mis~ 
sionär, längt innan han själv förstod det. En dag kom 
han pfi den tanken alt förfärdiga en missionskarta. Så· 
dana kartor funnos den Hden icke att köpa. Med klis
ter satte han ihop pappersremsor, tecknade sft länder på 
dem, skrev dit namn, invä'naranlal och andra anmärk
ningar. Och när han så betraktade sin karta och tänkte 
på alla olyckliga människor, som ännu levde utan J esus, 
började han ilitigt bedja för dem, 

Till sist började han också tala med sina medarbe~ 
tare och vänner om det, som blivit så viktigt för hans 
eget hjärta. ~ Vi måste~, sade han, »Iyda Guds befall
ning och bära ut evangelium j hela världen.) Men alla 
hade betänkligheter. Carey borde, så hette det, bekymra 
sig blott om det, som närmast å täg honom. När han 
märkte, alt hans uppmaningår icke funno nägot gensvar, 
skrev han en liten skrift, i vilken han bemötte alla in
vändningar och visade, vad Gncls ord hade att säga rö
rande denna sak.. 

Den 3 I maj 1792 höll VliHiam Carey en väldig 
predikan över Es. 54: 2: »Vidga ut platsen för ditt tjäll, 
lät spanna ut tältet, under vilket du bor, och s?ar icke. » 
I denna predikan u Halade han gäng pä gftng följande 
ord, som sedan bl ivit till s'å. stor hjälp för många ~v Guds 
folk: , Vänta stora tiug av Gud oclt vJga stora tiIJg 
fiir GttdJ» Följden var, att ett · hednamissionssäHskap 
grundades. 

Följande är fingo Carey och en annan nng man så
som Englands första missionärer resa ut till Indien, där 
redan förut två tyska missionärer verkade, Bartolomeus 
Ziegenbalg och Kristian F redrik Schwartz. De svärig~ 
heter, Carey till en början hade att kampa emot, voro 
oerhörda. Men överlycklig att hava nä'tt sitt mil fdi
gade han icke efter några besvär·ligheter. Det föreföll, 
som kunde han aldrig bli trött , och som tänkte han 
aldrig på sig själv utan blott på at t vinna sjalar för sin 
Konung, .Tesus. 

Efter nägra är var han sil. hemma i flere av de 
språk som talades i orienten, att han kallades ti!l pro
fessor Vid universitetet i Calculta. Och så hade nn han, 
som nnder de första åren av sitt liv sä ofta mä3t hungra , 
en årlig avlöning av omkring 30 tusen kronor. Men 
medgången gjorde honom icke stolt, och av sLn stora 
lön ville han icke begagna sig för att leva ett liv i be
kvämlighet och njutning. Endast ett tusen kronor behöll 
han för sig och sin familj. Allt det övriga gav han åt 
missionen. 

Ett missionstryckeri hade han lätit inrätta, och från 
det flödade livets ord ut till Indiens i hedniskt mörker 

försankta folk. Om Carey's brinnande nit, oerhörda ar
betsförmåga och stora spräklmnskap kan man gör·a sig 
ett begrepp genom följande; Vid sin död hade han översatt 
och utgivit hela bibeln på 6 indiska språk, Nya testamen~ 
t~t ·pi y tterligare 23 och delar av bibeln dessntom pi 
r 1 spräk. Över 200,000 ex. biblar eUer bibeldelar hade 
[din hans missionsboktryckeri blivit spridda pft 40 indiska 
spräk. Mot slutet av sin levnad hade Carey glädjen se 
missionsarbete bedrivas pa 1" 7 missionsstationer. Över 
tusen hedningar voro dä döpta, och över lotusen bam 
fingo undervisning i missionens skolor. 

Men på ett skönt sätt framträdde under allt detta 
Carey's stora ödmjukhet. Han tyckte aldrig; att haJt fätt 
utföra nBgot stort utan hade alltid klart för sig, att han 
var blott ett rtdskap i Guds hand. 

Två är före sin död, nar han fyllde jO är, skrev 
han till en av sina söner : »Ännu' står jag ·pä ruin post 
som en minnesvärd av Guds barmhärtighet. Mina verk
liga synder äro oräkneliga, min försummelse i Herrens 
verk ar stor, och jag har aldrig så uteslutande sökt hans 
ära, som min plikt fordrat. Allt detta oaktat har han 
intill denna stnnd uppehållit mig i sin tjänst. Blott ge
nom Kristi blod har jag delaktigpet i honom, och vågar 
jag hoppas att genom Jesus av ntid fä ingit i himmelen.) 

Den 9 juni 1834 ingick denne trogne Herrens tjanare 
stilla och saligt i den eviga vilan. I cke sant, små gos
sar och flickor, han hade levat ett härligt liv? När han 
som ung skomakare först började tala om missionen och 
vikten av aU göra Jesu namn känt bland hedningarna, 
var det minga, som gjorde sig lustiga över »skoflickarenl). 
Men han visste: - ~Mitt liv tillhör H erren Jesns. Vad 
han givit mig .j nppdrag att utlöra, det mäste jag göra, 
antingen det är stort eller litet.» Och vid detta sitt 
beslut höll han fast livet igenom. 

Varje liten gosse, varje liten flicka, som pä samma 
sätt lägger sitt liv i sin Frälsares hand, skall också fä 
erfara, att livet blir ett rikt, ett harligt liv, ett liv i väl- ' 
s;gnelse. Uppdragen kunna vara olika, men må var och 
en blott se till, att han är trogen ! 

Evangeliska f osterlandsstiftelsef\ 

har nyligen utsändt redogörelse för sitt femtiofemte ve~k-
5amhetsår. Af densamma framgär, att antalet lIlissions
jiJrellillgflY, som anslutit sig till Ev. FosterJandsstiftelsen, 
äro 3 I2, daraf 13 nytil!komna under ~iret. FroviJtso7ll
buden äro 877, däraf 278 prästman, 251 landtbrukare, 
144 skollärare, de öfriga tillhörande olika samhällssUlll
ningar. Reseombud och öfrigå predikanter, som under 
kortare eller lä.ngre tider af äret verkat i evangelii tjänst, 
hafva till antalet vari t 202. På missioJtSl:flstitutd ä J0

hannelund hafva i predikantklassen. varit· intagna 39 elever 
och i ·missionsldassen 13. 

Ett särski ldt ämne till glädje och tacksamhet har 
varit det s. k. Svtllska Bibe/im!ittt!t! vid Hagaberg, be
sökt af 19 manliga och 22 kvinnliga elever. Icke blott 
teoretisk undervisning har meddelats eleverna, ntan led
ning har också. gifvits i prakliskt missionsarbete. Särskild 
vikt har lagts vid missionsintressets väckande och stär
kande bland eleverna dels genom direkt meddelad un
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dervisning om missionen , dels genom s. k. missionsaftnar 
äfvensom genom gå godt . som daglig, gemensam bön för 
olika missionsfält. 

I biheJsludt'ekursen genom korrespo11dens under rektor 
J. 	 Rinmans ledning hafva 808 deltagare varit i-nskrifna. 

Den utländska missionen har såsom förut bedrifvits 
pli tvä fält: lOsta/rika och i Indien. 

Pä bäda dessa fält finnas f. n. 103 svenska arbetare, 
4 I män, af dem 33 ordinerade, och 62 kvinnor, af dem 
28 gifta, samt 2 I I infödda arbetare, 150 män, af dem 
5 ordinerade, och 6 1 kvinnor, 3,106 församlingsmedlemmar, 
af dem 1,435 nattvardsberättigade, 4 barnhem med till
sammans 347 barn, 3 industrianstal ter med omkring I DO 

elever, 85 skolor med 2,287 lärj ungar, I,S39 gossar och 
748 flickor, samt 889 söndagsskolbarn. 

I det stora hela har arbetet pä bäda fälten under 
d et gångna året fäu utveckla sig ostördt. 

Så har sjihnansnrissitm bedrifvits i 9 olika utländska 
hamnar. Missionsarbetarna hafva varit 12, af dem 7 
ordinerade. 

Ett glädjande tidsteckeI\. 
Törsten efter kunskap rörande kristendomen, skrifver 

dr John R. Mott i sin nyligen till svenska öfversatta bok: 
»Det afgörande ögonblicket i elen kristna missionens 
historia » är anmärkningsvärd t stor hos kineserna. Griffith 
John har y ttrat, att då han kom till Kina, var det svårt 
till och med att fä skanka bort exemplar af Nya testa
mentet, och det måste ske i hemlighet. För två 5.r se
dan sålde traktatsällskapet i hans distrikt en och en half 
miUion exemplar af olika kristliga skrif,ter, och det pres
byterianska förlage t i Shanghai utsände un.der samma är 
r ,600.000 ex. De brittiska och amerikanska bibelsäll ska
pen hafya haft en motsvarande glädjande ökning i sitt 
arbete. 

Den rörelse, som för Kina närmare Kristus, gör 
fullt ut Ii ka stora framsteg bland studenterna som bl.and 
massorna. FOr tio är sedan var det omöjligt att komma 
i beröring med de s. k. litterati, studenterna vid s tatens 
skolor. Under de senas te tre eHer fyra åren ha de 
största sa lar, som kun t).a ms i 1.lera af Kinas förnämsta 
studentcentra, icke kunnat rymma de skaror a f modärna 
litterati , som flock ats till de väckelsemöten, hvilka hällits 
under ledning af den kristna studentrörelsen. Detta har 
inträffat i samband med möten, som hållits af flera olika 
missionärer och talare frän andra land, som varit på 
besök. Dessa möten) som ofta räckt tre timmar, ha 
nästan utan undantag burit rika frukter, i det studenter 
blifvit afgjordt omvända, och lika uppmuntrande resultat 
har det arbete haft, som utförts bland de tusentals kine
siska studenterna i T okio under K. F. U, M:s ledning. Ingen 
månad fö rgår, utan att någon af dessa studenter öppet 
bekänner sin kristna tro och blir döpt. De kinesiska 
kristna i olika delar af landet och bland alla samhälls
klasser börja säsom aldrig tillförene taga på sig a·nsvaret 
för e vang'elii utbredning. Det finnes glädjande bevis 
härpå bland bonde- och köp mannaklasserna, men de mest 
slående exemplen aro från skolor och högskolor. 

Den 	verksamhet, som utöfvas af en kristlig förening 
vid en högskola i Swatow. rnä tjäna som illustration till 
den 	 ansvarskänsla, som besjälar kristna stlldenter i alla 

delar af Kina. Det finn es blott 20 studenter vid hela 
anstalten, och hvarenda en af dessa är med i bibelkretsar. 
U tom sitt kristliga arbete inom skolan hafva de en afton
skola för byfolket tre kvällar i veckan. Hvarenda stu
dent är upptagen ar missionsarbete pä platser i närheten. 
De skicka ombud till järnvägsstationen ror att sälja krist
liga skrifter, och pä festdagar, då större skaror än van
ligt samlas. resa de med låget för detta ändamål. En 
hal f mil frän högskolan ligger e n stad med tio tusen in
vänare, bLand hvilka icke finns nägon kristen, och där 
studentföreningen hyrt och inredt ett hus, i hvilket de 
hälla regelbundna missionsgudstjänster. De kristliga stu
dentföreningarna i Kina utföra ett mer omfattande och 
grundligt arbete utanför universiteten och skolorna än i 
nägot annat land. Dessutom förmå de mängiI" att ägna 
sig å t kristligt arbete. Vid universitetet i Peking flnns 
ett frivilligförbund, beståenåe af öfver 200 studenter, 
som hafva vigt sitt lif ät Kristi tjäns t, ehuru detta inne
bär, att de måst försaka möjligheten att få mycket större 
löner ' i handelsföretag eller i statens ~ä.nst. F ör några 
månader sedan var det efter en väckelse vid ) U nion 
Christian College~ i provinsen Shantnng 104 studenter 
vid högskolan och 28 skolgossar vid högre lä roverket, 
som vigde sitt lif åt .kris tligt arbete. 

J1vad en koreansk kvinna fått 
utföra_ 

De kristna i Korea äro förvisso icke blott ordets 
hörare utan afven dess görare. Så t. ex. har en kvinna 
i Korea, som varit kristen blott sex eller sju är, mtt föra 
öfver rOa af sina landsmaninnor till .Kristus. 

Som föru t omtalats, började Koreas kristna förlidet 
är arbeta på att vinna en million af sina lan dsmän för 
H erren Jesns. H varje medarbetare i denna rörelse har 
erhällit efl liten an teckning~bok. Pä första bladet in
skrifves namnet på nägon oomvänd vän och därunder 
något lämpl ig t bibelspråk. Denna vän göres till förem~iL för 
bön och samtal, och blir han eller hon vunnen för 
Kristus, skrifves pä. nästa sida ett nytt namn. Och så 
undan för undan. 

Kunna vi väl undgå, när vi höra om en sädan nit
älskan för Kristus, a tt fråga oss sjlllfva: »Hvad hafva 
val vi gjort för att vinna själar för konungars Konung? 
Hur många hafva vi, som kanske många är varit troende, 
fört till Kristus?, 

J<ommeI\ oc~ SeI\ 4\Jds verk! 
Frän södra Kina berättar en kvinnlig missionär 

följande: \ 
,Piktaa m är en by, belagen i en högt liggande dal

gäng. Hela byn har begärt att fä bli kristen - män, 
kvinnor och barn till sammans öfver 200. Si vidt vi 
kunna förstå, äro de alla ärliga och uppriktiga i sin ön
skan att dyrka den ende, sanne Guden. Nu hafva de 
ät oss öfverl ämnat till kapell den sal, som anväfldts för 
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fädernedyrkan samt bidragit med c:a 200 kr. till salens 
ist5.ndsättande. Detta förklarade de, var allt, hvad de 
kunde göra pft grund af sin stora fattigdom. 

I en annan mindre by ha inväname gjort pli samma 
sätt samt alla begärt dopet. När jag en dag satt och 
undervisade kvinnorna och barnen och därvid kom till 
buden 'Du skall inga andra gudar harva jämte mig' samt. 
'Du skall icke göra dig niigot beläte eller nägon bild', 
afbrOts jag af nägra bland kvinnorna, som med stor ifver 
förklarade, att de hade 'inga beläten eller bilder', ty de 
hade förstört d em alla. De afgudar, som varit af trä 
och papper, hade de kastat pi eldeu och bränt, och de, 
som vora af sten, hade de kastat i vattnet och dränkt 
- Ännu andra byar omtalades, dar stora skaror frägad~ 
efter sanningen - i en bland dessa hade öfver 100 
personer begart dopet_. 

En frukt af Edinburgkonferensen. 
I Central-Kina pägär r. n. en ny och viktig rörelse, 

som har till mäl inrättande af en stor skoJa fOr utbildande 
af evangelister, bibelkvinnor och andra kristliga arbetare 
för denna del af landet. 

Fr5n a lla delar af Kina ha r. ö. missionärer under
tecknat en anhällan, att fl ere s5dana skolor m§.. öppnas 
p~ olika platser, tillgängliga för kristna kineser, oberoende 
af hvilket samfund de tillhöra. 

En kinesisk kvinna som missionär. 
Ethel Lee Toma, en kinesisk lärarinna i en af re

geringens skolor p§.. Hawaii, har nyligen upprätta t en 
söndagsskola för japaner. Tilloppet af elever är s§.. stort, 
att hon till sin hjälp Btt anlita en ung portugisisk kvinna 
af evangelisk trosbekäunelse. 

Herren ar trofast. 
En vandrare besteg en dag en af alpernas toppar. 

Pä hvarje farligt ställe af vägen stod en bi ld af ett helgon. 
När han. sluthgen nädde toppen, hade han framför sig 
ett sä svmdlande bräddjup, att han ofrivill igt grep tag 
om närmaste föremäl. När han dä säg efter, hvad det 
var, fann han, a lt det var en i sten huggen bild af den 
korsfaste. V30dande sig till föraren frägade han: :t Hur 
kommer det sig, att ni dar nere hafva bilder af helgon 
men häruppe bilden af den korsfäste?> . J o>, svarade 
~örare~, ,stället här är sA. farligt , alt om Herren själf 
Icke hjälpte, skulle ingen komma med lifvet hem iuen:. 

Vi äro pä väg hem, och vid hvarje farligt ställe p§ 
vägen har Gud säsom hjä lp sa tt ett ord, ett löfte, att 
det. skall vara värt skyddshelgon. Men pä de riktigt 
farltga ställena stär Herren själf, han, som g~fvit löftet, 
för att vi skola gripa tag i hans trofasthet. Och han 
leder de elända rätt, han hjälper oss hem. , Herren är 
trofas t. }) 

L. H -	 1JI. 

från ,Korea. 

För blott sju . 5.r sedan fick man ofta se tillkänna
gifvanden sådana som dessa uppsatta i Korea: .Om du 
paträffar en utländing sä. döda honom! . .. Om du mr se 
en korean läsa kristna böc~er, så slä ihjal honom!, Nu 
aro alla lagar mot kristendomen upphäfda. Är 1888 
hölls den första nattvardsgången. Sju infödda kristna, 
förstlingsfrukten i Korea, sutto dä. inom lyckta dörrar 
ned vid Herrens bord. Då var det ann u belagdt med 
dödsstraff att bli en kristen. För närvararande uppgä 
de döpta till 250,000. De kristn as antal i Korea ökas 
hastigare än i något annat land. 

År '9°7 började en underbar väckelse i den krist
na församlingen. Icke mindre än 50 tusen blefvo be· 
rörda. Det är verkan af denna väckelse, som alltfort 
förspörjes, och det är dess kraft, som nu dri fver kore
anska kristna att arbeta för att vinna hela folket för 
Kristus. 

En missionär berättar, att han en dag päträtfade ett 
par kvinnor, som klättrade uppför ett berg. De hade 
sina biblar och s5.ngböcker inknutna i bältet. ::o Hvar ha'n 
I vari t ?> fdlgade han. , TiIl byn därborta:t, och de 
pekade pä en hop gärdar nere i dalen. Att bergsstigen 
var brant, tycktes ej bekomma dem. H all fragade efter 
deras . ä lder. Den ena var 66, den andra 60 är. »Dll'n 
I inte trötta af vandringen ?~ »Nej, inte alls. Vi g5. ss. 
ofta dit och ändä mycket I ~ugre. > ,A, ären I bibel
kvinnor ?~ , Nej, men vi . besöka andä hedniska kvinnor 
för a tt läsa och bedja med dem, ty vi ville så gärna, 
att de alla lärde kanna vär lyckliga tro.' Och härvid 
lyste deras ansikten af fröjd. Är det underligt, att sä 
mänga koreaner blifva vunua, när de kristna besjälas af 
ett sädant nit? 
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