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, Ci\Jds I~sande ansikte.") 
,.I 

~ 
I ps. 67 möter OS5 ett missionsord, och det kom· 

mer till oss i den mest älskliga form nämligen så· 
som en säng. Må den fä sin andliga melodi i våra 
hjärtan r 
. Det heter först: .Gud, vare oss n!\dig och väl

signe oss, han. läte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, 
att man på Jorden må känna d in väg, bland alla 
hedningar din frälsning.» 

.. Nä~ psalmis,ten säger: :.Gud vare oss nädig! 'b 
tanker pg särskildt på våra försummelser gentemot 
G~d hksom också våra försummelser ·i fråga om 
~lsslouen. Och säkert k.ännen I alla med mig e tt 
djupt behof att mstämma 1 den bönen : , Gud vare oss 
nådig', så att du .lärlåter oss våra försummelser !, 

. Säkert vilja v; ock alla gärna bedja : ,Gud väl· 
s.gne oss! Gud välSlgne Svenska Missionen i Kina, 
Gud låt ditt ansikte lysa öfver vår mission och led· 
sage alla dess arbetare h . 

Jag har aldrig förr än nu tänkt på att det är 
»Gzt~S lysa/,de awikte>, som skall ledsaga oss. J ag 
kan Icke tänka mig någon ljuRigare lykta för oss i 
vårt · arbete än Herrens ansikte, som skiner öfver 
oss och ledsagar oss. Det ljuset öfvergår a lla j or· 
dIska belysm ngar. . Och VI behöfva i sanning detta 
Guds Ilulliga, vänhga, fad erlig'a ansikte, som lyser 
öfver 05.0:;, när vi hafva att vandra fram öfver svära 
törnbeströdda vägar. ' 

Hvarför skall då denna sång sjungas? , På 
d~t . , säger psalmISten, .att man på jorden må känna 
d~n väg, bland alla hedningar din frä lsning !> J a, 
~ l önska, at~ Herrens ansikte skall lys~ Ofver oss, 
öfver våra SJälar, öfver vårt missionssällskap, . a tt 
väg må banas Ibland hednmgarna för Guds frä lsmng. 

.. . • ) Utdrag \lr etf föredrag af Herr JOll. Hedeogrco vid för· 
.!äl1mngeo för S. M, K. i Stocl;;holm den I dec. 19I O. 

Och när så sker, då skall det blifva, som det 
vidare heter i psalmen: >Folken tacke dig, o Gud, 
alla folk tacke dig . Folkslagen glädje sig' ochJuble., 
Huru ofta når oss icke gen om underrättelserna från 
missionsfältet ett verkligt frälsn inge ns jubel från 
trakter, som förut vari t dödens mörka än gder! 

Och nu äfven några ord angående giftande! 
för Herrens sak. I 2 Krön. 25 kapitel berättas 
om en konung, som hette Amasja, och om honom 
säges, ~tt han gjorde, hvad rätt var i Herrens ogon, 
, dock Icke af fullt hängifvet hjärta .> När jag läste 
de orden, . kom den tanken fö r mig: Detta är ett 
ord för oss, ~issionsvänner. Vi göra kanske, hvad 
som är rätt 1 Herrens ögon. Men brister det ick.e 
för många ·af oss just i del) punkten, att vi icke 
göra det af fullt häng,/vet hjä rta särskildt med af· 
seende på missionen ? 

Om denne Amasja s tår det, att han legde för 
hundra talente r silfver hu ndra tusen män ur Israel 
för att draga ut i striden mot Seirs barn, Guds folks 
fiende r. B erättelsen · härom kom mig att tänka på, 
att ibland är det? som om vi, missions vänner, sökte 
lega bort vårt arbete för penningar. Vi betala lik
som Amasja ut talenter för att fl någon, som går 
åstad ut i striden i vårt ställe. Men ' till Amasja 
kom H errens ord så sägande : > Herren är icke 
med Israel; H\t icke dessa d raga ut. D u själf må 
allena draga åstad. , 

Vi fä begagna våra talenter i Guds tjänst 
och därom mil särskildt påminnas en s tund sådan 
som denna - för att genom dem sä tta andra i ver
k et. Men till hvarje Guds ba rn må det ändock 
s.ägas: »Det är något i verket för Herren, som man 
u:ke för penningar kan öfverl åta på någon annan. 
Du Själf triåste göra det.' Och jag önskar, att vi 
hvar och en på denna mönstringsdag må känna 
vårt. personliga ansvar. Också till oss ljuder det: 
, Gnp verket an I Gå frimodigt ut i striden, ty Gud 
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förmår både att hjälpa och att stjälpa.> Ä r det så, 
att Gud stundom har måst s tjil.lpa oss, så att vi 
ligga liksom i diket vid sidan af väg en och arbe· 
tet, så må vi ko mma ihåg, att Herren ser ej saken, 
som vi se den, och att Gud är lika mäktig att 
hjä lpa, som han förut var att stjalpa. 

Och fråga vi säsom Amasja : . Hur skall det 
då gå med de hundra talenterna ?, dessa talenter, 
som han hade gifvit ut för att ffi Israel med ut i 
striden, så få vi samma svar, som han fick genom 
gudsmannen: »Herren kan väl gifva dzg mer än 
del.'! Det är manga missionsvänner, som icke hafva 
så godt om talenterna, och som kunna fylla s af en 
viss oro, sedan de blifvit utgifna för Herrens sak. 
Men äro de gifna ät Iclerren, Räller ocksä dem det 
ordet: »Herren kan väl gifva dig mer än det.)) Fö r
visso har mer än en af oss fått erfara sanningen af 
dessa ord, på samma gäng som vi fått höra den 
uppmaningen från viir Gud: ,Gå frimodigt ut i stri· 
denl Gud förmår att hjälpa., Amen. 

Hemarbetet. 

En syster i norra Sverige har delgifvit oss följande 
erfarenhet, som utan tvifvel kommer att stärka mångas 
händer i arbetet: 

.Den dag, jag ropade till dig, svarade dn mig; du 
ingaf . mig mod, och min själ fick kraft. ') Herren har 
åter uppmuntrat rilig genom sin trofasthet särskildt angft
ende sparbössorna. När dessa tömdes, fmgo vi ej in fullt 
hundra kronor ; förra året- däremot omkring IS0. Skill
naden var ju rätt stor, men Herren bjöd oss bära fram 
saken fö r honom, och han gaf mig visshet om, att" han 
skulle fä ära och pris genom detta, och nu jublar jag 
öfver att han bevisat sin makt och gifvit oss Ofver 10 
kronor mer än vi begärt. Honom vare lof och tack! 
Det ar glädjande att få meddela missionsvännerna detta. 
Nytt inod och ny kraft tillflöde också deras hjärtan! 
H vilka vägar begagnar sig ej Herren af för att gifva bön
hörelse! Bland andra päminte han en vän i Göteborgs
trakten att sända 10 kr., aUt för att förhärliga sitt namn 
och göra det kändl.' 

Sver.ska j\1 issionens I }<ir.a 
Galitornia }<ommitee. 

Läsare af Sinims Land torde minnas, att under mis
dionär Linders vistelse i Kalifornien 1908-1909 några 
för kinesernas frälsning nitälskande bröder där samman
slöto sig och i Guds namn utsände tvänne bröder, Lund
ström och SVCltson, för att arbeta på S. M. K:s fält i 
Kina, samt under namn af S. M. K:s California Kom
mitee ätogo sig att verka för denna mission. 

Under dessa tider, dä Herren hastar med sitt verk 
därute, då icke blott stader och byar utan människohjär
tan öppnas för Jesusloch då följaktligen ansvaret för 
dessa dyr.köpta sjalar och otillräckligheten af de medel, 
som stä oss till buds fOr att räcka dem frälsningens ord, 

m§ste kännas ännu större, kom denna hjälp bokstafligen 
såsom en nödhjälp. Lftt mig här erinra om att vi af 
mission"ens Herre mtt oss anförtrodda i Kina sex millioner 
själar på ett fält ungefär sft stort som Götaland; att vi 
där - med undantag af en lakaremissionär frän Augus
tana Synoden i Amerika, nyligen anländ till Honanfu
äro de enda, som förlmnna evangelium J att vi sålunda 
ej ha några, på hvilka vi kunna öfverläta vårt ansvar; 
att detta var det första missions uppdrag i Kina, Herren 
gaf vår svenska missionerande församling; att vi ännu allt
för ofullkomligt ntfört detta nppdrag, och att v-i sålunda 
ej få slappas i värt intresse eller draga oss tillbaka. 

När våra bröder pä andra sidan hafvet räckte oss 
denna hjalpande hand, korn darför hjalpen fr5n Gud i 
behaglig tid. Låt oss bedja honom, att deras händer mB. 
stärkas, så att deras verk må växa i omfattning och kraft., 

Nyligen ha vi från dem erhållit en öfversikt öfver 
arbetet under det gångna året. Kommit<~ens medlemmar 
äro nio. Inkomsterna hafva uppgått till öfver 400 dol
lars och ntgifterna till öfver 500. Balansen täcktes af 
ett rikligt öfverskott från föregående är. 

»Det är j sanning härligt,' skrifver sekreteraren, Jatt 
ffi. ·vara med på ett litet hörn att verka Herrens verk 
afven i Kina. Vi glädjas öfver att det gått våra bröder 
så vä l under den korta tid, de varit på Pciltet. Vår in
nerliga bön och önskan är, att Herren mfttte va.lsigna 
dem och hjälpa dem vid inlärandet af språket, så att de 
snart må komma i full gäng med arbetet. - - - Må 
vi med Herrens hjälp fylla vår plats, så att det förtro
ende, som visas oss, ej må svikas! - - Alla bröderna 
här synas storligen intresserade af arbetet och äro tack
samma mot Gud, som sä underligen hulpi t och välsignat 
under det gångna äret.» 

"Därför, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, 
öfverftödande i H errens verk alltid, vetande, att edert 
arbete icke är fäfängt i Herren !» 

E. F. 

Tacksägelse- oc~ bönedagen den 
14 mars 1911. 

Kära vänner och medarbetare! 

Vi räkna det som en stor förmån att åter fft erinra 
eder om vär ärliga böne- och tacksägelsedag, den 14 
mars. Detta är nu den 2j:te i ordningen, och efter de 
24 år, som gått, ha vi allt skäl att säga med Esaias: 
,Dina tiders trofasthet är en skatt af saligheten (33:6). Ha 
vi förvarat dem, då blir den I4 :de mars 19 1 r för oss 
en stor tacksägelsedag och en dag, då vi med frimodig
het fft gä fram till nådens tron och af vår Fa<1er begära 
stora ting blide för oss själfva och för Kinas folk. 

Låt oss på nytt tacka Gud för den nåden, att vi 
fä vara med på detta hans rika skördefält i Kina; att 
han där anförtrott åt oss sex millioner dyrt återlösta sjä
lar; att vi fätt vara med ej blott under banbrytandets 
utan också under skördens tid ; 

aU "lugn och ord ning varit rådande i Kina, och att 
regering och ämbetsmän bemött oss med allt mera vä l
vilja och förståelse ; att misstänksamhet och likgil tighet hos 
folket börj~t vika och i stället en ovanlig villighet att 
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höra, ja, t. o. m. hunger efter sanningen bland de breda 
lagren börjat förspörjas äfver hela värt fält ; 

aU så många af de unga i våra skolor gifvit sina 
hjärtan åt Jesus, att flera af de äldre skolgossarne helgat 
sina lif åt Herren i st. f. att söka förmånliga anställningar 
i statens tjänst. 

Vära infödda medarbetares trohet, nit och kärlek ut
göra ocksä ett tacksägelseämne liksom afven de infödda 
kristnas ifver att tränga djupare in i 'Skriften, deras mis
sions- och olfersinne samt icke minst den trons enfald, 
som ännu bibehåller sig bland dem, och som visar sig 
verksam »med åtföljande tecken,}'> 

Lät oss vidare tacka Gud för hans bevarande nåd 
äfver våra missionärer, för den förstärkning, vi redan fätt 
i arbetskrafter därnte, och för de tre, som nn här hemma 
stä redo att gä ut; för att "Herren i sä nnderbar tro
fasthet försett med de nödiga medlen för arbetet och 

för alla de trossyskon, som här hemma sä troget 
hällit bönens armar uppe och därigenom bidragit till Guds 
rikes seger därute. 

Mä alla dessa tacksägelseämnen fä mana oss till för
nyad och ntht!llig bön! S~rskildt vill jag lägga eder pil 
hjärtat: behofvet af flera arhetare pä fältet, isynnerhet af 
en föreständarinna för det kvinnliga seminariet, som vi 
så väl behöfva fä till stånd. 

Bedjen, att Gud må stärka och välsigna de syskon, 
som vistas i hemlandet," att missionärernas barn må bli 
Guds barn och följa" sina föräldrars fotspår, samt att vi 
må få till stftnd ett hem för dessa barn, som för Guds 
rikes sak måste vara" skilda frän sina föräldrar. 

Herren gitve oss att begära detta och mycket mer 
till hans namns förhärligande! 

E. F. 

Några mmnel\. 

IL 


Ett namn frän Kinas missionsvärld började vid den 
tiden blifva ·kändt äfven i Sverige. Det var Hudson 
Taylors, mannen, som i bön kämpade för kinesernas fräls
ning och som i tro pä Gud vtigade allt för att bringa 
dem bndskapet oro Frälsaren. Huru sträckte sig ej min 
häg och mitt sinne efter att närmare lära känna det varmt 
pulserande missionslifvet därute i England I Men förbin
.delsen var ej så lifiig dft som nu, och det var ej heller 
så lätf" att finna förmedlande länkar. Genom en nu hem~ 
gången varm missionsvän i Uppsala, fröken Ebba Boström, 
bIet dock äfven här en väg öppnad, och sommaran 1886 
fick jag anträda resan till London. 

Huru rik på intryck var ej den nya värld, som här 
öppnade sig för mig! I England var luften liksom mät
tad af missionsintresse. Bilden af flera missionshjältar 
och veteraner från olika delar af det världsvida missions
fältet framstår ännu så lefvande för mitt minne. Väl såg 
jag månget tärdt och tåradt ansikte, mången ursprungligen 
hög och kraftig gestalt böjd och lntande - vittnesbörd 
om nöd, försakelse och lidande, men blicken, som var 
sft fnU af kärlek och som fick en sä förunderlig glans, 
så ofta. missionen kom pä tal, vittnade om ett hjärta brin
nande för Guds sak. Det var nägot säreget med dessa 
människor. Deras bjärtan voro vidgade; man kände nå

got värman:de i deras närhet; deras syn pft Guds rike 
var så i~spirerande; deras tro på Gud, på ordet, på bö
nen sä lefvande och verklig. Men alla trycktes de af 
djup nöd, nöd för hedningarne, som de funnit sä öfver
gifna, sft vanlottade i fråga om det högsta - Guds kun
skap. Jag fick ett djupare begrepp om hvad kallelse i 
Guds rike och hvad förpliktelse till vära medmänniskor 
innebär. Den bästa missionsskola är beröring med sanna 
missionarer. 

Rika tillfällen att lära känna Kina Inlandmissionen 
gåfvos ocks§.. Mr. B. Broomhall, som dä var sekreterare 
i denna mission, och hans fru - en syster till Hudson 
T aylor - voro all tid redo att » hjälpa» oerfarna, tref~ 

vande ynglingar. Att i främmande lane} mötas af så 
mycken förståelse och fil st! värdefull hjälp, som fallet 
var i London, bidrog att ingifva mig förtröstan och hopp. 

Nägon väg till Kina syntes dock ej öppna sig. Väl
villiga vänner i London hade visserligen beslutat sig för 
att bereda en sådan och ansågo sin plan så god, att 
den utan vidare borde accepteras. Att träda i förbin
delse med ett utländskt missionssällskap, därtill var dock 
ingen tydlig ledning mig gifven ofvanifrån, och därför 
stannade det hela vid blotta förslaget. Sädana erfaren
heter kunna dock ej göras utan djup inre slitning och 
nöd. Men huru ofta fä vi ej just i nödens tider för
nimma Herrens ingripande! Ur djupaste mörker leder 
han ut. Äfven här var hans väg banad fast ännu ej 
uppenbar. Han vill ofta på sådana vägar la.ra sina barn 
hemligheten af att bida hans tid. Men för känslan blir 
det, som om hoppets stj:trna, hvilken för några ögonblick 
tindrade .så klar t, hade för alltid gömt sig i ogenomträng
ligt mörker. 

Vid denna tid lefde ännn fru Boardman, änka efter 
den i vida kretsar väl kän.de pastor Boardman. I hen
nes hem höllos hvarje vecka bibels tunder, då missionärer 
ofta talade. Vid ett sädant möte lästes ett bref, som 
v:tckte rätt stor nppmärksamhet. Det innehöll ett af bref. 
skrifvaren till Herren afgifvet löfte att lämna halfva si~ 

årsinkomst för att därmed bereda en ung man tillfälle 
att resa ut till missionsfältet. llTänk, sä lycklig den unge 
mannen skall bli, ) var den form, tanken i mitt inre tog. 
Fru Baxter, väl känd (ör många i värt land, kom efter 
mötets slut fram till mig och sade: »Nu är vägen öppen 
för er till Kina. Respenningar och medel till utrustning 
finnas. Gör er blott i ordning och far i Guds namn h 

Gifvaren var och förblef länge okänd. 
Efter ett kort besök i hemlandet anträdde jag sä

lunda resan till Kina. Den 6 jan. skedde afresan från 
Sverige. Från England företogs utresan i sällskap med 
fem unga missionärer på väg till samma land. Den 14 
marS lands tego vi på Kinas jord. Frän färden stär ett 
minne ånn u lefvande kvar. En ung hindu, medicine 
doktor, var mycket ifrig att hvarje dag tå ett samtal med 
mig om trOD. Han var sä full af frågor och tvifvel. 
Hans inre var sä trotsig t, men ändå sä sönderslitet. Han 
öppnade småningom hela sitt hj:trta och upprullade sitt 
lifs tafla. Här var en ny missionsskola. De inblickar, 
som där gäfvos, kommo som bekräftelse pä det vittnes
börd, . missionär Skrefsrud afgifvit den där minnesvärda 
dagen i Trefaldighetskyrk~n i Uppsala. 

E. F 
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Bibr;::lkurs T \Ingc,""ovJ-f\l. 
I början af den I z: te kinesiska månaden (januari ) 

hölls af missionär H. Lhlder i T ungchow-fu en ]0 dagars 
bibelkurs med 12 deltagare. Såväl intresset som den 
synbara behållningen föreföllo vida större än vid nägot 
föregående tillfälle. Samma metod hade denna gäng an
v~ndts , som föreständaren för utbildande af bibellärare 
New-York, dr. Wbite, plägar följa. 

Särskildt pftpekades för deltagarna vikten af aU i 
sina predikningar mer ansluta sig till texten samt lftta 
dem innehålla mer af Guds ord. 

Sis ta dagen fingo afven ledarne öfoiug i kartritning 
för a tt lära sig kartlägga sina distrikt efter skala. På af· 
tonen agde en treftig afslutningsstund rum. Med de f~r· 

digritade kartorua utbredda fram för sig samtalade man 
om hur mycket land, som lHerstode att intaga för Her· 
rens räkning. Satan hade sina utskickade, som med den 
mest beundransvärda energi gingo hans ä renden och bl. a. 
utkolporterade kropp och själ förd~rfvande varor. Herren 
Jesn stridsmlln hade alt lara af deras påpasslighet, nit 
och uthållighet. I Herrens namn beslöt man att med 
ännu mer allvar än hittills föra den hel iga striden och 
söka verka för evangeiii utbredning på hvarje plats inom 
de olika distrikten. 

sa följde utdeb. ing af stora bibliska plansch er, illu
s trationer till de internationella söndagsskoltexterna. Mis· 
sionär Linder ~krifver harom: 

,Dessa utgifvas nu för förs ta gängen af N arra Kinas 
Traktatsällskap. De :tro utförda af kinesisk artist, lito
"graferad e i vackra färger och mycket anslående. Priset 
för en ärsserie (48 planscher) är kr. 8.75, utom porto. 
Förlitande mig pil att Herren skulle lägga pä nägons 
hjärta att tillmöt~sgå de t behof af traktater, som jag förut 
pftpekat i vär tidning, hade jag rekYirerat 5 serier, en åt 
hvarje station. Fyra församlingar ha sedan hjä lp t mig" 
'bära hälften af kostnaden för hvarsin serie. Det beslöts 
att söndagsskoltexten med förevisande af motsvarande 
plansch skall användas vid ett af söndagens möten. Fäst 
pil. en tiätafla skall planschen sedan af evangelisterna an
vändas vid gatupredikan, hvarefter den mr saljas för för
samlingens räkning. 

Sedan h var och en af deltagarna försetts med be
gärda mediciner och böcker. skildes vi, uppmuntrade och 
tacksamma efter denna sköna tid omkring G uds ord. 
Gifve Herren sin välsignelse till den sådd, som följer! 

Mä H erren odes§. glädja och uppmuntra eder, som 
understödjen oss med förbön och arbete l Det går fram. 
ät, om an svårigheterna äro slora. 

Min hustru förenar sig" med mig i ett hjärtligt tack 
till de vanner, som ihäglwmmit oss personligen med gilf
vor till julen. I ha'n därmed beredt oss vederkvickelse. 
Gud skall löna eder. ' 

såningstider. 
J ust nu ar ärets brildaste säningstid pil. Guds stora 

åkerfält, och skörden - den som blir - skall bärgas 
in i Guds rike en gäng. I december mänad förra äret 
vara fyra såningsmän fdn Puchow församling ute, två 
och tvll i Sällskap, för att sä den ädla säden. Troget 

utförde de detta värf särskildt på platser, dar evangelium 
förut var litet eller intet kändt. Mycken uppmuntran ha 
de rönt, och ej fä :iro de, som mottagit ordet i et t 
tacksamt hjärta. Visserligen torde det mesta ha iallit på 
vägen, där det snart plockats bort, eller pä stengrunden, 
där de t hastigt förtorkats, eller bland törnen, där det 
förkväfts. J ord män en beredes dock smäningom, och skörd 
skall följa en gäng, om vi troget arbeta, ty Guds ord 
kan icke il.terkomma fäfängt. 

Det är uppmuntrande aU höra dessa bröder berätta 
sina erfarenheter. Vill ig'het att lySSna till evangeli i pre
dikan förefinnes nu nä<s lan öfverallt. Ofta förekommer, 
att någon af byfolket säger : » Nej , si roligt, att ni kom
mit! J ag hörde er lära vid en marknad för flera år 
sedan och k.öpte a. fven böcker, men som ingen fanns, 
som kunde leda och hjälpa oss, bar saken rätt förfalla. 
H är äro böckerna - lUs, förklara för oss! » 

I en by gick en a f byfogdarna till det slörsta templet 
och slog pil. den stora trumman, hvilket sker endas t då 
nä.got högst viktigt är ä färde. Till en vanlig bystämma 
släs på en gong-gong. Folket rusade till frän alla häll, 
undrande hvad som stod p~. :tJo ~ , förk larade fogden, 
»jag har sammanka llat er, emedan värt ovardiga sam
hälle har fä tt besök af ett par herrar, som vilja predika 
den sanna lärau för oss. Hvad de komma alt förkunna, 
ha de ilesta af er aldrig hört talas om förr. Jag hörde 
litet vid en teaterföreslällning för många fLr sedan och är 
glad a tt nu få höra mer. Låt oss alla r iktigt slå oss 
lösa och stiJla lyssna till, ty jag har hört sägas, all delta 
är det basta och viktigaste af a llt i världen. N i, kvinnor, 
ro. också vara med, om ni bara kunnå lå ta bli att prata. 
Sköten gärna ert handarbete ! Men om I som vanligt 
viljen tala och skrika, mn I gå er väg. Du, Chang, 
spring förs t efter ett par bänkar, och du, Wang, hämta 
ett litet bord att lagga herrarnas böcker m. m. pil. . Och 
du, Li, skafTa en pann a te! » Sj~Hf hämtade han en tall
rik fmk t och nölter. Då måltiden var undanstö](acl, 
fingo bröderna bärja predika för de lyssnande skarorna 
och fortsätta till aftonen. 

När de ämnade aflagsna sig, hindrades de helt' enkelt 
under förklaring : »Vi vilja höra mer. Husrum, ma t och 
sängkläder finnas här för er. Ni fä icke gä i dag .• Och 
så. fingo de fo~tsätta till l!ingt fram p§. natten i ett rum 
för sft mänga, som där kunde rymmas. Då de fö ljande 
dag togo afsked för at t, som Jesus sade en gfLng, »gå 
till de n:irmaste smfLstäderna att ocksä. där predika" 
måste de lofva att p§. h emvägen göra ännu ett besök. 

Flera sädana och ' Iiknande drag skulle kunna an · 
föras, men detta må vara nog. Det visar, att ~ tiden nu 
är inDe~ . På samma gäng sådant gläder och uppmuntrar, 
blir man dock beklämd vid tanken på ens oförm~ga o<.:h 
otillräcklighet att till vara taga de gyllene tillfällena. J ag 
har ibland frestats att tä nka: »Är det ens rätt af oss 
att vacka det slumrande behofvet efter det. som vi sedan 
af brist på lid och krafter ej kunna gifva 'dem ?» Dock, 
»icke med makt och icke med kraft, men med min Ande, 
sager Herren Sebaat». Bedj'en, kära vänner, bedjen 
skördens Herre, att han utdrifver arbetare i sin skörd J 

Hakhow i jan. I 91 r. 
Venur Wester. 
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Ett kinesiskt brudpar. 

Hancheng den 3 jan. 191 I. 

»Herren är en eldsmur omkring sitt folk.~ 

Sedan värt stormöte i höstas har tiden hastigt flytt, 
och fast jag ofta tänkt sända eder några rader, har jag 
ej hunnit därmed. N u vill jag dock försöka. 

Strax efter stormötet reste jag ut i byarne och kom 
hem först den 30:de nov. Tag hade bibelkvinnan med 
mig. Fröken Anna Erikson, som hitkommit just till stor
mötet, var hemma och säg till arbetet på stationen samt 
opiepatienterna. I byarna hade vi det kanske ej sc~ 

uppmuntrande som fÖl e
gående höst, Detta eme
dan folket hade sil brildt 
ute- på faJten. Bomullen, 
som på en del ställen inom 
värt distrikt ar den för
nämsta näringsgrenen, kom 
i är mycket sen t - en 
följd af det på sensommar
en ihä.llande regnet. Bå.de 
sm§. och stora, män och' IE::i,.;::::. 
kvinnor voro ute och 
plockade bomull, s§. att vi 
hade vanligen helt fä ähö
rare. Vi fingo dock trMh\ 
våra troende och i nå.gon 
mäl?- styrka och uppmuntra 
dem. Detta känner jag 
är ett särskildt viktigt ar
bete. Många af dem bo 
så ensamma och så. af
skilda frå.n andra troende 
och ha, mänskligt sedt, så 
ytterst litet af glädje och 
uppmuntran, att fienden lätt mr dem ned i ljumhet och 
likgiltighet. 

Vi hade det mycket skönt bland växa vänner på en 
del platser, och i åtminstone en by hade vi huset fullt 
äfven af utomstående, som villigt lyssuade till ordet. Det 
var nu visserligen så, att hälften af dessa hade kommit 
för att af mig fä bot mot någon sjukdom, men afven de 
fingo ju höra nädens glada, fria budskap, och som Her
rens löfte står kvar, att hans ord icke skall utgå ffifängt,. 
ha vi r[tt att äfven där hoppas på. någon skörd. Många 
mottogo oss med glädje och tacksamhet i sina hem, just 
därför att de förut fått medicin och blifvit botade från 
någon krämpa eller därför att nägon deras granne blifvit 
hjälpt. Ja, alldeles förgäfves ar det nog ej att dela ut 
medicin och sköta sjuka, ehuru det ibland kan lyckas, 
att det ej är vär.dt den tid och möda det· tar. Jag kom
mer ofta, då jag frestas att anse det lönlöst, ihäg berät
telsen om de tio spetaiska. Endast en kom tillbaka och 
prisade Gud. Sädana erfarenheter fick vår Herre och 
Mästare göra. Hatt slutade icke därför upp att hjälpa 
dc lidande och svaga. Skulle vi dä göra det? 

Medan jag var ute i byarna, var jag med på ett 
bröllop hos en af vä.ra troende. Hans bror, ehuru ej en 
kristen, önskade kristen vigsel, och vår äldste Ki kom 
och förrättade den. Många af de troende frän de olika 
byarna rundt omkring voro med, och på kvällen efter 
festen hade vi ett godt möte inför en stor ähörareskara. 
Den äldste ledde. - Vi se här en fotografi af brud~ 
paret i sin bröllopsstass. Bruden är blott 17 år, brud
gummen nå.got öfver 20. 

När jag kom hem, hade bref frå.n Yuncheng anländt 
med innehå.ll, att br. Blom var sjuk) och att vagn för 
länge sedan blifvit sänd för att hämta mig. Detta satte 
myror i hufvudet pä oss. Brefvet var nämligen skrifvet 
tidigt, men 11var var vagnen? Som vi inte liksom hem
ma i Sverige ha att blott gå till telefon och höra efter 
orsaken) fingo vi ge oss till t~ls och vänta för att se, om 
på.följande dag skulle medföra ny post eller vagn. Det 
ena som det andra uteblef emellertid, och i tre dagar 

var allt för oss som ett 
mysterium. Vi hade redan 
börjat lugna oss med den 
tanken, att, dä vagnen ej 
kommit, herr Blom redan 
blifvit frisk. Då. kommer 
en dag vagnen helt oför
modadt. Det blef för mig 
och min tjänare att i hast 
paC!,a in litet saker och 
resa. Körkarlen bade med 
sig ett bref, som gjorde 
oss or01iga för herr Bloms 
behnnande. Vagnen hade 
fätt v~nta i 9 dagar vid 
flodstranden utan a tt kunna 
komma äfver. Som intet 
hopp fanns för oss att 
p5.. 2-3 dagar komma 
öfver floden härifrån, hade 
jag ingen annan räd an 
att resa öfver Hoyang. Det 
var en hel dagsresa längre 
men kunde ej hjalpas. 

Hellre det än att vänta i 3 dagar och ändä inte vara 
viss på aU fä komma öfver. När jag kom till Hoyang, 
sändes bud i förväg ned till floden, att b[t skulle hällas 
redo. Som floden var full af is och snö, var detta 
ingen lätt sak, men bätmännen gjorde dock sitt bästa. 
När bå.ten skulle lägga ut frå.n land, påtändes af roddarne 
»smällare», för att vi skulle fä lycka med på färd.en. 
Dessutom tog en af männen en knippa halm i sin hand, 
påtände den samt släppte den sedan i vattnet, då bäten 
gått ett litet stycke. Därmed skulle de bortdrifva det 
onda, som möjligen skulle komma och göra äfvergå.ngen 
besvärlig. När de så riktigt gjort sig skyddade mot all 
fara, begåfvo de sig glada i väg, och efter blott 1/2timmes 
rodd uppnådde vi andra stranden. Roddarne trodde, att 
den lyckliga färden berodde pä- hvad de gjort, men jag 
och min tjänare visste, att det var Gud, som hjälpt 
och svarat på våra många bönerop. 

Två dagar till, och jag narmade mig Yuncheng. 
Det var nu 16 dagar, sedan vagnen blifvit sand därifrån. 
Hur mycket Ilade ej kunnat hända en sjnk under en sä 
lång tid, särskildt då det var fråga om en svulst, som 

http:inneh�.ll
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behöfde öppnas! Ju närmare vi lcommo Yuncbeng, dess 
mer otålig blef jag att komma fram. MeD det tycktes, 
som om djuren tröttnat att dra och försökte gå sä läng
samt som möjligt. Emellertid kom jag fram vid middags
tiden, och - patienten kom och tog emot mig. 

Ja, detta var ju glädjande, och vi prisade Gud; som 
sä hade hjälpt och hört vär under dessa dagar sä ofta 
upprepade bön. . 

Tv! dagar efter min ankomst till Yuncheng började 
de öfriga syskonen samlas frän 'lära stationer i de 3 pro~ 

vinserna i och för den stundande konferensen. Äfven 
syster Anna E. infann sig. Vi hade en skön konferens. 
Henen var ibland oss. 

Till Hancheng äterkommo vi pä fredagen för att 
ordna litet före högtiden. Vära julklappar frän Sverige 
hade vi med oss, och det var oss en s tor glädje att pä 
julaftonen tillsammans ffi. öppna den;a. Gud välsigne alla 
vänner, som tänkt på oss ocksä detta !lr! De hjärtl igaste 
halsningar till eder alla friln 

Eder i Herren förbundna 
O/ga Ah/man. 

Axplock. 
Br. Wester skrifver frän Haichow: Jl Här glir arbetet 

trots all brist och ofullkomlighet framät med stora s.teg. 
I vär opieasyl samlas hvarje kval! 20 a 30 personer 
till möte. De bestä sig sjlilfva med lampaija. 

Fyra bröder ha varit ute en mänads tid och pre
dikat i Puchow på. församlingens bekostnad. I början 
af december sande jag en kolportör til( Lingpao-distriktet 
i västra Honan med tillräckligt med böcker, som jag trodde, 
för tvä månader. Efter tjugu dagar kom mannen tillbaka 
för att ffi. mer. Villigheten hos fol ket att lyssna är förv§.nand~ 
stor. Gudstjänstbesökarnas antal är f. n. större än eljest. » 

Ett \Jtsäde. 
Fru Jane Guinness f. af Sandeberg skrifver: 
I dag gick jag öfver till sjukhuset och faon en 

stackars kvinna, som blifvit buren dit pä en sang. Dok
torn kunde icke gifva henne n~go t hopp, ty hon hade 
kräfta b§de i bröstet och magen. O, hvad rnall känner 
det ansvarsfullt att m tala till en sädan själ för första 
troligen sista gängen. Jag lyfte mitt hjärta i bön och 
försökte bjuda henne fr~lsningen så enkelt och klart som 
möjligt. H on lyssnade uppmärksamt. ,Huru skall jag 
dyrka Gud? Huru skall jag bedja? Och vi bädo till · 
sammans, jag först och hon efter mig: :) Herre Jesus, 
frals mig, tag emot mig i din himmel!» - Bararne, som 
skulle bära henne hem, komrno ; de tjocka täckena bredM 
des öfver henne, men under tacket hörde jag henne säga 
om och om igen: :.Jesus, förbarma dig öfver mig! Jesus, 
frals mig!) Det kändes så stort att ha fä.tt sä. ul ett frö 
till evigt iiI och sedan lämp,a allt i Guds händer. 

En glädjande företeelse. 
Inom loppet af blott nägra månader hade, så rned~ 

delades det vid konferensen i Edinburg, 500 kinesiska 
studenter erbjudit sin tjanst för evangelii utbredande bland 
sina landsmän. 

Tänkvärda ord ur en kines.' 
predikan: 

Frän Sinan skrifver frk. Maria Pettersson: 
. I söndags talade en ung man under förmiddagsguds

tjänsten Ofver orden: »Förutbestämd af Gud. l> Han 
påvisade, hurusom det är möjligt för oss, just därför att 
vägen är bestämdt utstakad, att omintetgöra Guds plan. 
Det finnes blott en rält väg. Den ar af Gud utsedd. 
Det är, dä vi icke gå den, som vi gå vilse, i det vi vika 
af vägen och lämna Gud för att gå våra egna vägar, läta 
oss ledas af vårt eget omdöme samt följa vära egna bÖ M 
jelser i stället för att alltjämt hafva Guds vilja säsom led
stjärnan pä vår vag. 

Tidstecken. 
Ingen, som närmare följt missionen, kan underlä.ta 

att se tecken till ett uppvaknande inom hemländernas 
kyrkor, i det de kristna såsom aldrig förr kommit till,insikt 
om sin plikt gentemot hela världen sarnt behofvet af 
sWne kraft i arbetet och mer sam verkan. Med lof och 
pris till Gud vilja vi urven betyga, att tydliga tecken lill 
G~ds kraft försports ute på missionsfalten. Vi tro, att 
mänga af Herrens riksarbetare skola få allt mer klart för 
sig, att världen kan vinnas, endast om Guds Ande lär 
begagna redskap, som han själf utvalt och som äro villiga 
att i allt ledas af honom. 

Stora och mäktiga svärigheter resa sig r. ö. på vägen 
bäde hemma och ule. Har hemma: världsligheten, den 
febrila brlidska, som gör sig gällande i a/lllrsvärlden, lik
som i andra kretsar nöjes- och njutningslystnaden, den allt 
mer tilltagande otron, tviflet på Guds ord samt försum 
mandet af evangelii:predikan. Ute på fältet utgöras de 
förnämsta hindren af den oro, som ger sig tillkänna bland 
de vaknande nationerna, ifvern att erhillla civilisationens 
välsignelser utan Kristi evangelium, den fiendskap, som 
utvecklas af världsligt sinnade resande och köpmän lik
som ock oförm ågan hos en del missionärer, som sakna 
vare sig tillrackliga kunskaper, praktisk begäfning eller 
andekraft. 

Alla dessa hinder kunna öfvervinnas endast genom 
insättandet af större kraft, och de kunna öfvervinnas, 
därför att missionen är Guds verk. Han glir före, och 
hans tjänare hl:l.Ua på alt lara sig heml igheten till seger: 
alt följa Mästaren:närmare, följa utan att fräga. 

De statistiska uppgifterna rör förlidet ir vittna om 
en betydlig tillökning i missionsgäfvorna och det trots 
den oro, som rädt på det kommersiella omr1!det. I Arne
.rika hafva de ökats med öfver 2 millioner kr. Ja, misM 

sionssällskapens inkomster i Amerika hafva under de sista 
tio ären nara på fördubblats. 

I England hafva de ökats med nära 6 millioner kr., 
en betydlig stegring:frän det rÖIegäende .§ret. 

De tyska missionss:tUskapen kunna omförmäla en 
tillökning i g1fvomedel af nära 400 tusen kr. Äret där
föru t var emellertid tillökningen mer än dubbelt så stor. 

Inom hela den kristua världen hafva missionsgrUvorna 
frän hemförsamlingarna ökats med öfver 9 millioner kL, 
medan ökningen äret därförut icke uppgick till 6 millioner. 
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Utan tvifvel har det arbete, som utförts af lekmän, kvin~ 
Hor och barn icke oväsentligt bidragit till vinnande af 
detta resultat. Medan gäJvomedlen i det stora hela ökats, 
är det emellertid nägra enskilda missionssäJIskap, som halt 
en minskning i sina inkomster. 

Ute på rnissionsfaJten harva gä,[vornedlen ökats med 
omkring I million kr., hvilket proportionsvis är en betyd· 
ligt större tillökning än. i hemlanden. 

U oder det gångna ~I.ret harva försam lingarna af 
infödda ute på fälten Okats med nära 14°,000 nattvards
berättigade eller 2,800 hvarje vecka. Antalet skolor och 
lärjungar har afveu tillväxt. Så stor har dock icke till
växten varit, att den på något sätt kan sägas vara örver
raskande. Men livar helst säden utsätts i tro och kar
lek samt vattnats genom beständig bö n och vardats med 
tålamod och oQlso rg, ska ll det förvisso uppväxa skörd. 

Efter Missionary Review. 

4\1ds \1nderbara verk i }<oreao 

1. 

Ända ifrån missionsarbetets begynnelse i. Korea har 
Guds ingripande varit förnimbart dels i en kedja af märk
liga skickelser, dels i en följd af underbara bönhöre!ser. 
l början af min vistelse i landet hade jag fö rmånen att 
under en veckas tid vara med o m en bibelkurs, som 
hölls i Chairung. Den mest framstående ledaren idenua 
kurs var dr. G. Underwood, missionär i Seon!. 

Ingen är battre än dr. Underwood i ständ att tala 
om den underbara framgä.ngen af Jesu Kristi evangelium 
i Korea. Han ar en af missio nens grundlaggare i detta 
land. För omkring z 5 år sedan började han verksam
heten i Koreas hufvudstad. Ehuru han till sin läggning 
är evangelist, har hans verksamhet dock ej varit begrän
sad till endast detta område. Åtskilliga böcker om Korea 
hafva vi af honom.. bland andra ett koreanskt-engelskt 
lexikon samt några skrifter, l ex. lI The CaU of K orea.> 
För närvarande har han ledningen af den presbyterianska 
kyrkans skolverksamhet i Seoul, hvarjämte han är ord
förande i Kinas Traktats:.tllskap. Han har varit en af 
de mest framstäende medlemmame i den kommission, som 
öfversatt bibeln till landets spräk. F. ·ö. var dr. Under
wood en förtrogen vän och rä.dgifvare till K oreas sista 
kejsare. Hans fru var före sitt gifterrnil kejsarinnans 
läkare. Dä den siste kejsaren vid ett tillfälle fruktade 
för komplott mo t sitt lif, lät han laga all sin mat i dr. 
Underwoods kök samt i förseQ: lade ka.rl hämta den till 
palatset. Äfven fru Underwood har :.tgnat sig ät förfat
tarcskap. Hennes bok : ,Fifteen years among the Top

,'O knots , utgör en mälande skildring af folk och seder i 
Korea. 

I sällskap med dr. Underwood gjorde vi resan pä 
den af japanerna byggda järnvä.gen till Seoul. Sceneriet 
var det skönaste, man kunde fä se i orienten. Vårt sam
tal rörde sig om missionsverksamheten, och dr. U. förkla
rade, att missionärerna ej mindre än de utomstäende betrak
tade ~e framgängar, som vunnits, med förväning och häpnad. 
:.Korea har,> sade han, 'pä grund af befolkningens en

----<O 

visa vagran att släppa in utländingar i landet, ansetts 
som ett mycket härd t missionsfält. Hvarje förs ök att 
skaffa främlingar tillträde vare sig .genom vänskaplig un
derhandling eller genom maktsprä.k, hade misslyckats, och 
det var först är 1882, som amiral Schufeldt lyckades af
sluta ett fördra!7 mellan Amerika och Korea och sålunda 
öppna landet fÖr främlingar. Ännu länge voro dock fol
kets sinnen fyllda af främli ngsfiendtlighet, och mots tändet 
mot eva ngelium var följaktligen mycket starkt. 

S1 mycket underba rare ar det dadör, att icke blott 
de yttre hindren :.tro undanröjda, utan att folket blifvit 
berördt i sitt innersta, att främlingshatet försv unnit och vil
lighet att lyssna til!' evangelii budskap i stället intr:.tdt. 
Men framgängen har på senare tiden vida öfverWtffat allt, 
hvad man under tidigare ä r n1gonsin vägade hoppas. 

För 25 är sedan fanns · icke en enda kristen korean. 
N u (okt. 1909) finnas i landet omkring 80 tusen natt
vardsberattigade och katekumener, omkring 200 tusen 
anhängare af den kristna tron samt i rundt tal 1 ,500 för
samlingar. Historieforskare hafva enkom rest till Korea för 
att undersöka, hvari orsaken till en slidan framg5.ng kunde 
ligga. Senare händelser synas visserligen gifva en viss 
trovärdighet 1t päst1endet, att rörelsen delvis skulle vara 
af politisk art, men det förh5.lIanqet, att de kristna helt 
och hallet taga afstand Min all politik, samt det faktum, 
.v:.tl kändt för hvarje missio när, att den största framgången 
vanns, innan de närvarande politiska omhvälfrungame ägde 
rum, visar tydligt, att politiska händelser ej varit OrSaken 
ti ll denna exempellösa ntveckling. i Jl)issionen. 

Den principen, att församlingarna i ekonomiskt hänse
ende skola helt och hället ställas pä egna fötter, en princip , 
som v.isat sig vara s1 nyttig tor missionsverksamheten i Indien 
och Kina, har helt visst äfven i K orea bidragi t till att 
föra verksamheten fram ä.t men kan dock ej ensamt för
klara framgängen. Det fJnns ocks1 drag i folkkaraktä ren, 
som skulle kunna anföras som en förklaring, men icke 
ens detta är tillr:.tckligt för att förklara detta nåd ens verk. 
Vi drifvas därför till den slutsatsen, att Gud ater har 
uppenbarat sin makt och brukat det i världen svaga för 
att komma det starka på skam. Han har utvalt det fat
tiga, föraktade Ko rea och där !,ltfört sådana underbara 
ting, att hela världen 'slagits med förvåning . Han har 
a r dessa ringaktade ko reanska män och kv innor skapat 
en församling, som utvecklat den bästa kristna karaktär, 
vi i denna tid finna hos någon församling. 

}<il\esiska ä ktel\skapslagar. 
I Kirin, en af de tre provinser i hvilka Mandschu

riet ar nppdeladt, ha r en ny lag mot barnäktensk.ap stif
tats. Mannen fil ej ingll äktenskap under tjugu lirs lUder 
och kvinnorna ej under 17. Säva.l kontrahenterna själfva 
liksom deras f6räldrar skola straffas, om de befinnas 
handla i strid mot denna lag. 

Vidare mi nämnas, a tt det förr s1 brukliga mäng
gi ftet blifvit mycket modifieradt. Det är ej läugre till
lå tet a tt tillhandla sig en bihustru, såsom de rika förr 
brukade göra. Endas t i det fall att den första hustrun 
ej bar manlig afko mma, till~tes mannen äkta ännu en 
kvinna, men· det mlis te dA. ske under lagliga former. och 
hon skall erkännas säsom hans lagliga hustru. 

http:barn�ktensk.ap
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för våra små missior\svär\r\er. 

Elias Gud lever än. 

Genom Kina Inlandmissionens mlSSlOn::"rer hade det 
glada bndskapet om Kristus intrangt aven i ett buddist
kloster. En av prästerna dar vid namn Li blev mäktigt 
gripen av berättelsen om Elia. Han blev omvänd till 
Gud och började predika evangelium. Vid den tiden 
rädde till följd av ihåUande torka stor hungersnöd i lan
det. Li tog en stor klocka och vandrade gata upp och 
gata ned under fli tigt ringande, och så snart en skara 
kineser samlat sig, uppmanade han dem att omvända sig. 
,Darför att I dyrken avgndar, har detta straff kommit 
över eder,' ropade han. »Himmelens Gud vredgas på 
eder, såsom han på Elias tid vredgades på I sraels folk, 
därför att de tillbädo andra gudar. Han kommer icke 
att giva regn, om I icke gören battring.:9 

Han blev emellertid hänad och utstött samt mäste 
fly till en annan by. Där b6rj~de han äter vandra om
kring med sin klocka, och nu hände sig en dag, att samt
liga byin vänarna tillsammans med honom föllo ned, be
kände sina synder och anropade Gud om nfLd, samt att 
han mfLtte giva regn. Snart började tjocka moln sam
mandraga sig, och inom kort strömmade regn ned över 
byn och de omgivande fälten, medan andra trakter fort
farande vara alldeles förstörda av torkan. MfLuga kineser 
blevo härigenom övertygade om att det var den sanne 
Guden, som Li dyrkade. 

Li J den forne buddaprästen, drog sig nu tillbaka till 
enavsides liggande liten hydda för att ännu mer forska i Guds 
ord samt även företaga vandringar ut till byarna och 
förkunna evangelium. En annan buddistpräst, med vil
ken han förut varit god Vän, besökte honom då och då 
och medförde varje gäng frän klostret litet hirs eller bröd 
i de vida ärmarna av sin dräkt. )Om än Li blivit för
ryckt,. tänkte han, )sä. förbliver han dock min vän, och 
jag kan icke se honom lida nöd.> Li gladdes mycket 
över detta besök och föll · varje gång strax på knä, pri
sande Gud för den erhållna födan. Detta förargade vän
nen, och han utbrast: »Det är jag, som bar mat till 
dig. Var för tackar du då inte mig utan Gud?'> Li sva
rade: »Om det är du, som bär hit maten, dl! har dock 
min Gnd skickat dig, ty jag har bedt honom darom.Jo 
Slutligen blev vännen sä förtretad, att han förklarade, det 
han inte mer ville komma igen, även om Li skulle fä 
hungra ihjäl. 

Ll fällde dock ej modet, ty han litade pil. sin Gud 
och trodde, att han nog skulle draga försorg om honom. 
Emellertid fick han trenne dygn vara alldeles utan mat. 
Desto ftitigare studerade han sin bibel och fick då ånyo 
lasa berättelsen om Elia och korparna. Härvid intogs 
han av stor glädje. Han föll pä SIna knän och sade 
till Herren: »Om du, Herre, handlade sä med Elia, att 
du med korpar sände mat till honom, så kan du handla 
på samma sätt med mig., 

Efter en kort stund hörde han inifrfLn sin hydda ett 
häftigt kraxande. Han skyndade ut och fick se en hop 
korpar, som uppe i luften stridde om n~l.got. Plötsligt 
föll en riskaka ned mitt för hans fötter. Han hade knappt 
hunnit taga upp den, förrän även ett stycke fläsk föll 
ned. Korparna, som slagits om sitt tjuvgods, ftögo helt 
snopna den ena hit, den andra dit. 

Efter en b rinnande bön med tack och Jov till Gud 
bar Li in maten i sin hydda samt gjorde upp eld för 
att steka fläsket. Efter en liten stund öppnades dörren, 
och hans vän, buddistprästen, inträdde. .Här luktar ju 
så gott, som om du hölle på att tillreda en festmåltid:., 
utropade han helt förvänad. , Ja, det gör jag också,» 
svarade L i, »och nu bjnder jag dig att äta med mig.., 

Vannen bestormade Li med frägor, men denne sva
rade endast: :$--\t först, så skall jag sedan beratta dig allt.» 

När mältiden var slut, slog Li upp sin bibel och 
läste berättelsen om Elia och korparna; därpä tog han 
vännen med sig ut och visade honom platsen) där korparna 
släppt sitt byte. Dä kunde buddistprlisten icke längre 
förbliva i sin otro. Han bad Li undervisa sig mer om 
sin Gud, lämnade sig helt 5.t honom och bLev sedan ett 
avevangelii trognaste vittnen i Kina. 

Minnesord. 
Herrens vagar äro nnderliga; han delar ät de sina 

bäde nöd och nåd. Det finnes in tet moln, som icke har 
sin silfverkant. Han läter ofta den svåraste pröfning åt- . 
följas af den IjuUigaste hugsvalelse och af det som är oss 
till största nytta och välsignelse. Hans barn ro. ofta er· 
fara sanningen af det ordet: ,för dem, som hafva Gud 
kär, samverkar allt till det bästa.) 

Svenska Missionens Kina 
California KO:'llmitee. 
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